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 1های کشعلفدر مقایسه با بوزین کلودینافوپ پروپارژیل+ متریآماده مخلوط  کشعلفبررسی کارایی 

 2 در فارس( Triticum aestivum) گندم های هرزکنترل علفثبت شده در 

 3 

 4 4یکلستان یرضا عسکر ی، عل3ینیباش مع نیم ی، مهد2، محمدرضا کرمی نژاد1یممنوع میابراه

 5 

 6فارس،  یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق ،یاهپزشکیگ قاتیبخش تحق اریاستاد  -1

 e.mamnoie@areeo.ac.ir 7مسئول(   سندهی)نو رانیداراب، ا ،یزکشاور جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق

 8کشور،  سازمان  یاهپزشکیگ قاتیهرز، موسسه تحق یهاعلف قاتیبخش تحق ،یپژوهش یمرب -2

 9 رانیتهران، ا ،یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یتحق

 10 قات،یکشور،  سازمان تحق یاهپزشکیگ قاتیهرز، موسسه تحق یهاعلف قاتیبخش تحق ار،یدانش -3

 11 ران،یتهران، ا ،یکشاورز جیآموزش و ترو

 12 یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق ،یو باغ یعلوم زراع قاتیبخش تحق ار،یاستاد -4

 13 رانیداراب، ا ،یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یفارس، سازمان تحق

 14 

10.22067/jpp.2022.73993.1068DOI:  15 

 16 چکیده

 17های هرز گندم در کنترل علف بوزینمتریکلودینافوپ پروپارژیل +  پیش مخلوط کشعلفهای فرموالسیونبه منظور ارزیابی 

 18تیمارهای آزمایش  .اجرا شد 1399- 1400تکرار در سال زراعی  4آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ارس )داراب(، فدر 

 19گرم در هکتار،  20لیتر+ 8/0 مقداربه  گرانستار + تاپیکلیتر در هکتار،  6/1 مقداربه  تللواُگرم در هکتار،  40 مقداربه  توتال شامل

 20به ( بوزینمتری+ پروپارژیل کلودینافوپ( ماآسی پیش مخلوط کشعلفلیتر در هکتار،  5/1لیتر +  1 مقداربه  آبرمایسیدام + تاپیک

 21، 400، 300،200 مقداربه  (بوزینمتری+ پروپارژیل کلودینافوپ( شاگانپیش مخلوط  کشعلفگرم در هکتار،  700و  600، 500 مقدار

 22. دارددار بر صفات اندازگیری تاثیر معنی کشعلفبود. نتایج نشان داد که تیمارهای  گرم در هکتار و شاهد وجین دستی 600،  500

 23کاهش و ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، دار های هرز به طور معنیتراکم و وزن خشک علف کشعلفبه طوری که با کاربرد تیمارهای 

 24هایعلفدر کنترل  کشعلفترین تیمار دانه در خوشه، خوشه در متر مربع، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک افزایش یافت. مطلوب

 25 کشعلفکاربرد با که  طوریبهگرم در هکتار بود.  700به مقدار  ماآسی پیش مخلوط کشعلف، کاربرد آتاپیک+ برمایسیدامهرز بعد از 

 26درصد(، گل  81درصد(، خردل کاذب ) 76درصد(، چچم ) 87پنیرک ) هرزعلفوزن خشک ، گرم در هکتار( 700ام )آسی پیش مخلوط

 27و عملکرد  تن در هکتار( 65/5) عملکرد دانه یافت وکاهش  رادرصد(  80های هرز )درصد( و کل علف 86درصد(، سیزاب ) 90گندم )

 28 700ام )آسی پیش مخلوط کشعلفبنابراین  درصد افزایش یافت. 25و  26 به ترتیب نسبت به شاهد( تن در هکتار 51/14)بیولوژیک 

 29 شود.میمزارع گندم پیشنهاد برای به لحاظ کارایی مطلوب در کنترل علف هرز و افزایش عملکرد دانه ، گرم در هکتار(

 30 وزن خشکچچم، درصد کنترل، کنترل شیمیایی،  تراکم،: کلمه کلیدی
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 1 مقدمه

 2 هرزهایعلفدر تغدیه انسان و دام دارد. نقش مهمی مهمترین گیاهان زراعی است که  (.Triticum aestivum L) گندم

 3(. مقدار خسارت 39) گرددمحصول می بهخسارت زیادی باعث گیاه زراعی است که در تولید  کننده یکی از مهمترین عوامل محدود

 4 کنترل های فیزیکی و مکانیکیمحدود بودن روش (.37)گزارش شده است درصد  25تا  20 ایرانگندم مزارع در هرز هایعلف

 5 در کشعلف 25مطرح شود. تاکنون  هرزعلفها به عنوان مهمترین روش کنترل  کشعلفهرز در گندم، سبب شده که هایعلف

 6های گروه  کشعلفکاربرد گسترده . (35) استدومنظوره  تا 6کش و برگپهن تا 10، کشباریک برگ تا 9که  استگندم ثبت شده 

 7 هایعلفمقاومت سبب گسترش ، (ALS) و بازدارنده آنزیم استوالکتات سینتاز (ACCase) بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیالز

 8به عنوان ها کشعلفاختالط و  (13) کشعلفمختلف های گروه. بنابراین استفاده از است در سال های اخیر شدهها کشعلفهرز به 

 9 (.7) باشدمطرح میبروز مقاومت  جلوگیری ازدر  مطلوبراهکار 

 10 هایباریک برگاست که برای کنترل ( ACCaseبازدارنده ) از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونیک اسید تاپیک کشعلف

 11 (.Glycine max L) سویابرای است که  دو بازدارنده فتوسیستمو ها از گروه تریازینون( بوزینمتریسنکور ) و (28)یکساله در گندم 

 Daucus carota 12) هویج در سنکور کشعلفهمچنین  .(35) ایران ثبت شده استدر ( .Solanum tuberosum L) و سیب زمینی

L.)گوجه فرنگی ، (Solanum lycopersicum L.)نیشکر ، (Saccharum officinarum L.)یونجه ، (Medicago sativa L.) ،13 

 14  .(28) شودمیاستفاده  ( نیز.Hordeum vulgare L) گندم و جو ،(.Zea mays L)ذرت 

 15جمعیت قادرند (ALS) و بازدارنده آنزیم استوالکتات سینتاز کربوکسیالز آ های گروه بازدارنده استیل کوآنزیمکشعلفاختالط 

 16 کاربرد مخلوط آماده کلودینافوپهمچنین، (. 5کنترل کند )در گندم  (.Alopecurus myosuroides Huds) روباهیهای مقاوم دم

 17و ( .Anagalis arvensis L) ، آناغالیس(.Medicago denticulate Lوحشی ) هرز یونجههایعلفنیز  سولفورون+ متپروپارژیل

 18 کلودینافوپ کشعلفکاربرد فرم گرانولی  باآزمایشی  در. (16) نمود( به طور مطلوبی کنترل .Phalaris minor L) واشخونی

 19(، .Chenopodium album Lتره )سلمه(، P. minor) واشخونیهای هرز تراکم و وزن خشک علف، بوزینمتری+  پروپارژیل

 20یافت کاهش  یدار( به طور معنی.Fumaria parviflora Lتره )(، شاه.Melilotus sp(، یونجه زرد ).Rumex sppگونه ترشک )

(29). 21 

 22هرز هایکنترل علفنیز  بوزینمتریهای سولفونیل اوره و کشعلف با ا پینوکسادنی پروپارژیلکلودینافوپ  کشعلفاختالط 

 23را ( .Poa anua L) یکساله و چمن( .Avena ludoviciana L) وحشییوالف ، (.Lolium temulentum L) ، چچمواشخونی

 24، ینبوزمتری، پینوکسادن+ سولفوسولفورون، پینوکسادن+ بوزینمتری+ پروپارژیل ینافوپکاربرد کلود. (17) دادافزایش 

 25کاربرد . (1) کندکنترل درصد  100را  پهن برگ هرزهایعلفو  واشخونیتوانست  پروپارژیلسولفوسولفورون+ کلودینافوپ 

 26برد در مقایسه با کارهای هرز هرز علفکنترل علفکارایی  بوزینمتری+ پروپارژیل و کلودینافوپ (27، 30) بوزینمتری+ فنوکساپروپ

 27های علفوزن خشک تواست  در گندم بوزینمتری+  پروپارژیل کلودینافوپکاربرد  به طوری که. (12، 30) آنها افزایش دادانفرادی 

 28، وحشی یوالف، (30) (.Cornepus didymo L)ترتیزک (، .Fumaria parviflora L) ، شاه تره(.Rumex sp) ترشک ساقهرز 

 29، (C. album)تره سلمه، (12، 16، 27، 30) واشخونی، (16) ، آناغالیس یکساله ، چمن(Cyndon dactylon (L.) Pers) پنجه مرغی

 30بنورون+ تریهمچنین، اختالط . کاهش دهدی دارمعنیبه طور را  چچمو  (30 ،17 ،16) (.Melilotus officinalis L) زرد یونجه

 31( را Vaccaria pyramidata L( و جغجغک ).Cerastium glomeratum Lوزن خشک خشک گوش موشی )توانست توفوردی 

 Beta 32(، چغندر وحشی ).Malva neglecta Lپنیرک )نیز  متیل تریبنورون+ دیکلوفوپاختالط (. 25) کاهش دهددرصد  92

maritime L.( و چچم )L. rigidum ) 33 (.19) کنترل نموددرصد  100را 
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 1گندم را به هرز وزن خشک علف پینوکسادن+ تریبنورونتوتال،  کشعلفکاربرد  بااظهار کردند ( 11همکاران )ابراهیم پور و 

 2کلودینافوپ های کشعلفی کنترل یوالف وحشی با ی( گزارش کردند که کارا10. عبادی و همکاران )گرددمیطور مطلوبی کنترل 

 3فنوکساپروپ درصد(،  94) تریبنورون+ کلودینافوپ پروپارژیلدرصد(،  81+ توفوردی )پروپارژیلکلودینافوپ درصد(،  89) پروپارژیل

 4+ روپارژیلکلودینافوپ پ+ برموکسینیل و کلودینافوپ پروپارژیلهای کشعلف کارایی. گردیددرصد( کنترل  11) تریبنورون+ پی اتیل

 5بوزین+ ایزوپروتورون های متریکشعلف همچنین (.15) گزارش شدمطلوب گندم های هرز علفدر کنترل سولفورون+تربوترین تری

 6. التا و (2کند )درصد کنترل  95و  99( به ترتیب Bromus japonicusعلف پشمکی )توانست یدوسولفورون+ مزسولفورون و 

 7ینافوپ پروپارژیل، کارایی سولفورون+ کلودمت، سولفورون+ سولفوسولفورونمت، پینوکسادنهای کشعلف( اعالم کردند 18همکاران )

 8های سولفوسولفورون، کلودینافوپ کشعلفکارایی در گزارشی دارند.  واشخونیبسیار مطلوبی در کاهش تراکم و وزن خشک 

 9 کشعلف(. اختالط 8)اعالم شد درصد  75و  85، 87به ترتیب  واشخونیبوزین در کنترل سولفورون و متریپروپارژیل+ مت

 10دارد، همچنین یونجه زرد، آناغالیس تره، سلمه، واشخونیهای هرز بوزین کارایی بسیار مطلوبی در کنترل علفسولفوسولفورون+ متری

 11 .(24) دارند واشخونیهای کلودینافوپ پروپارژیل و سولفوسولفورون کارایی مطلوبی در کنترل کشعلف

 12ر کنترل د بوزینمتریکلودینافوپ پروپارژیل+ پیش مخلوط های کشلفعفرموالسیون بررسی کارایی این آزمایش با هدف 

 13رع اهای پرکاربرد ثبت شده در مزکشعلفها با  کشعلفکاربردی، مقایسه کارایی این  مقدارترین مناسبهای هرز گندم، تعیین علف

 14 است.گندم ها در کشعلفاحتمالی خسارتزایی این  ارزیابی واکنشگندم و 

 15 هاروشمواد و 

 16انجام شد.  1399-1400( در سال زراعی داراب) فارساراضی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در این آزمایش 

 17(، هدایت الکتریکی 9/7رسی(، اسیدیته ) -متر، بافت خاک )لوممیلی 160متر از سطح دریا، میانگین بارندگی  1150ارتفاع محل آزمایش 

 18گرم میلی 23و  248( قابل جذب به ترتیب 5O2P( و فسفر )O2Kدرصد(، مقادیر پتاسیم ) 68/0کربن آلی ) ،(زیمنس بر متردسی 68/0)

 19 در کیلوگرم بود.

 20پنجه دهی در مرحله  (1جدول )ی آزمایش هاتیمار .تکرار اجرا شد 4تیمار و  13در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با آزمایش 

 21 .گردیداعمال  (33) زادوکس( 25)معادل مرحله  گندم

 22 آزمایش های مورد استفاده در کشعلفاسامی و مقدار مصرف  .1 جدول
Table 1. Names and application rates of herbicides used in the experiment 23 

Manufacturer  
dose 

g.a.i.ha-1 

dose  
g ha-1 

ml ha-1 
Formulation  Trade Names Common Name 

UPL India 32 40 80% WG Total Methsulfuron+ Sulfosulfuron 

Bayer 96 
1600 6% OD Othello Mesosulfuron+Iodosulfuron+ 

Diflufenican 
Syngenta+ 

DuPont 
64+ 15 

800+ 20 8% EC+ 75% 

DF Tapik+ Geranestar Clodinafop + Tribenuron 

Syngenta+ 

Nofam 
80+600 

1000+1500 8% EC+ 40% 

EC 
Tapik+Bromicid 

MA Clodinafop+Bromoxynil+ MCPA 

UPL India 145 500 29% WP ACM – 9 Clodinafop 9%+ Metribuzin 20% 
UPL India 174 600 29% WP ACM –9 Clodinafop 9%+ Metribuzin 20% 
UPL India 203 700 29% WP ACM –9 Clodinafop 9%+ Metribuzin 20% 
UPL India 108 200 54% WG Shagun 21-11 Clodinafop 12%+ Metribuzin 42% 
UPL India 162 300 54% WG Shagun 21-11 Clodinafop 12%+ Metribuzin 42% 
UPL India 216 400 54% WG Shagun 21-11 Clodinafop 12%+ Metribuzin 42% 
UPL India 270 500 54% WG Shagun 21-11 Clodinafop 12%+ Metribuzin 42% 
UPL India 324 600 54% WG Shagun 21-11 Clodinafop 12%+ Metribuzin 42% 
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    weeding control Weeding Control 

 1انتخابی  رقمبود. کاشت به صورت دستی،  1399مهرماه دوم نیمه  درشامل شخم، دیسک و تسطیح  سازی بستر کاشتآماده 

 2فیت نانوایی باال، مناسب کشت در مناطق گرم و خشک جنوب ی، با ک3، و سیاه2ای، قهوه1مقاوم به زنگ زردنسبتاً زودرس، )مهرگان 

 3هر واحد آزمایشی )کرت( دارای  انجام شد. 1399آذر ماه  10انجام شد. اولین آبیاری در تاریخ 1399آذر  8و تاریخ کاشت در  (ایران

 4های بود. فاصله بین کرتبوته در متر مربع  400 کشت کمترا، مترسانتی 15فاصله خطوط کاشت ، متر 8هشت خط کاشت به طول 

 5 بر اساس حجم آبیاری برای تیمارهای یکسان بود. بود،ای با نوار تیپ ها دو متر بود. آبیاری به صورت قطرهیک متر و بین بلوک

 6یپل ع سوپر فسفات ترمنبترتیب از و پتاس به  فسفر کودهای کیلوگرم در هکتار، 300آزمون خاک کود نیتروژن از منبع اوره به مقدار 

 7ه ، ببرای افزایش دقت آزمایش از شاهد متناظر استفاده شدکیلوگرم در هکتار استفاده شد.  150و  100و سولفات پتاسیم به مقدار 

 8. شدپاشی سمبه عنوان تیمار ها پایین کرتو  پاشیسمبدون  شاهد کرت قسمت باالیم شد، هر کرت به دو قسمت تقسی طوری که

 9لیتر  350و حجم پاشش کیلو پاسکال  200فشار با  (،11004) بادبزنیدو نازل با بوم به مجهز ثابت پشتی فشار  ی با سمپاشپاشسم

 10 . بوددر هکتار 

 11 مقدارو  روز پس از سمپاشی 21و 14 های هرزکنترل چشمی علفارزیابی ، هرزهایعلف وزن نسبیو تراکم در این آزمایش 

 12درصد کاهش ، همچنین .شدتعیین  (36) (EWRS) هرز اروپا هایانجمن تحقیقات علفشاخص بر اساس  گندمها روی کشعلفگیاهسوزی 

 13رحله مدر  وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله، تعداد پنجه بارور، ارتفاع بوتهپس از سمپاشی،  روز 30های هرز تراکم و وزن خشک علف

 14 92دانه )معادل کد رسیدگی مرحله در  گندمدانه و عملکرد بیولوژیک عملکرد زادوکس(،  87)معادل کد رسیدگی فیزیولوژیکی 

 15به تفکیک گونه در نیم متر سانتی 50×  50ابعاد در کادری به  های هرزو وزن خشک علف تعیین تراکمشد.  اندازگیریزادوکس( 

 16ساعت  48به مدت درجه سانتی گراد  70دمای هرز در ی علفگونهبه تفکیک پس از  ،شدبرداشت و شاهد و تیمار شمارش  هایکرت

 17الزم به ذکر است جهت (. 31( با استفاده از معادله یک تعیین شد )WCEهرز )اندازگیری شد. درصد کنترل علف خشک و با دقت گرم

 18  گردید. شاهد وجین از سرجمع تیمارها حذفتیمار های هرز، تعیین درصد کاهش تراکم و وزن خشک علف

WCE = (
A−B

A
) × 100 − [ 1]معادله     100  19 

 20هرز هایعلف (وزن خشک)ترتیب تراکم به Bو  A، هرزهایعلف (وزن خشک)درصد کاهش تراکم  WCEدر معادله یک، 

 21ده بوته ز او وزن هزار دانه تعداد دانه در سنبله ارتفاع بوته، تعداد پنجه بارور،  همچنین، در کادر سمپاشی نشده و سمپاشی شده است.

 22متر مربع  هابعاد سو بیولوژیک گندم به ترتیب در عملکرد دانه تعیین شد. شاهد و تیمار به تصادف از خطوط وسط در هر دو نیم کرت 

 23و محاسبه با استفاده از معادله د و اجزایی عملکرد. همچنین، تغییرات عملکرد تعیین شد در هر نیم کرت شاهد و تیمارسانتی متر  50و 

 24 ید.گرد

% Y𝑖 = 100 ×
Yf

   Yw𝑌𝑤
[2]معادله       25 

                                                 
1 Puccinia striiformis f.sp. tritic 
2 Puccinia triticina f.sp. tritic 
3 Puccinia graminis f.sp. tritic 
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 1های سمپاشی شده و نشده است. آزمون به ترتیب عملکرد در نیم کرت wYو  fYدرصد تغییرات عملکرد،  i% Yدر معادله دو  

 2و  پنج درصد( در سطح LSD) دارها قبل از تجزیه واریانس انجام شد، مقایسه میانگین با آزمون حداقل تفاوت معنینرمال بودن داده

 3 ( انجام شد.3/9)نسخه  SASمحاسبات آماری با استفاده از نرم افزار 

 4 حثبنتایج و 

 5بود. بیشترین و  سیزاب و خردل کاذب، گل گندمپنیرک، پیچک، چچم، گونه  ششهرز غالب محل آزمایش شامل هایعلف

 6درصد و بیشترین و کمترین تراکم نسبی سیزاب و پیچک به ترتیب  8و  24به ترتیب  کمترین وزن نسبی به ترتیب گل گندم و پیچک

 7 (.2درصد بودند )جدول  7و  44

 8 هرز غالب موجود در مزرعه آزمایشی گندم هایعلفوزن نسبی نسبی و تراکم . 2جدول 

Table 2. Relative density and relative weight of the dominant weeds in the experimental wheat field 9 
 وزن نسبی

Relative weights 

(%) 

 تراکم نسبی
Relative densities 

(%) 

 تیره
Family 

 نام فارسی
Persian name 

 نام علمی
Scientific name   

13.68 11.41 Brassicaceae خردل کاذب Hirschfeldia incana L 

11.73 11.48 Poaceae چچم Lolium rigidum L 
8.38 7.52 Convolvulaceae  پیچک Convolvulus arvensis L.   
24.45 10.84 Asteraceae گل گندم Centaurea pallescens L 
15.72 44.10 Scrophulariaceae سیزاب Veronica persica L 
23.80 13.32 Malvaceae پنیرک Malva neglecta L 

 10بر ( P≤ 01/0)دار ها تاثیر معنیکشعلفنتایج جدول تجزیه واریانس صفت اندازگیری شده نشان داد که تیمارهای کاربرد 

 11پنیرک، پیچک، چچم، خردل کاذب،  هرزعلفتراکم و وزن خشک درصد کنترل ، (روز پس از سمپاشی 21و  14) کنترل چشمیدرصد 

 12 (.6تا  3ول ا)جد ردهای هرز داو کل علفگل گندم، سیزاب 

 13 روز بعد از سمپاشی  14های هرز ها بر درصد کنترل چشمی علفکشعلف. تجزیه واریانس )میانگین مربعات( اثر تیمارهای 3جدول 

Table 3. Analysis of variance (Mean Squares) the effect of herbicide treatments on the percent visual control of weeds 14 DAS 14 
 منابع تغییرات
Source of 

variation 

 درجه آزادی
df 

 پنیرک
Malva 

neglecta 

 پیچک
Convolvulus 

arvensis 

 چچم
Lolium 

rigidum 

 خردل کاذب
Hirschfeldia 

incana 

 گل گندم
Centaurea 

pallescens 

 سیزاب
Veronica 

persica 

 هرزکل علف
Total 

weed 

Replication 3 50.53ns 14.58 ns 4.17ns 6.25ns 101.39ns 26.39ns 5.56ns 
Treatment 11 731.21** 820.26** 560.61** 796.03** 784.1** 951.52** 729.55** 

Error 33 53.56 58.52 40.54 72.92 102.91 37 41.92 
CV (%)  18.84 19.02 15.6 17.75 16.57 11.78 14 

 ،** ،*ns 15 دار، غیر معنیدرصد معنی 1، 5، ترتیب در سطح 
ns, *, ** non-significant, significant at 0.05 and 0.01, respectively, DAS (days after spraying ) 16 

 17 روز بعد از سمپاشی  21های هرز ها بر درصد کنترل چشمی علفکشعلف. تجزیه واریانس )میانگین مربعات( اثر تیمارهای 4جدول 

Table 4. Analysis of variance (Mean Squares) the effect of herbicide treatments on the percent visual control of weeds 21 DAS 18 
 منابع تغییرات
Source of 

variation 

 درجه آزادی
df 

 پنیرک
Malva 

neglecta 

 پیچک
Convolvulus 

arvensis 

 چچم
Lolium 

rigidum 

 خردل کاذب
Hirschfeldia 

incana 

 گل گندم
Centaurea 

pallescens 

 سیزاب
Veronica 

persica 

 هرزکل علف
Total 

weed 

Replication 3 83.34ns 134.72ns 265.28ns 90.28ns 1.39ns 134.73ns 6.95ns 
Treatment 11 709.1** 990.91** 638.64** 509.1** 742.43** 863.64** 769.7** 

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvJl134GDjcpmHeXKQQDFPD8MzBKNA:1631119445115&q=Brassicaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MLQwMljEyuNUlFhcnJmcmJyamAoASfoHahsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiiv_K46e_yAhWoy4UKHUZYC5kQmxMoATAlegQIOxAD
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Error 33 65.16 96.84 54.68 49.37 74.12 60.48 59.98 
CV (%)  12.42 20.71 13.15 10.04 11.61 11.53 12.23 

 ،** ،*ns 1 دار، غیر معنیدرصد معنی 1، 5 سطح، ترتیب در 
 ns, *, ** non-significant, significant at 0.05 and 0.01, respectively, DAS (days after spraying ) 2 

 3 هاکشعلفروز بعد از سمپاشی تحت تاثیر  30های هرز . تجزیه واریانس )میانگین مربعات( درصد کاهش تراکم علف5جدول 

Table 5. Analysis of variance (Mean Squares) the effect of herbicide treatments on percent decrease of weed density 30 DAS  4 
 منابع تغییرات
Source of 

variation 

 درجه آزادی
df 

 پنیرک
Malva 

neglecta 

 پیچک
Convolvulus 

arvensis 

 چچم
Lolium 

rigidum 

 خردل کاذب
Hirschfeldia 

incana 

 گل گندم
Centaurea 

pallescens 

 سیزاب
Veronica 

persica 

 هرزکل علف
Total 

weed 

Replication 3 63.55ns 76.08ns 30.22ns 50.99ns 50.83ns 50.56ns 33.8ns 

Treatment 11 931.75** 917.05** 891.53** 521.59** 664.92** 795.21** 678.37** 

Error 33 48.61 117.20 66.95 72.84 35.64 19.69 58.06 

CV (%)  9.46 22623 14.51 11.74 8.04 6.67 11.76 

 ،** ،*ns 5 دار، غیر معنیدرصد معنی 1، 5، ترتیب در سطح 
 ns, *, ** non-significant, significant at 0.05 and 0.01, respectively, DAS (days after spraying ) 6 

 7 هاکشعلفروز بعد از سمپاشی تحت تاثیر  30های هرز . تجزیه واریانس )میانگین مربعات( درصد کاهش وزن خشک علف6جدول 

Table 6. Analysis of variance (Mean Squares) the effect of herbicide treatments on percent decrease of weed biomass 30 DAS 8 

 منابع تغییرات
Source of 

variation 

 درجه آزادی
df 

 پنیرک
Malva 

neglecta 

 پیچک
Convolvulus 

arvensis 

 چچم
Lolium 

rigidum 

 خردل کاذب
Hirschfeldia 

incana 

 گل گندم
Centaurea 

pallescens 

 سیزاب
Veronica 

persica 

 هرزکل علف
Total 

weed 

Replication 3 63.51ns 103.74 ns 40.69ns 0.45ns 9.45ns 7.63ns 9.66ns 
Treatment 11 779.14** 1051.58** 642.1** 548.05** 605.02** 844.5** 702.7** 

Error 33 16.6 98.80 35.63 34.1 14.65 9.6 46.66 
CV (%)  5.38 20.36 10.28 8.38 4.96 4.47 10.24 

 ،** ،*ns 9 دار، غیر معنیدرصد معنی 1، 5، ترتیب در سطح 
 ns, *, ** non-significant, significant at 0.05 and 0.01, respectively, DAS (days after spraying ) 10 

 11( و امآسیهای پودری )کاربرد فرموالسیون، روز بعد از سمپاشی 14های هرز حاصل از کنترل چشمی علفبر اساس نتایج 

 12، چچم، خردل پنیرک، پیچککارایی مطلوبی در کنترل  بوزینمتری+ پروپارژیل کلودینافوپپیش مخلوط  کشعلف( شاگانگرانوله )

 13کارایی کنترل  ،کشعلف دو اینافزایش مقدار کاربرد  به طوری که با (.7)جدول  داشتندهای هرز کاذب، گل گندم، سیزاب و کل علف

 14 هرزلفعدر کنترل شاگان و ام آسی پیش مخلوط هایکشعلفکارایی  همچنین، افزایش یافت. دارمعنیبه طور مذکور های هرز علف

 15ری فرموالسیون پود. اما کارایی و در یک گروه آماری بودمشابه  های هرز نسبتاًپنیرک، پیچک، خردل کاذب، گل گندم و کل علف

 16له ون گرانوفرموالسیاز بیشتر ی دارمعنیبه طور در کنترل چچم و سیزاب  ،گرم در هکتار 700در مقدار کاربرد  (امآسی) کشعلفاین 

 17درصد(،  45پنیرک ) هرزعلف توانست ،گرم در هکتار 700به مقدار  کشعلفکاربرد فرم پودری این  به طوری کهبود. آن  (شاگان)

 18 55های هرز )درصد( و کل علف 70درصد(، سیزاب ) 70گل گندم )درصد(،  55درصد(، خردل کاذب ) 60درصد(، چچم ) 45پیچک )

 19از نظر گرم در هکتار  700 در مقدار کاربردام آسیپیش مخلوط  کشعلفکارایی همچنین، . نمودنترل متناظر کدرصد( نسبت به شاهد 

 20کاذب و ردل خدر کنترل پنیرک، پیچک، بیشترین کارایی ، آتاپیک+ برومایسیدامتیمار  بعد ازو  سایر تیمارها بوداز  برترکنترل چچم 

 21، آمتاپیک+ برومایسیداتیمارهای ی کنترل گل گندم مشابهاز نظر  گرم در هکتار( 700)ام آسی کشعلف همچنین، کارایی .سیزاب داشت

 22ر دگرانستارتاپیک+ بود و با  توتال، اُتللوبرتر از های هرز همچنین کارایی این تیمار در کنترل کل علف. بود اُتللو، توتال، گرانستارتاپیک+ 

 23 (.7)جدول آماری بودند  یک گروه
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 1 روز بعد از سمپاشی 14های هرز بر درصد کنترل چشمی علف کشعلف. اثر تیمارهای 7جدول 

Table 7. The effect of herbicide treatments on the percent visual control of weeds 14 days after spraying 2 

 تیمار
Treatment 

 مقدار مصرف
Dose 

g (ml) ha-1 

 پنیرک
Malva 

neglecta 

 پیچک
Convolvulus 

arvensis 

 چچم
Lolium 

rigidum 

 خردل کاذب
Hirschfeldia 

incana 

 گل گندم
Centaurea 

pallescens 

 سیزاب
Veronica 

persica 

 هرزکل علف
Total weed 

Total 40 35 bc 40 bc 40 de 50 b-d 70 ab 40 ef 45 de 

Othello 1600 45 b 40 bc 45 cd 50 b-d 60 bc 50 d 45 de 

Tapik+ Geranestar 800+ 20 45 b 40 bc 55 ab 60 b 80 a 70 b 60 b 

Tapik+Bromicid MA 1000+1500 75 a 80 a 50 bc 80 a 80 a 80 a 75 a 

ACM – 9 500 30 cd 30 cd 40 de 40 de 60 bc 50 d 40 ef 

ACM –9 600 35 bc 40 bc 45 cd 50 b-d 65 b 60 c 50 cd 

ACM –9 700 45 b 45 b 60 a 55 bc 70 ab 70 b 55 bc 

Shagun 21-11 200 21.25 d 22.5 d 20 h 22.5 f 35 e 30 g 25 h 

Shagun 21-11 300 30 cd 30 cd 25 gh 35 e 40 de 35 fg 30 gh 

Shagun 21-11 400 30 cd 30 cd 30 fg 40 de 50 cd 40 ef 35 fg 

Shagun 21-11 500 35 bc 40 bc 35 ef 45 c-e 60 bc 45 ed 45 de 

Shagun 21-11 600 40 bc 45 b 45 cd 50 b-d 65b 50 d 50 cd 

LSD (0.05)  10.53 11.00 9.16 12.29 14.6 8.76 9.32 

 3 (.LSD P ≤ 0.05. )باشندمی داریمعن اختالف فاقد مشترک حرف یک حداقل با تیمار هر به مربوط هایمیانگین ستون هر در
In each column, means followed by the same letter in each treatment are not significantly different (LSD P≤0.05) 4 

 5در این هرز  هایعلفکارایی کنترل که  بودروز بعد از سمپاشی حاکی از آن  21های هرز نتایج حاصل از کنترل چشمی علف

 6پیش  کشعلفبا افزایش مقدار کاربرد  .(8)جدول برخوردار بودند  یامشابه رونداز  اما ،روز پس از سمپاشی بود 14از  ترمطلوبمرحله 

 7و ام آسی پیش مخلوط کشعلف دار افزایش یافت. کاراییبه طور معنی مذکورهای هرز کارایی کنترل علف شاگانو  امآسی مخلوط

 8. اما کارایی ندمشابه و در یک گروه آماری بودنسبتاً هرز هایهرز پنیرک، پیچک، خردل کاذب و کل علفکنترل علفدر  شاگان

 9بیشتر از  دارمعنیبه طور و سیزاب  گل گندم، کنترل چچمدر  ،گرم در هکتار 700 کاربرد مقداردر ام آسی پیش مخلوط کشعلف

 10 هرزعلف تواستگرم در هکتار  700به مقدار  امآسی پیش مخلوط کشعلفکاربرد  به طوری که،. بود شاگان پیش مخلوط کشعلف

 11درصد( و کل  85درصد(، سیزاب ) 85درصد(، گل گندم ) 80درصد(، خردل کاذب ) 75درصد(، چچم ) 55درصد(، پیچک ) 75پنیرک )

 12 آایسیدامبروم +یکتاپبا داشت و کنترل چچم در بیشترین کارایی . این تیمار کنددرصد( نسبت به شاهد متناظر کنترل  75های هرز )علف

 13به ام آسی پیش مخلوط کشعلفکاربرد آ ایسیدامبروم +تاپیکبعد از تیمار  همچنین .نددر یک گروه آماری بود انستارگر+ تاپیکو 

 14، ارتاپیک+ گرانستتیمارهای با شد و  همشاهد هرزعلفو کل  پنیرک، پیچکترین تیمار در کنترل مطلوب گرم در هکتار 700 مقدار

 15، کاذبخردل گرم در هکتار( در یک گروه آماری بود. کارایی این تیمار در کنترل  600) شاگان پیش مخلوط کشعلفو  تتلوتوتال، اُ

 16 یبرتریمارها سایر تنسبت به ماری بودند و آمشابه و در یک گروه  تاپیک+ گرانستارو آ ایسیدامبروم +تاپیکبا  و سیزابگل گندم 

 17 (.8)جدول  داشت

 18 روز بعد از سمپاشی 21های هرز بر درصد کنترل چشمی علف کشعلف. اثر تیمارهای 8جدول 

Table 8. The effect of herbicide treatments on the percent visual control of weeds 21 days after spraying 19 

 تیمار
Treatment 

 مقدار مصرف
Dose 

g (ml) ha-1 

 پنیرک
Malva 

neglecta 

 پیچک
Convolvulus 

arvensis 

 چچم
Lolium 

rigidum 

 خردل کاذب
Hirschfeldia 

incana 

 گل گندم
Centaurea 

pallescens 

 سیزاب
Veronica 

persica 

 هرزکل علف
Total weed 

Total 40 70 bc 45 bc 55 c-e 70 b-d 80 b-d 65 d-f 65 bc 

Othello 1600 75 b 55 b 60 c-d 75 b-c 75 cd 75 b-d 70 bc 

Tapik+ Geranestar 800+ 20 75 b 50 b 70 ab 80 ab 90 ab 80 bc 75 b 

Tapik+Bromicid MA 1000+1500 90 a 90 a 70 ab 90 a 95 a 95 a 90 a 

ACM – 9 500 55 d-f 35 b-d 60 b-d 70 b-d 75 cd 60 e-g 60 cd 

ACM –9 600 65 b-d 45 bc 65 a-c 75 bc 80 b-d 70 c-e 65 bc 
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ACM –9 700 75 b 55 b 75 a 80 ab 85 a-c 85 ab 75 b 

Shagun 21-11 200 45 f 30 d 35 g 50 f 50 f 45 h 40 e 

Shagun 21-11 300 50 ef 35 cd 40 fg 55 ef 55 f 50 gh 45 e 

Shagun 21-11 400 50 ef 35 cd 45 e-g 60 d-f 60 ef 55 f-h 50 de 

Shagun 21-11 500 60 c-e 45 bc 50d-f 65 c-e 70 de 60 e-g 60 cd 

Shagun 21-11 600 70 bc 50 b 55 c-e 70 b-d 75d c 70 c-e 65 bc 

LSD (0.05)  11.62 14.15 10.64 10.11 12.39 11.19 11.15 

 1 (.LSD P ≤ 0.05. )باشندمی داریمعن اختالف فاقد مشترک حرف یک حداقل با تیمار هر به مربوط هایمیانگین ستون هر در
In each column, means followed by the same letter in each treatment are not significantly different (LSD P≤0.05) 2 

 3در  شاگانو  امآسی های پیش مخلوطکشعلفکارایی  های هرز بیانگر آن است کهحاصل از درصد کاهش تراکم علف نتایج

 4طور هب مذکورهای هرز علفتراکم کنترل  درصد هاکشعلفاین با افزایش مقدار کاربرد  و های هرز آزمایش مطلوب بودکنترل علف

 5 پیچک و هرز پنیرکهایعلف کاهش تراکمدر  شاگانو  امآسی های پیش مخلوطکشعلفکارایی  .(9)جدول  دار افزایش یافتمعنی

 6، گل گندمخردل کاذب، کنترل چچم،  برای گرم در هکتار 700در مقدار کاربرد  امآسی پیش مخلوط کشعلفمشابه بود. اما کارایی 

 7هرز بعد  هایعلفاین در کنترل  کشعلفترین تیمار مطلوببود.  شاگان پیش مخلوط کشعلفبیشتر از هرز  هایعلفو کل سیزاب 

 8پیش  کشعلفکاربرد به طوری که با  .بودگرم در هکتار  700به مقدار  امآسی پیش مخلوط کشعلفکاربرد  آدامیسیبروما+ کیتاپاز 

 9 85درصد(، خردل کاذب ) 74درصد(، چچم ) 74درصد(، پیچک ) 85پنیرک ) هرزعلفتراکم (، گرم در هکتار 700) امآسی مخلوط

 10این کارایی . یافتکاهش درصد( نسبت به شاهد متناظر  77های هرز )درصد( و کل علف 82درصد(، سیزاب ) 85درصد(، گل گندم )

 11. ندآماری بود در یک گروه گرانستار+ تاپیکو  آماایسیدبروم+ تاپیکبا تیمارهای بیشتر از سایر تیمارها بود و تیمار در کنترل چچم 

 12ر یک گروه آماری مشابه و د توتال، اُتتلو، تاپیک+ گرانستاربا تیمارهای  پیچک و پنیرکتراکم کنترل درصد این تیمار از نظر کارایی 

 13تاپیک+ ، آمایدایسبرومتاپیک+ تیمارهای با نیز از نظر درصد کنترل تراکم خردل کاذب و گل گندم . همچنین کارایی این تیمار ندبود

 14تاپیک+ و  آماایسیدبرومتاپیک+ با نیز هرز  هایعلفو کل راکم سیزاب از نظر درصد کنترل تو مشابه بود توتال، اُتتلو ، گرانستار

 15 (.9)جدول  در یک گروه آماری بود گرانستار

 16 روز بعد از سمپاشی 30های هرز بر درصد کاهش تراکم علف کشعلف. اثر تیمارهای 9جدول 

Table 9. The effect of herbicide treatments on percent decrease of weed density 30 days after spraying 17 

 تیمار
Treatment 

 مقدار مصرف
Dose 

g (ml) ha-1 

 پنیرک
Malva 

neglecta 

 پیچک
Convolvulus 

arvensis 

 چچم
Lolium 

rigidum 

 خردل کاذب
Hirschfeldia 

incana 

 گل گندم
Centaurea 

pallescens 

 سیزاب
Veronica 

persica 

 هرزکل علف
Total weed 

Total 40 80.45 bc 43.35 bd 54.52 e-g 74.17 b-e 80.18 bc 63.25 d 65.91 c-e 

Othello 1600 85.07 bc 52.50 b 60.72 c-e 76.53 b-d 78.41 bc 73.32 c 71.04 b-d 

Tapik+ Geranestar 800+ 20 85 bc 50 bc 69.8 a-c 82.27 a-b 85.39 ab 80.19 b 76.34 bc 

Tapik+Bromicid MA 1000+1500 100 a 86.66 a 70.3 a b 94.16 a 91.29 a 92.03 a 87.8 a 

ACM – 9 500 63.06 ef 32.94 d 57.78 d-e 70.03 c-f 73.2 c 60.12 de 59.35 ef 

ACM –9 600 75.05 cd 43.92 b-d 65.63 b-d 77.09 b-d 80.13 bc 70.11 c 68.5 b-e 

ACM –9 700 85.12 b 54.16 b 74.52 a 85 ab 85.23 ab 82.22 b 77.61 ab 

Shagun 21-11 200 48.34 g 29.80 d 30.96 i 53.59 g 46.83 e 44.1 g 41.93 h 

Shagun 21-11 300 53.64 fg 33.25 d 38.58 hi 58.38 fg 56.3 d 50.18 fg 48.13 gh 

Shagun 21-11 400 58.89 f 35.71 cd 44.06 gh 63.47 e-g 63.55 d 54.06 ef 53.06 fg 

Shagun 21-11 500 70.02 de 44.37 bd 48.87 f-h 67.26 d-f 73.13 c 59.26 de 61.32 d-f 

Shagun 21-11 600 80.33 bc 51.66 b 50 e-g 71.06 c-e 78.19 bc 70.26 c 66.97 b-e 

LSD (0.05)  10.03 15.57 11.78 12.28 8.59 6.39 10.97 

 18 (.LSD P ≤ 0.05. )باشندمی داریمعن اختالف فاقد مشترک حرف یک حداقل با تیمار هر به مربوط هایمیانگین ستون هر در
In each column, means followed by the same letter in each treatment are not significantly different (LSD P≤0.05) 19 
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 1 امآسی پیش مخلوطهای کشعلف با افزایش مقدار کاربردهای هرز بر اساس نتایج حاصل از درصد کاهش وزن خشک علف

 2و  امپیش مخلوط آسیهای کشعلفکارایی . (10)جدول  دار کاهش یافتهای هرز آزمایش به طور معنیوزن خشک علف شاگانو 

 3 امآسیپیش مخلوط های کشعلف کاربردبا به طوری که، . شدارزیابی مطلوب آزمایش های هرز علف کاهش وزن خشکدر  شاگان

 4. یافتکاهش نسبت به نیمه شاهد درصد  52و  58به ترتیب پیچک وزن خشک گرم در هکتار(  600) شاگانو گرم در هکتار(  700)

 5پیش مخلوط  کشعلف باهرز  هایعلفچچم، خردل کاذب، گل گندم، سیزاب و کل پنیرک، های هرز علفکارایی کنترل  با این وجود،

 6 از این نظر،بود.  (گرم در هکتار 600) شاگانپیش مخلوط  کشعلفبیشتر از دار به طور معنیگرم در هکتار،  700به مقدار  امآسی

 7به مقدار  امآسیپیش مخلوط  کشعلفکاربرد  ،آایسیدامبروم+ تاپیکهرز بعد از  هایعلفدر کنترل این  کشعلفترین تیمار مطلوب

 8درصد(،  87پنیرک ) هرزعلف توانست وزن خشک گرم در هکتار( 700) امپیش مخلوط آسی کشعلف کاربردگرم در هکتار بود.  700

 9درصد( نسبت به شاهد متناظر کاهش  80های هرز )درصد( و کل علف 86درصد(، سیزاب ) 90درصد(، گل گندم ) 81خردل کاذب )

 10 گرانستار+ تاپیک و آایسیدامبروم+ تاپیکتیمارهای درصد( داشت و با  76)در کنترل چچم بیشترین کارایی این تیمار همچنین دهد. 

 11، خردل کاذب، سیزاب و کل پیچک ،پنیرک وزن خشک کاهش. کارایی این تیمار از نظر درصد قرار داشتدر یک گروه آماری 

 12مشابه و در یک گروه آماری بودند. همچنین کارایی این تیمار از نظر درصد  اُتتلو و ، توتالگرانستار+ تاپیکبا تیمارهای  های هرزعلف

 13  (.10)جدول  ندری بوددر یک گروه آما + گرانستارتاپیک، آایسیدامبروم+ تاپیکگل گندم نیز با تیمارهای وزن خشک  کاهش

 14 شاگانپیش مخلوط  کشعلفکمتر از  امآسیپیش مخلوط  کشعلفبر اساس نتایج بدست آمده، اگر چه مقدار ماده موثره 

 15بیشتر بود. با توجه به اینکه شرایط آزمایش  امآسیپیش مخلوط  کشعلفآزمایش با های هرز ، اما در مجموع کارایی کنترل علفاست

 16تهیه زمان . به طوری که در باشد کشعلفیکسان بود به نظر می رسد دلیل آن مربوط به کیفیت  کشعلفبرای هر دو فرموالسیون 

 17در کف مخزن سمپاش از آن رسوباتی نیز بعد از سمپاشی حتی د و یگردبه سختی در آب حل  کشعلفاین فرم گرانولی  ،محلول سم

 18 .شدمشاهد 

 19 روز بعد از سمپاشی 30های هرز بر درصد کاهش وزن خشک علف کشعلف. اثر تیمارهای  10جدول 

Table 10. The effect of herbicide treatments on percent decrease of weed biomass 30 days after spraying 20 

 تیمار
Treatment 

 مقدار مصرف
Dose 

g (ml) ha-1 

 پنیرک
Malva 

neglecta 

 پیچک
Convolvulus 

arvensis 

 چچم
Lolium 

rigidum 

 خردل کاذب
Hirschfeldia 

incana 

 گل گندم
Centaurea 

pallescens 

 سیزاب
Veronica 

persica 

 هرزکل علف
Total weed 

Total 40 80.06 c-e 45 b-d 57.1 d-f 71.13 c-e 84.12 b 66.07 e 67.27 de 

Othello 1600 84.11 bc 56.13 b 63.12 cd 74.14 b-d 80.14 bc 77.19 c 72.64 bc 

Tapik+ Geranestar 800+ 20 87.06 b 52.09 b 72.07 ab 80.04 b 91.09 a 83.12 b 77.97 bc 

Tapik+Bromicid MA 1000+1500 100a 91.95 a 72.11 ab 91.02 a 94.01 a 95.12 a 92.09 a 

ACM – 9 500 67.13 f 34.08 cd 61.12 c-e 66.03 d-f 75.11 cd 62.11 e 60.91 ef 

ACM –9 600 77.2 de 46.02 c-e 67.11 bc 76.07 bc 82.01 b 73.14 cd 70.39 c-e 

ACM –9 700 87.04 b 58.04 b 76.15 a 81.02 b 90.02 a 86.15 b 80.3 b 

Shagun 21-11 200 52.15 g 32.02 d 37.12 i 50.1 h 55.18 f 46.13 h 45.5 g 

Shagun 21-11 300 56.06 g 35.20 cd 42.02 hi 54.88 gh 60.13 ef 52.09 g 49.99 g 

Shagun 21-11 400 63.05 f 36.05 cd 46.08 gh 59.05 fg 65.13 e 57.09 f 54.56 fg 

Shagun 21-11 500 75.16 e 47.04 bc 50.11 f-h 65.06 ef 73.12 d 62.13 e 62.59 ef 

Shagun 21-11 600 81.05 cd 52.14 b 53.1 e-g 68.02 c-e 76.13 cd 72.13 d 66.62 de 

LSD (0.05)  5.87 14.3 8.59 8.41 5.51 4.46 9.83 

 21 (.LSD P ≤ 0.05. )باشندمی داریمعن اختالف فاقد مشترک حرف یک حداقل با تیمار هر به مربوط هایمیانگین ستون هر در
In each column, means followed by the same letter in each treatment are not significantly different (LSD P≤0.05) 22 

 Melilotus officinalis (L.) 23) توانست وزن خشک یونجه زرد پپروسولفوکار کشعلفبر اساس مطالعات انجام شده، 

Lam)آناغالیس، پنیرک ، (Malva neglecta L.)و ترشک ، (Rumex crispus L.)  24درصد و کل  97درصد، چچم  100را 
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 1 بندتوزن خشک هف د( نیز توانست)آتالنتیس و مزوسولفورون+ یدوسولفورون اُتللو کشعلف(. 20درصد کنترل کند ) 94هرز هایعلف

(Polygonum aviculare L. )50 2 مکوپروپ+) دوپلسان سوپربا  آتالنتیسهای کشعلف(. اختالط 9د )ندرصد کاهش ده 

 3و  98به ترتیب ( Trifolium alexandrium) و شبدر( .Convolvulus arvensis L) پیچک توانستآ( نیز پیسیدیکلوپروپ+ ام

 4 ، گلرنگ وحشی(.Carduus pycnocephalus L) در کنترل تاتاری آبرومایسیدام کشعلف قابلیت(. 34) کنددرصد کنترل  96

(Carthamus oxycantha M.B.)راختی، بی (Galium tricornutum Dandy.)خردل وحشی ، (Sinapis arvensis L.) 75 5 

 6 اعالم شددرصد  90باریک برگ ها علف های هرز  در کنترل (پینوکسادن) اکسیال کشعلفکارایی (. 32درصد گزارش شد ) 100تا 

 7کارایی ضعیف در  تاپیکدر مقابل  .گزارش شد مطلوب( 37(، یوالف و خاکشیر )6در کنترل چچم ) آتالنتیس کشعلفکارایی ( 3)

 8( در کنترل 4) (سولفوسولفورون) آپیروس(، 22) توتال(، 9) اُتللو(، 25) گرانستارهای کشعلفکارایی  در حالی که(. 6کنترل چچم دارد )

 9 مطلوب گزارش شد. بسیار هرز گندم هایعلف

 10بر ارتفاع بوته، تعداد ( P≤ 01/0) داریزمایش اثر معنینشان داد که تیمارهای آصفات اندازگیری شده تجزیه واریانس نتایج 

 11 (.12و  11ول اوزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک دارد )جد، دانه در خوشه، تعداد خوشه در متر مربع

 12یرات و درصد تغی تعداد خوشهها بر ارتفاع بوته، تعداد دانه در خوشه، کشعلف. تجزیه واریانس )میانگین مربعات( اثر تیمارهای 11جدول 

 13 نسبت به شاهد

Table 11. Analysis of variance (Mean Squares) the effect of herbicide treatments on plant height, grains per spike, number spikes 14 
and change percentage compared to control 15 

 منابع تغییرات
Source of 

variation 

 درجه آزادی
df 

 ارتفاع بوته

Plant height 

درصد تغییرات 
 ارتفاع بوته

Change 

percentage 

of plant 

height 

 دانه در خوشه

Grains per 

spike 

ه داندرصد تغییرات 
 در خوشه

Change 

percentage 

of grains per 

spike 

 تعداد خوشه

Number 

spikes 

درصد تغییرات 
 تعداد خوشه

Change 

percentage 

of number 

spikes 

Replication 3 64.32ns 6.73ns 8* 47.67ns 382.47ns 21ns 

Treatment 12 14.41** 31.77** 28** 48.73** 918.77 ** 81.19** 

Error 36 5.37 2.92 2.75 20.37 425.69 19.76 

CV (%)  2.63 1.77 5.82 24.69 4.78 20.34 

 ،** ،*ns 16 دار، غیر معنیمعنیدرصد  1، 5، ترتیب در سطح 
 ns, *, ** non-significant, significant at 0.05 and 0.01, respectively, DAS (days after spraying ) 17 

 18 و درصد تغییرات گندمبیولوژیک  ،عملکرد دانهبر وزن هزار دانه،  کشعلف. تجزیه واریانس )میانگین مربعات( اثر تیمار های 12جدول 

 19 نسبت به شاهد

Table 12. Analysis of variance (Mean Squares) the effect of herbicide treatments on 1000 grains weight, grain yield and biological 20 
yield, and change percentage compared to control 21 

 منابع تغییرات
Source of 

variation 

 درجه آزادی
df 

 وزن هزار دانه
1000 

grains 

weight 

درصد تغییرات 
 وزن هزار دانه
Change 

percentage 

of 1000 

grains 

weight 

مقدار خسارت 
 گندم

Injury to 

wheat 

  عملکرد دانه
Grain yield 

درصد تغییرات 
 عملکرد دانه
Change 

percentage 

of grain 

yield  

عملکرد 
 بیولوژیک

Biological 

yield 

درصد تغییرات 
عملکرد 
 بیولوژیک

Change 

percentage 

of 

biological 

yield 
Replication 3 11.58** 7.23ns 0.28ns 0.12ns  6.45 ns 3.92* 19.26* 

Treatment 12 5.57 ** 19.29** 11.41** 1.94 ** 217.38 ** 12.22** 190.63** 
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Error 36 2.14 3.64 1.22 0.15 14.36 0.85 13.18 

CV (%)  3.53 22.33 27.42 7.75 18.01 7.09 17.83 

 ،** ،*ns 1 دار، غیر معنیدرصد معنی 1، 5، ترتیب در سطح 
 ns, *, ** non-significant, significant at 0.05 and 0.01, respectively, DAS (days after spraying ) 2 

 3به طوری  .کاهش یافتدار به طور غیر معنیارتفاع بوته  شاگانو  امپیش مخلوط آسیهای کشعلفبا افزایش مقدار کاربرد 

 4متر بود سانتی 7/85و  94/87به ترتیب  شاگانو  امپیش مخلوط آسیهای کشعلفکاربرد  حداکثریدُزهای مقدار ارتفاع بوته در که 

 5، التوت، آایسیدامبروم+ تاپیکبا تیمارهای این دو تیمار درصد کاهش ارتفاع نشان دادند.  5/7و  5/3 دستی شاهد وجینکه نسبت به 

 6تعداد دانه  شاگانو  امپیش مخلوط آسیهای کشعلفبا افزایش مقدار کاربرد همچنین،  (.13در یک گروه آماری بودند )جدول  تللواُ

 7 تری درتاثیر مطلوب امپیش مخلوط آسی کشعلف، . با این وجوددر خوشه، تعداد خوشه در واحد سطح و وزن هزار دانه افزایش یافت

 8 5/30دانه در خوشه )تعداد ، (گرم در هکتار 700) امپیش مخلوط آسی کشعلفکاربرد با که طوریبه. داشتصفات مذکور افزایش 

 9درصد افزایش  11و  26، 20نسبت به شاهد متناظر  (گرم 8/42)پنچه بارور( و وزن هزار دانه  448تعداد خوشه در متر مربع )دانه(، 

 10 +تاپیک، دستی تیمار وجینتعداد خوشه در واحد سطح با  و از نظر تعداد دانه در خوشه در هکتار( گرم 700ام )آسیاین تیمار  .یافت

 11در  تی(مذکور )بجز وجین دسبا تیمارهای نیز از نظر وزن هزار دانه در یک گروه آماری بودند.  اُتتلوو  + گرانستارتاپیک، آایسیدامبروم

 12توانست تعداد دانه را در خوشه  نیز، گرم در هکتار 600در مقدار  مخلوط شاگان کشعلفکاربرد همچنین،  یک گروه آماری بودند.

 13، 15به ترتیب  نسبت به شاهد متناظررا گرم(  41( و وزن هزار دانه )در متر مربع خوشه 420دانه(، تعداد خوشه در واحد سطح ) 5/26)

 14 (.14، 13ول ا)جد دهددرصد افزایش  7و  18

 15علف (.26) گزارش شده استهای هرز بر عملکرد و اجزایی عملکرد گندم در ارقام مختلف گندم متفاوت خسارتزایی علف اثر

 16تعداد اهش ک سبب منفی بر مراحل زایشی گندمو ایجاد اثرات  در طول فصل رشدبا گیاه زراعی رقابت ، افکنیسایه با ایجاد های هرز 

 17عبادی و همکاران در این ارتباط  (.38) گرددهزار دانه و تعداد دانه در سنبله میسطح برگ، ارتفاع بوته، وزن شاخص های بارور، پنجه

 18بوته در متر مربع(،  250گرم(، تعداد پنجه بارور ) 24پوماسوپر+ گرانستار وزن هزار دانه )های کشعلفاظهار کردند با کاربرد ( 10)

 19اهیم . ابرافزایش یافت دارمعنینسبت به شاهد بدون کنترل به طور تر( سانتیم 73و ارتفاع بوته گندم ) عدد( 22تعداد دانه در سنبله )

 20عداد ی شاخص برداشت، تدارمعنیگرانستار+ اکسیال سبب افزایش  و توتال کشعلفکاربرد نیز نشان داد که ( 11پور و همکاران )

 21های تاپیک+ کشعلفکاربرد در گزارش دیگری مشخص شد که ارتفاع گندم گردید.  و ، تعداد سنبلچه در سنبلهسنبلهدانه در 

 22 کشعلفبا اختالط  (.15) یابدافزایش تعداد دانه در سنبله  و وزن هزار دانهقادر است تاپیک+ لوگران اکسترا  و برموکسینیل

 23دار افزایش خشک گندم به طور معنیسولفوسولفورون+ متری بوزین ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، پنجه بارور، تعداد دانه در خوشه، ماده 

 24آتالنتیس،  کشعلفبه ترتیب از کاربرد دانه در خوشه  و ( گزارش کردند بیشترین وزن هزار دانه2(. اصغر و همکاران )24یافت )

 25+ پروپارژیل کلودینافوپپیش مخروط  کشعلفهمچنین، با کاربرد  .(2) بوزین+ ایزوپروتورون و سولفوسولفورون حاصل شدمتری

 26 .(16، 17، 30) یافت افزایشوزن هزار دانه و  تعداد دانه در سنبله، تعداد پنجه، بوزینمتری

 27 و درصد تغییرات آنها در مقایسه با شاهد تعداد خوشهبر ارتفاع بوته گندم، تعداد دانه در خوشه،  کشعلف. اثر تیمارهای 13جدول 

Table 13. The effect of herbicide treatments on plant height, grains per spike, number spikes and change percentage in compared 28 
to control 29 

 تیمار
Treatment 

 مقدار مصرف
Dose 

g (ml) ha-1 

 ارتفاع بوته
plant height 

(cm) 

درصد تغییرات 
 ارتفاع بوته

Change 

percentage 

of plant 

height 

 دانه در خوشه

grains per 

spike 

ه داندرصد تغییرات 
 در خوشه

Change 

percentage 

of grains per 

spike 

 تعداد خوشه

number 

spikes 

(2m) 

درصد تغییرات 
 تعداد خوشه

Change 

percentage 

of number 

spike 
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Total 40 87.13 cd 94.75 c-e 28 d-f 19.29 a-d 430 b-d 23.31 a-c 
Othello 1600 86.23 cd 92.99 e 29.25 c-e 19.42 a-d 432 a-d 24.06 a-c 

Tapik+ Geranestar 800+ 20 91.55 ab 100 a 31.25 a-c 21.52 ab 441 a-d 25.31 ab 
Tapik+Bromicid MA 1000+1500 88.8 a-d 100 a 32 ab 21.95 a 452 ab 26.25 ab 

ACM – 9 500 89.15 a-c 100 a 27.25 e-g 18.47 a-e 428 b-d 21.79 a-d 
ACM –9 600 88.78 b-d 97.93 ab 30 b-d 20.15 a-c 439 a-d 25.79 ab 
ACM –9 700 87.94 cd 96.5 bc 30.5 bc 20.81 a-c 448 a-c 26.03 ab 

Shagun 21-11 200 88.37 b-d 96.96 bc 25 g 12.32 e 412 d 14.03 e 
Shagun 21-11 300 87.93 cd 95.49 b-d 25.25 g 13.49 de 415 d 15.55 de 
Shagun 21-11 400 86.47 cd 93.99 de 26 fg 14.37 c-e 418 d 16.23 de 
Shagun 21-11 500 86.4 cd 93.5 de 27 e-g 17.4 a-e 423 b-d 20.08 b-e 
Shagun 21-11 600 85.7 d 92.48 e 26.5 fg 15.16 b-e 420 cd 18.74 c-e 

weeding control  92.1 a  100 a 33a 23.35 a 461 a 27.03a 
LSD (0.05)  3.33 2.46 2.38 6.48 29.59 6.38 

 1 (.LSD P ≤ 0.05. )باشندمی داریمعن اختالف فاقد مشترک حرف یک حداقل با تیمار هر به مربوط هایمیانگین ستون هر در
In each column, means followed by the same letter in each treatment are not significantly different (LSD P≤0.05) 2 

 3)جدول  دار افزایش یافتمعنیگندم به طور مقدار گیاهسوزی ، شاگانو  امپیش مخلوط آسیهای کشعلفبا افزایش مقدار 

 4گرم در  500و  600در مقادیر کاربرد  پیش مخلوط شاگان کشعلفگندم به ترتیب مربوط به تیمارهای مقدار خسارت بیشترین  (.14

 5در  امپیش مخلوط آسی کشعلفبود. همچنین مقدار خسارت درصد  6و  6به ترتیب متناظر نیمه شاهد نسبت به بود که هکتار 

 6)جدول در یک گروه آماری بودند  اُتتلو و توتالتیمارهای ه با ک درصد بود 5و  5هکتار به ترتیب گرم در  700و  600 کاربردمقادیر

 7در هکتار قادر است  (یوزینمتری) سنکورگرم ماده موثره  350نشان دادند کاربرد بیشتر از ( 14همکاران ) وایزدی در این ارتباط،  (.14

 8های پینوکسادن+ سولفوسولفورورن، کشعلفکاربرد  بادهد. همچنین کاهش  داریارقام گنـدم و جـو بـه طـورمعنی وزن خشک

 9+ پروپارژیل کلودینافوپ( و 30)+ فنوکساپروپ بوزینمتری، (1)سولفوسولفورون + پروپارژیل ، کلودینافوپبوزینمتریپینوکسادن+ 

 10 .گزارش نشدخسارتی در گندم ( 21، 23) بوزینمتریو  (1) بوزینمتری

 11)جدول  عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک گردیددار سبب افزایش معنی شاگانو  امآسیپیش مخلوط های کشعلفکاربرد 

 12کارایی  ،افزایش یافت. با این وجود دارمعنیبه طور صفات مذکور  پیش مخلوطهای کشعلفبا افزایش مقدار کاربرد همچنین،  .(14

 13به طوری که  بود. پیش مخلوط شاگان کشعلفبیشتر از ک عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیدر افزایش  امپیش مخلوط آسی کشعلف

 14تن  51/14و  65/5عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک به ترتیب ، گرم در هکتار 700به مقدار  امپیش مخلوط آسی کشعلف با کاربرد

 15، آیدامایسبرومتاپیک+ شاهد وجین،  های. این تیمار با تیماریافتدرصد افزایش  25و  26که نسبت به شاهد متناظر  حاصل شددر هکتار 

 16مقدار عملکرد دانه و عملکرد . همچنین نشان داد توتالداری با معنیتفاوت در یک گروه آماری بودند و  اُتللو، تاپیک+ گرانستار

 17تن در هکتار بود که نسبت  74/12و  95/4( به ترتیب گرم در هکتار 600) پیش مخلوط شاگان کشعلفکاربرد تیمار بیولوژیک در 

 18  (.14)جدول قرار داشت در یک گروه آماری  توتالاین تیمار با . داشتدرصد افزایش  29و  23به شاهد متناظر 

 19 ه با شاهدو درصد تغییرات آنها در مقایس گندم، عملکرد بیولوژیک عملکرد دانهبر وزن هزار دانه،  کشعلف. اثر تیمارهای 14جدول 

Table 14. The effect of herbicide treatments on 1000 grains weight, grain yield and biological yield and change percentage in 20 
compared to control 21 

 تیمار
Treatmen 

 مقدار مصرف
Dose 

g (ml) ha-1 

 هزار دانه

1000 grains 

weigh 
(g) 

درصد تغییرات 
 دانهوزن هزار 

Change 

percentage 

of 1000 

grains 

weight 

خسارت 
 گندم 

Injury to 

wheat 

(%) 

  عملکرد دانه

grain yield 
(1-ha ton) 

درصد تغییرات 
 عملکرد دانه

Change 

percentage 

of grain 

yield 

عملکرد 
  بیولوژیک

biological 

yield  
(ton ha-1) 

درصد تغییرات 
 عملکرد بیولوژیک

Change 

percentage 

of biological 

yield 

https://jcesc.um.ac.ir/?_action=article&au=29915&_au=E++Izadi+Darbandi&lang=en
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Total 40 41.44 a-f 8.16 c-f 4 bc 4.68 e-g 21.66 cd 12.32 de 21.32 cd 

Othello 1600 41.74 a-f 8.77 b-e 5 ab 5.31 c-d 24.87 a-c 14.21 ab 24.21 a-c 

Tapik+ Geranestar 800+ 20 42.51 a-d 10.44 a-c 2.5 c 5.52 bc 27.8 ab 14.85 ab 26.23 a-c 

Tapik+Bromicid MA 1000+1500 43.01 ab 11.44 ab 3 c 5.86 a 28.81 ab 15.1 ab 27.11 ab 

ACM – 9 500 40.88 c-f 7.22 d-f 3 c 4.45 f-h 18.65 de 11.85 d-f 18.39 de 

ACM –9 600 42.21 a-e 9.87 a-d 5 ab 5.22 c-e 24.77 a-c 13.9 bc 24.13 a-c 

ACM –9 700 42.86 a-c 11.12 ab 5 ab 5.65 ab 26.76 a-c 14.51 ab 25.25 a-c 

Shagun 21-11 200 39.85 f 5.77 f 3 c 4.01 g 8.07 f 10.32 g 7.75 g 

Shagun 21-11 300 40.02 f 5.96 f 5 ab 4.12 g 9.12 f 10.85 fg 10.01 g 

Shagun 21-11 400 40.21 ef 6.17 ef 5 ab 4.19 fg 13.31 ef 11.21 e-g 12.57 fg 

Shagun 21-11 500 40.53 d-f 6.55 ef 6 a 4.29 gh 16.16 e 11.56 d-g 15.55 ef 

Shagun 21-11 600 41.07 b-f 7.77 c-f 6 a 4.95 c -e 23.75 b-d 12.74 cd 23.21 b-d 

weeding control  43.2 a 11.85 a 0  d 6.04 a 29.83 a 15.31 a 29.07 a 

LSD (0.05)  2.1 2.74 1.58 0.55 5.43 1.32 5.20 

 1 (.LSD P ≤ 0.05. )باشندمی داریمعن اختالف فاقد مشترک حرف یک حداقل با تیمار هر به مربوط هایمیانگین ستون هر در
In each column, means followed by the same letter in each treatment are not significantly different (LSD P≤0.05) 2 

 3دد گرمی عملکرد بیولوژیکدر فصل رشد باعث کاهش عملکرد دانه و با گیاه زراعی سایه اندازی و رقابت  از طریقهای هرز علف

 4( 10عبادی و همکاران )گردد. در این ارتباط، میدانه و عملکرد بیولوژیک ها با کنترل علف هرز سبب افزایش عملکرد کشعلف (.38)

 5میی افزایش دارمعنیبه طور کیلو در هکتار( در شرایط دیم  1732)گندم کاربرد پوماسوپر+ گرانستار عملکرد دانه گزارش کردند با 

 6. (21، 23) یابدمیدار افزایش طور معنیبهرا گندم بوزین عملکرد متری کشعلفکاربرد های دیگر مشخص شد که با در گزارشیابد. 

 7پینوکسادن+ سولفوسولفورورن، بوزین، پینوکسادن+ متری، بوزینمتری+ پروپارژیل کلودینافوپمخروط های کشعلفکاربرد 

 8کاربرد پیش رویشی . (1)ت یافدرصد افزایش  83را  عملکرد دانه گندمتوانست نیز سولفوسولفورون + پروپارژیل کلودینافوپ

 9 52و  60نسبت به شاهد  تن در هکتار 3/5و  54/13گندم به ترتیب  عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه توانستنیز پ پروسولفوکار

 10 کشعلفبا استفاده از . (19)بود تن در هکتار  5/5 گرانستار+ تاپیک کشعلفعملکرد دانه در کاربرد  مقدار. (20) درصد افزایش دهد

 11تن  4و  5/7به ترتیب عملکرد دانه  اُتللوکاربرد  بادر حالی که  .(34)حاصل شد تن در هکتار  6عملکرد دانه  دوپلسان سوپر +آتالنتیس

 12 (. 32) دهددرصد افزایش  58را  عملکرد دانه نیز توانست آآتالنتیس+ برومایسیدام کشعلفاختالط  . همچنین(9) بدست آمد در هکتار

 13، مزوسولفورون+ یدوسولفورون(، 24بوزین )سولفوسولفورون+ متری کشعلفکاربرد با مشخص شد که های مختلف گزارشدر 

 14 کستراا+ لوگران  پروپارژیل کلودینافوپ+ برموکسینیل و پروپارژیل کلودینافوپ(، 2بوزین+ ایزوپروتورون و سولفوسولفورون )متری

 15 کشعلف، (16، 17 ،29، 30)بوزین پروپارژیل+ متری کلودینافوپ کشعلفکاربرد فرم گرانولی  ،(15) سولفورون+تربوترین()تری

 16 افزایش دارمعنیعملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک گندم به یافت طور ، (11) پینوکسادن+ بنورونتری، سولفوسولفورون+ سولفورونمت

 17 یافت.

 18 جمع بندی کلی

 19 هرزهایعلفدر کنترل  پیش مخلوط شاگان کشعلفنسبت به  امپیش مخلوط آسی کشعلفبر اساس نتایج آزمایش کارایی 

 20در  امپیش مخلوط آسی کشعلفهمچنین کارایی  شد.ارزیابی  ترمطلوب سیزاب و پنیرک، پیچک، چچم، خردل کاذب، گل گندم

 21اثیر خسارت ت از سوی دیگر،. ارزیابی گردید گرانستار+ تاپیک، آتللو و توتالتیمارهای پرکاربرد برتر از  در مواردیاغلب موارد مشابه و 

 22عملکرد  و عملکرد دانهمقدار افزایش با توجه به بنابراین گندم ناپایدار بود.  در شاگانو  امپیش مخلوط آسی کشعلفدو  هرگیاهسوزی 

 23 مطلوب یتیمار ،گرم در هکتار 700به مقدار  امپیش مخلوط آسی کشعلفکاربرد  آبرومایسیدام+ تاپیکبیولوژیک بعد از تیمار برتر 

 24 .پیشنهاد شوداستان رع گندم امز درهای ثبت شده  کشعلفسایر با ی کشعلف تواند در تناوبکه می است
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Evaluation of Ready-Mix herbicide Efficiency of Clodinafop Propargil+ Metribuzin in 18 

Comparison with Registered Herbicides in Weed Control of Wheat (Triticum aestivum) in 19 

Fars  20 

Abstract 21 

Introduction: Wheat (Triticum aestivum) is one of the most important crops in Fars province and Iran. 22 

The area under cultivation of this crop is 337,000 hectares in Fars’s province. The weeds are one of the 23 

most famous factors limiting in the production of wheat in Iran and the world. Weeds can decrease grain 24 

yield of wheat by competing for resources such as water, light and nutrients and production of 25 

allelopathic compounds. If weeds are not controlled at this crop, cause great damage to the wheat. The 26 

amount of weed damage in wheat fields of Iran has been reported to be about 20 to 25%. The most 27 

important weeds of wheat in Fars are including Mavla neglecta Wallr., Centaurea solstitialis L., 28 

Veronica persica L., Carthamus oxyacanthus M.B., Capsella bursa-pastoris, L., Descurainia Sophia 29 

(L.) Webb&Berth, Hirschfeldia incana L., Lolium rigidum L., Avena fatua L., Bromus tectorum L. 30 

Application of herbicides is the most prevalent method of weed control in wheat fields. There are 26 31 

herbicides registered for weed control in wheat in Iran, which are mainly used post-emergence. 32 

Herbicides are recommended for weed control in wheat included of Total, Othello, Atlantis, Geranestar, 33 

Bromicid MA, Apiros, Tapik and Axial. Therefore, it is necessary to register new herbicides with 34 
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different site of action in this crop. This experiment was conducted to investigate the new herbicide 1 

efficacy of clodinafop propargil+ metribuzin in control of wheat fields, determination of the most 2 

appropriate dose, comparison of the effectiveness of new herbicide with the herbicides was recorded in 3 

wheat and the reaction of wheat to the herbicide 4 

Materials and Methods: In order to study the effect of herbicides to control weeds of wheat fields, an 5 

experiment was conducted during 2020- 2021 at Fars Agricultural and Natural Resources Research and 6 

Education Center, Dara, Iran. Plots were located on a clay loam soil with pH 7.9. This experiment was 7 

carried out in randomized complete block design with 13 treatments and 4 replications. The treatments 8 

included post emergence application of Total (methsulfuron+ sulfosulfuron, 80% WG) at dose rate of 40 9 

g ha-1, Othello (mesosulfuron+iodosulfuron+ diflufenican, 6% OD) at dose rate of 1.6 L ha-1, Tapik 10 

(clodinafop propargil, 8% EC) + Geranestar (tribenuron, 75% DF) at dose rates of 0.8 L ha-1+ 20 g ha-1, 11 

Tapik (clodinafop propargil) + Bromicid MA (bromoxynil+ MCPA, 40% EC) at dose rates of 1 L ha-1+ 12 

1.5 L ha-1, ACM– 9 (clodinafop propargil + metribuzin, 29% WP) at dose rates of 500, 600, 700 g ha-1, 13 

Shagun 21-11 (clodinafop propargil+ metribuzin, 54% WG) at dose rates of 200, 300, 400, 500, 600 g 14 

ha-1 and weeding control. The herbicides were applied using a Matabi sprayer equipped with an 8002 flat 15 

fan nozzle tip delivering 350 L ha-1 at 2 bar spray pressure. Weed numbers and dry weights were 16 

determined in random 0.50-m2 quadrates per plot. The grain yield and biological yield were recorded for 17 

a 2 m2 and 0.50 m2 from each plot, respectively. Parameters were recorded including and control 18 

percentage of density, weed biomass, plant height, grains per spike, number spikes, 1000 grains weigh, 19 

grain yield and biological yield. Statistical analyses of data were done with SAS var 9 software and 20 

comparison of mean was tested using the LSD test at 5% level. 21 

Results and Discussion: Weeds infestations included Hirschfeldia incana L., Centaurea pallescens L., 22 

Veronica persica L., Malva neglecta L., Lolium rigidum L. and Convolvulus arvensis L. The highest and 23 

lowest relative weight was C. pallescens and C. arvensis 24 and 8 percent respectively. Also, the highest 24 

and lowest relative density was V. persica and C. arvensis 44 and 7 percent respectively. The statistical 25 

analysis of the data on the weed density and biomass revealed that herbicides were applied significantly 26 

decreased the weed density and biomass, but increased plant height, number spikes per m2, grains per 27 

spike, 1000 grains weight, grain yield and biological yield, significantly. Visual observation confirmed 28 

that these weeds were effectively controlled using the ACM herbicide at dose rate of 700 g ha-1. The best 29 

herbicide treatment for weed control was Tapik+ Bromicid MA and ACM herbicide (700 g ha-1) 30 

respectively. The treatment of ACM herbicide (700 g ha-1) decreased biomass of M. neglecta (87%), L. 31 
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rigidum (76%), H. incana (81%), C. pallescens (90%), V. persica (86%), total weed (80%) compared to 1 

weed control. Also, the grain yield and biological yield were 5.65- and 14.51-ton ha-1 respectively when 2 

applied ACM herbicide at dose rates of 700 g ha-1. This treatment also increased grain yield and 3 

biological yield by 26 and 25 percent, respectively.  4 

Conclusion: Results showed that applications of powder formulation of clodinafop+ metribuzin 5 

herbicide at dose rate of 700 g ha-1 had acceptable weed control efficacy and increased wheat yield. 6 

Therefore, the application of clodinafop+ metribuzin (WP) herbicide at dose rate of 700 g ha-1 is 7 

suggested for wheat fields. 8 

Keyword: Chemical control, Control percentage, Density, Dry weight, Lolium rigidum.  9 
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