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چكیده:
این پژوهش به منظور ارزیابی کارآیی علفکشهای انتخابی غالت در کنترل علفهای هرز تریتیكاله در
سال زراعی  0933-0931در کرج انجام شد .علفکشها شامل سولفوسولفورون ،مزوسولفورون  +یدوسولفورون
(آتالنتیس) ،متسولفورونمتیل  +سولفوسولفورون ،ایزوپروترون  +دیفلوفنیكان ،مزوسولفورون  +یدوسولفورون
(شوالیه) ،کلودینافوپ پروپارژیل ،پینوکسادن ،دیكلوفوپمتیل ،پینوکسادن  +کلودینافوپ پروپارژیل،
فنوکساپروپپیاتیل ،ترالكوکسیدیم ،دیفنزوکوات و فلمپروپامایزوپروپیل بودند .نتایج نشان داد که در
تیمارهای مزوسولفورون  +یدوسولفورون (آتالنتیس) و دیفنزوکوات جمعیت بروموس()Bromus tectorum
کمتر از سایر تیمارها بود ،ولی تفاوت معنی داری با مزوسولفورون  +یدوسولفورون (شوالیه) ،ایزوپروترون +
دیفلوفنیكان و متسولفورونمتیل  +سولفوسولفورون نداشتند .وزن خشک بروموس در همه تیمارها ،غیر از
فلمپروپامایزوپروپیل ،فنوکساپروپ پی اتیل و کلودینافوپ پروپارژیل ،کاهش معنی داری نسبت به شاهد
داشت .کمترین تعداد بوته های جوموشی ( )Hordeum murinumدر تیمار مزوسولفورون  +یدوسولفورون
(آتالنتیس) ارزیابی شد ،ولی این تیمار تفاوت معنی داری با ایزوپروترون  +دیفلوفنیكان و متسولفورونمتیل +
سولفوسولفورون نداشت .همه علفکش ها ،غیر از مزوسولفورون  +یدوسولفورون (شوالیه) ،پینوکسادن،
فنوکساپروپپیاتیل و دیفنزوکوات ،در مقایسه با شاهد ،موجب کاهش وزن خشک جوموشی شدند .تعداد و
وزن خشک یوالف وحشی زمستانه ( )Avena ludovicianaدر تیمارهای سولفوسولفورون و
فلمپروپامایزوپروپیل اختالف معنی داری با شاهد نداشت ولی سایر علفکشها باعث کنترل معنیدار این
علفهرز شدند .در بین علفکشها ،پینوکسادن ،پینوکسادن  +کلودینافوپپروپارژیل موجب گیاهسوزی روی
تریتیكاله شد و متسولفورونمتیل  +سولفوسولفورون باعث کاهش ارتفاع بوته گردید ،ولی با این حال
علفكشهای مزبور در قیاس با شاهد تاثیر معنیداری در کاهش عملكرد محصول نداشتند .همه علفکشها غیر
از سولفوسولفورون ،عملكرد بیولوژیكی محصول را افزایش دادند .کاربرد علفكشهای مزوسولفورون +
یدوسولفورون (آتالنتیس) و پینوکسادن در مقایسه با شاهد موجب افزایش معنیدار عملكرد دانه تریتیكاله شدند
ولی اختالف معنیداری با سایر علفکشها نداشتند.
واژههای کلیدی :بروموس ،تریتیكاله ،جو موشی ،علفکش انتخابی ،یوالف وحشی.

مقدمه

تاکنون در مورد سازگاری علفکشها باا گیااه

چون این گیاه از تالقای گنادم تتراپلوشیاد و چااودار

زراعی تریتیکالاه گازارش کمای اراشاه شاده اسات

تولیااد شااده اساات  ،)Zillinsky, 1974از نظاار
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 05 ،38و 53درصد کنترل نماید

فیلوژنی به گندم نزدیک می باشاد باه هماین دلیا ،

بناااااابر گااااازارش اساااااماعی و کالیداساااااان

در پااژوهش حاضاار احتمااال داده شااد کااه حااداق
برخی از علفکشهای انتخاابی گنادم باا تریتیکالاه

 ،)Ismail & Kalithasan, 1997علافکاش

نیز سازگار باشد تاا ساال  ،2901گاراسکاشهاای

سولفو سولفورون موجو تااخیر در رشاد بسایاری از

کلودیناااااااافو پروپارژیااااااا  ،پینوکساااااااادن،

گونااههااای جااو ،نظیاار جااودره و جااو دوردیفااه

دیکلوفاااااااااو متیاااااااا  ،ترالکوکسااااااااایدی ،

 )Hordeum vulgare L.شااد ولاای جمااالی و

فنوکسااااپرو پااایاتیااا ف مفااانپاااایردی اتیااا ،

همکاااران  )Jamali et al., 2008نیااز گاازارش

دیفااانزوکاااوات ،فلااا پااارو امایزوپروپیااا و

کردند که اگر چه کاربرد ایان علافکاش در گنادم

علفکاااشهاااای دو منظاااوره متساااولفورونمتیا ا ف

برای کنترل پهن برگها و یوالف وحشی تاثیر خوبی

سولفوسولفورون ،سولفو سولفورون ،مزوساولفورون

داشت ولی در کنتارل جاودره ماثثر نباود در تحقیا
علااااافکاااااشهاااااای

ف یدوساااولفورون ،یدوساااولفورونمتیا ا سااادی ف

دیگاااااری کااااااربرد

مزوسولفورونمتی ف مفنپیردیاتیا  ،دیفلوفنیکاان

یدوسولفورونمتی سدی ف مزوسولفورونمتی همارا

ف ایزوپروترون باه عناوان علافکاشهاای انتخاابی

باااا ایمااان سااااز مفااانپاااایردیاتیا ا آتالنتااایر)،

گندم و جو در کشور به ثبت رسیدهاناد & (Zand

ساولفوساولفورون و اخاتال تاریبناورونمتیا

و

)Baghestani., 2007

کلودینافو پروپارژی به ترتیو  22 ، 3و 29درصد

در آزمایش های انجام شده در ایران ،اساتفاده از

عملکارد داناه را افازایش داده و های گوناه اثار

علفکش سولفوسولفورون ف متساولفورونمتیا باه

سوختگی بر گیاه گندم نداشاتند (Birgani et al.,

میزان  93گرم ماده موثره در هکتاار را بارای کنتارل

)2007

علفهای هرز گندم رضایت بخاش اعاالم گردیاده

هاااالگرن  )Hallgren, 1991در مطالعاااات

اساات  )Jamali et al., 2010نتااایآ آزمااایش

صااحرایی خااود درکشااور سااوشد ،نشااان داد کااه

ثاابتی و زناد  )Sabeti & Zand, 2008نشاان داد

کاااااااربرد مخلااااااوطی از دیفلوفنیکااااااان باااا اه

که علفکش مت ساولفورون متی فسولفوساولفورون

اضااافه ایزوپروتاارون بااه ترتیااو بااا مقااادیر  8/2و2

نسااابت باااه آمیختاااه یدوساااولفورونمتیاا سااادی ف

کیلوگرم ماده موثره در هکتار در کنتارل دمروبااهی

آتالنتاایر) درکنتاارل علااف

باریک  )Alopecurus myosuroides Huds.و

هایهرز تاثیر مطلوبی داشاتند جماالی و همکااران

علفهااای پهاانباارگ تاااثیر خااوبی دارد .علاافکااش

 )Jamali et al., 2010نیااز گاازارش کردنااد

دیکلوفو متی در کنتارل یاوالف وحشای و چما

کاااه علفکاااشهاااای ماااتساااولفورونمتیا ا ف

کارآیی خوبی دارد ولی در کنتارل فااالریر کمتار

سولفوسااولفورون ،پینوکسااادن و یدوسااولفورون

از ترالکوکساایدی وکلودینااافو پروپارجیا عما

متی ا ساادی ف مزوسااولفورونمتی ا ف مفاانپااایردی

میکناد  )Montazeri et al., 2005هوساکینر

شاااوالیه) باااه ترتیاااو توانساااتند جاااو دره

و همکااران  )Hoskind et al., 2005گازارش

) (Hordeum spontaneum C.Kochرا به میزان

کردند کاه کااربرد ترالکوکسایدی آمیختاه باا پهان

مزوسااولفورونمتیاا

اتیااا
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برگ کش تیفنسولفورون یا تریبنورن ،در مقایسه با

کشااایدهبااارگ،)Fumaria densiflora DC ،

کاربرد علفکش ترالکوکسیدی باه تنهاایی ،باعا

ساایزاب ،)Veronica cymbalaria Bodard.

کاااهش کااارایی آن در کنتاارل علاافهاارز چماا

جغجغاک  )Vaccaria pyramidata Medik.و

) (Lolium multiflorum Lam.شااد از سااوی

شااقای

دیگاار ،بلااز و همکاااران )Bells et al., 2000

 )Papaver rhoeasرا نیااز کنتاارل کنااد

)Fenni et al., 2001

گزارش کردند که  %58دوز توصیه شده ایان علاف

این مقالاه ساازگاری گاراسکاشهاای انتخاابی

کااش ماای توانااد اساات باایش از  %05از جمعیاات

گندم با گیاه زراعی تریتیکالاه را گازارش مایدهاد

یوالفوحشی را در جو زراعی کنترل نماید

افزون بر آن ،چاون فنولاوژی گنادم باا تریتیکالاه تاا

افااازودن ایمااانسااااز مفااانپاااایردیاتیااا باااه

حدودی متفااوت اسات ،در ایان پاژوهش کاارآیی

فنوکساااااپرو پاااایاتیاااا موجااااو سااااازگاری

گراسکشهای مورد آزمایش در کنترل علفهاای

گنااادم ،چااااودار و تریتیکالاااه نسااابت باااه ایااان

هرز کشیدهبارگ و عملکارد محصاول نیاز ارزیاابی

علفکش مایگاردد )Bieringer et al., 1989

گردید
مواد و روشها

ایاان علاافکااش نیااز در کنتاارل یااوالفوحشاای و

این بررسی در سال زراعی  2903-38در مزرعاه

فاالریر کارایی مطلوب دارد ولی در کنترل چما
و

موسسااه تحقیقااات گیاااهپزشااکی کشااور واقااع در

دیکلوفااو متیاا اساات (Montazeri et al.,

مشکین دشت کرج اجرا شد برای تهیه بستر کاشت

) 2005تااااثیر ایااان علااافکاااش روی ساااوروف

ورزی تاا عما 95

ضاااعیف تااار از کلودیناااافو پروپارژیاا

در مزرعه مورد نظار ابتادا خاا

)Echinichloa crus-galli (L.) P. Beauv.

سااانتی متاار صااورت گرفاات سااپر خااا ورزی

در مرحلاااه ساااهبرگااای ،نسااابت باااه علااافکاااش

سطحی با دو بار دیسک زدنای عماود بار ها بارای

کلودینااافو پروپارجی ا برتااری نشااان داده اساات

خرد کردن کلوخهها انجام شد جهت آلوده نماودن

 )Kim et al., 2005در آزمایشی که تاثیر پانآ

مزرعه به علفهایهرز ماورد نظار شاام بروماوس

علفکش روی علفهای هرز و عملکرد گندم انجاام

 ، )Bromus tectorumجوموشای (Hordeum

گرفت ،بیشترین کاهش بیوماس علفهاای هارز در

) murinumو یوالفوحشی )،(A. ludoviciana

اثاار کاااربرد فنوکساااپرو پاای اتی ا ایجاااد گردیااد

بااذر هاار یااک از آنهااا در سااط مزرعااه بااه طااور

)Yasin er al., 2010

یکنواخاات بااه ترتیااو بااه نساابتهااای  8/2 ،8/2و
8/9گرم در متر مربع پاشیده شد آنگاه با اساتفاده از

در یکی از بررسی هاا ،مصارف دیفانزوکاوات

روتیواتور باذرها تاا عما  5ساانتیمتاری باا خاا

ضمن کنترل مناسو یاوالفوحشای و علافقنااری
باع

آمیخته شدند مزرعه به چهار بلو

افزایش عملکرد واریتههای مختلف گندم شاد

و هر بلاو

باه

 )Mona et al., 2003در آزمااایش دیگااری،

 20کرت تقسی گردید بطوریکه ،ابعاد هار کارت

آمیختااه علاافکااش فلاا پاارو امایزوپروپیاا و

 9×0متر و فاصله آنها در هر بلو

یک متر و فاصله

امث آ ،توانست عالوه بار کنتارل علاف هاایهارز

بلااو هااا از یکاادیگر سااه متاار بااود آنگاااه ،بااذر
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نتایج و بحث

تریتیکاله رق جوانیلو با تراک  958بوته در متر مربع

بین تیمارهای آزمایش از نظر تاثیر روی تعداد و

در هکتار با فاصله ردیفهای  98سانتی متر بصورت
دستی کاشاته شاد ایان آزماایش باه صاورت طار

وزن خشک علفهاای هارز و هممناین تااثیر روی

بلو هایکام تصادفی با  20تیماار جادول  )2در

گیاااهسااوزی ،عملکاارد بیولوژیااک و عملکاارد دانااه

چهار تکرار اجرا شد

تریتیکاله اختالف معنیدار مشاهده شد که پایش رو

ارزیابی ها:

توضی داده می شود:

 -2بااارای تعیاااین تااااثیر علااافکاااشهاااا روی

تاثیر تیمارها روی بروموس ()B. tectorum

رویااااش تریتیکالااااه ،دو هفتااااه پاااار از کاااااربرد

علفکشهای دیفنزوکاوآت ،مزوساولفورون ف

علفکشهای پررویشی ،بر اسااس روش EWRC

یدوسااااااااااولفورون بااااااااااا فرموالساااااااااایون

) (Sandral et al., 1997به هر یاک از کارتهاا

آتالنتااایر)،دیکلوفاااو متیااا  ،ایزوپروتااارون ف

نمرهدهی انجام شد

دیفلوفنیکان ،متسولفورونمتیا ف سولفوساولفورون،

 -2چهار هفته پر از کااربرد علافکاشهاا ،باا

مزوسااولفورون ف یدوسااولفورون بااا فرموالساایون

قاارار دادن کااادر  8/5×2متااری در دو نقطااه از هاار

شوالیه) و ترالکوکسیدی در مقایسه باا شااهد ،بطاور

کرت ،تعداد بوته های علاف هاایهارز باه تفکیاک

معنیداری موجو کاهش تعداد بوتههاای بروماوس

گونه شمارش و ثبت گردید

شدند شک  )2ولی سایر علفکشها از ایان نظار
تفاوت معنیداری با شاهد نداشتند وزن خشک ایان

 -9پر از ارزیابی دوم ،بوتههای علفهاایهارز
بااه تفکیااک گونااه کااف برشااده و در پاکااتهااای

علاافهاارز در همااه تیمارهااا ،غیاار از فلاا پاارو

کاغذی گنجانده شدند پاکتها را برای  00سااعت

امایزوپروپی  ،فنوکساپرو پایاتیا و کلودیناافو

در آون  15درجااه سااانتیگااراد قاارار داده و علااف

پروپارژی  ،در مقایسه با شااهد ،کااهش معنایداری

هایهرز خشک شده داخ آنها توزین گردید

داشاات شااک  )2حااداق وزن خشااک بوتااههااای

 -0درمرحله رسیدن دانه تریتیکاله ،با قارار دادن

بروموس مربو به علفکاشهاای دیفنزوکاوات و

کادر یک متر مربعی در وسط هر کارت ،بوتاههاای

مزوسااااولفورون ف یدوسااااولفورون فرموالساااایون

این گیاه از زمین خارج شاد و پار از قارار دادن در

آتالنتیر) ارزیابی شد

آون  15درجه ساانتی گاراد بارای  00سااعت  ،وزن

در آزماااااایشهاااااای گلاااااوی و ساااااارانی

خشک آنها باه عناوان عملکارد بیولوژیاک تعیاین

) (Galavi & Saarani, 2009در منطقاااه

گردید

سیسااتان،کاااربرد علاافکااش متسااولفورون متی ا ف
سولفوسولفورون در مرحله پنجه زنای گنادم ،بادون

 -5پر از رسیدن دانههای تریتیکالاه ،محصاول

ایجاد گیاهسوزی روی ایان گیااه زراعای ،بروماوس

آن برداشت و توزین گردید
داده های به دست آمده با نرم افزار  SASتجزیه

بسیار خوب کنترل نمود ولی علفکش پینوکساادن

واریانر شادند آنگااه میاانگین تیمارهاا باا آزماون

روی این علف هارز کاارآیی نداشات احتماال مای

دانکن مقایسه گردیدند

رود عدم تاثیر علفکش پینوکسادن روی بروماوس
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در منطقه سیستان و تاثیر آن در این پاژوهش کاه در

علفکش متسولفورونمتیا ف سولفوساولفورون باه

منطقااه کاارج انجااام شااده ،مربااو بااه اخااتالف

میزان  93گرم ماده موثره در هکتاار را بارای کنتارل

بیوتیپهای این علفهرز باشد

علف هایهرز گندم رضایتبخش ارزیابی نمودناد
حسااینی و همکاااران )Hosseini et al, 2011

تاثیر تیمارها روی جوموشی ()H. murinum

نیزکاربرد علفکاش سولفوساولفورون را باه میازان

همه تیمارها ،در مقایسه با شاهد موجاو کااهش

 1/9گرم ماده موثره در هکتار در مرحله پررویشی

معنیدار تعداد بوتههای جوموشی شادند شاک )9

را باارای کنتاارل جااویوحشاای مطلااوب گاازارش

کمترین تعداد بوتاههاای ایان علافهارز مرباو باه

نمودناد بیرگاانی  )Birgani, 2010نیاز گازارش

علااافکاااش مزوساااولفورون ف یدوساااولفورون ف
مفنپایردیاتی

کاارد کااه مصاارف ایزوپروتاارون ف دیفلوفنیکااان بااه

فرموالسیون آتالنتیر) بود ولای از

میزان 2/5لیتر در هکتار باه صاورت پایشرویشای و

ایاان نظاار اخااتالف معناایداری بااا ایزوپروتاارون ف

پررویشی موجو کنترل معنی دار علفهاای هارز

دیفلوفنیکاااااان و ماااااتساااااولفورون متیااااا ف

گندم گردید

سولفوسااولفورون نداشاات شااک  )9در آزمااایش

تاثیر

کراسااکا  )Kraska, 2007کاااربرد علاافکااش

تیمارها

روی

یوالف

وحشی

زمستانه

()A. loduviciana

مزوسااولفورون ف یدوسااولفورون بااا فرموالساایون

در ایاان پااژوهش ،کاااربرد هاار یااک از علااف-

آتالنتاایر) تااراک و وزن خشااک علااف هااایهاارز

کشهای سولفوسولفورون و فل پارو امایزوپروپیا ،

تریتیکاله زمستانه را به طاور معنایداری کااهش داد

در مقایسه با شاهد ،تاثیر معنیداری در کاهش تعداد

که این با نتایآ پاژوهش حاضار همخاوانی دارد در

و وزن خشااک بوتااههااای یااوالفوحشاای زمسااتانه

ایااان پاااژوهش ،هممناااین ،علااافکاااش هاااای

نداشااتند شااک  5و  )3ولاای سااایر تیمارهااا باادون

مزوسااااولفورون ف یدوسااااولفورون فرموالساااایون

تفاااوت معناایدار بااا یکاادیگر ،موجااو کاااهش

شاااوالیه) ،پینوکساااادن ،فنوکسااااپرو پااایاتیااا و

چشمگیر تعداد و وزن خشک این علفهرز شدند

دیفنزوکاوات  ،در مقایسه با شااهد ،تااثیر معنایداری

عدم کارآیی فل پرو امایزوپروپی ممکن است

در کااااهش وزن خشاااک بوتاااههاااای جوموشااای

مربو به زماان ناا مناساو کااربرد آن باشاد زیارا،

نداشتند شاک  )0ولای سااایر علافکااشهاا باادون

زمان مناسو مصارف این علافکاش مرحلاه سااقه

اخااتالف معناایدار بااا یکاادیگر ،وزن خشااک ایاان

رفاتن گنادم توصایه شاده (Montazeri et al.,

علفهرز را کاهش دادند نکته جالو این است کاه

) ،2005در حالی که در این پژوهش این علفکش

در کاهش تعداد و وزن خشک بوته های جوموشی،

در مرحله پنجه زنی تریتیکاله به کار برده شاد ولای

علاافکااش مزوسااولفورون ف یدوسااولفورون بااا

ناکارآماادی سولفوسااولفورون در کنتاارل یااوالف

فرموالسیون آتالنتیر برتری معنای داری نسابت باه

وحشاای ممکاان اساات بااه بااروز مقاوماات در ایاان

فرموالسیون شوالیه آن داشت شک  9و )0

علاااافهاااارز بااااه علاااافکااااشهااااای خااااانواده

زناد و همکااران  )Zand et al., 2010تااثیر

سولفوسااولفورون نساابت داده شااود زیاارا تاااکنون
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گاااااااااااااازارشهااااااااااااااای زیااااااااااااااادی

نکرده بود داده ها اراشه نشده اسات) در حاالی کاه

در ایجاااد مقاوماات در علاافهااای هاارز کشاایده

در بررسای هاای )Kulshrestha et al., 2003

باارگ بااه ایاان گااروه از علاافکااشهااا بااه ویااژه

کااااااربرد آمیختاااااه ماااااتساااااولفورونمتیاااا و

سولفوسولفورون اراشه شده است ;(Beckei, 2006

سولفوسولفورون در گندم ،بادون کااهش ارتفااع و

Chhokar & Sharma, 2008; Chhokar et
)al., 2008

گیاهسوزی روی آن عملکرد دانه محصول را بهطاور
معنی داری افزایش داد بنا براین به نظر می رسد کاه

تاثیر علفكشها روی سبز و عملكرد محصول

تریتیکاله نسبت به پینوکسادن و متساولفورونمتیا

باار اساااس ارزیااابیهااای مشاااهدهای در بااین

ف سولفوسولفورون تا حدودی حساس می باشد

علفکشهای مصرفشده ،پینوکسادن و پینوکساادن
ف کلودینافو
باع

همه علفکاشهاا غیار از سولفوساولفورون ،در

پروپارژی  ،دو هفته پار از مصارف

مقایسه با شاهد ،باع

رنگ پریدگی بوتههاای تریتیکالاه شاد ،ولای

افازایش عملکارد بیولوژیاک

تریتیکاله شدند جدول  )2در بین تیمارها ،افازایش

این آثار پار از گذشات چهاار هفتاه محاو گردیاد

عملکاااارد بیولوژیااااک ایاااان گیاااااه در تیمااااار

جدول  )2چاون کااربرد کلودیناافو پروپارژیا

فنوکساااپرو پاایاتیاا ف مفاانپااایردیاتیاا بطااور

بااه تنهااایی روی تریتیکالااه آثااار آثااار غی ار عااادی

معنیداری بیش از مزوساولفورون ف یدوساولفورون

به جا نگذاشت جادول  ،)2بناا باراین گیااه ساوزی

باااا فرموالسااایون شاااوالیه) ،متساااولفورونمتیا ا ف

آمیخته آن با یپنوکسادن را مایتاوان باه علافکاش

سولفوسااولفورون ،مزوسااولفورون ف یدوسااولفورون

اخیرالاااذکر نسااابت داد طبا ا گااازارش یاااادام و

بااااا فرموالساااایون آتالنتاااایر) ،پینوکسااااادن و

همکااااران  ،)Yadav et al., 2009کااااربرد

دیفنزوکوات ارزیابی شد اگر چه وزن عملکرد دانه

پینوکساااااادن روی گنااااادم هیمگوناااااه آثاااااار

تریتیکالاااه فقاااط در تیمارهاااای مزوساااولفورون ف

گیاه سوزی نشان نداد در برسی هاای پونیاا و یااداو

یدوساااولفورون باااا فرموالسااایون آتالنتااایر) و

 )Punia & Yadav, 2009نیز این علفکاش باا

پینوکساااادن ف کلودینااااافو پروپارژیااا بطااااور

گناادم سااازگار بااوده و موجااو افاازایش معناای دار

معنیداری بیشاتر از شااهد باود ،ولای ایان دو تیماار

عملکرد آن گردید هممنین ،در میان علفکش ها،

تفاااوت معناایداری بااا سااایر تیمارهااای علاافکشاای

تنها متسولفورونمتی ف سولفوساولفورون موجاو

نداشتند جدول )2

کاهش ارتفاع بوتههای تریتیکاله گردید جادول )2
در حالی که هیمگوناه گیااهساوزی روی آن ایجااد
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جدول  2اسامی علفکشها ،فرموالسیون و میزان مصرف علفکش های مورد آزمایش
نام عمومی علفکش *
-2

)Herbicide (common name
سولفوسولفورون

-2

مزوسولفورونفیدوسولفورون

فرموالسیون
Formulation
E.C., 75%

Application rate
)g ai ha-1
19.95

 O.D., 1.2%آتالنتیر)

18

-9

متسولفورونمتی فسولفوسولفورون

W.G.,90%

20.2

-0

ایزوپروترونفدیفلوفنیکان

S.C., 55%

1100

-5

مزوسولفورونفیدوسولفورون

 W.G., 6%شوالیه)

24

-3

کلودینافو پروپارجی

E.C., 8%

64

-1

پینوکسادن

E.C., 10%

150

-0

دیکلوفو متی

E.C., 36%

900

-3

پینوکسادنفکلودینافو پروپارژی

E.C., 4.5%

670

-28

فنوکساپرو پیاتی

E.W., 7.5%

60

-22

ترالکوکسیدی

S.C., 12%

144

-22

دیفنزوکوات

S.L., 25%

1000

29

فل پرو امایزوپروپی

E.C., 20%

800

-20

شاهد با علف هرز )Weedy check

-

-

*

علفکش های ردیف  5 ،9و  28حاوی ایمن ساز مفنپایردیاتی هستند

شک  -2میانگین تعداد بوتههای بروموس  )Bromus tectorumدر تیمارهای آزمایش ستونهای دارای حداق یک حرف
مشتر التین ،تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند (.)P=0.05
Fig.1. Mean number of cheatgrass (Bromus tectorum) treatments. The columns holding at least one similar letter
are not significantly different from each other (P=0.05).
)®Meso. + Ido. = Mesosulfuron.+ Iodosulfuron (Atlantis® or Shovalieh
Pinoxaden + Clod. Prop.= Pinoxaden + Clodinafop propargil
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) در تیمارهای آزمایش ستونهای دارای حد اق یکBromus tectorum  میانگین وزن خشک بوته های بروموس-2 شک
.)P=0.05( حرف مشتر التین تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند
Fig. 2. Mean dry weight of cheatgrass (Bromus tectorum) of treatments. The columns holding at least one similar
letter are not significantly different from each other (P=0.05).
Meso. + Ido. = Mesosulfuron.+ Iodosulfuron (Atlantis® or Shovalieh®)
Pinoxaden + Clod. Prop.= Pinoxaden + Clodinafop propargil

) در تیمارهای آزمایش ستونهای دارای حداق یکHordeum murinum  مقایسه میانگین تعداد بوتههای جوموشی-9 شک
)P=0.05 حرف مشتر التین تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند
Fig. 3. Mean number of false barley (Hordeum murinum) of treatments. The columns holding at least one similar
letter are not significantly different from each other (P=0.05).
Meso. + Ido. = Mesosulfuron.+ Iodosulfuron (Atlantis® or Shovalieh®)
Pinoxaden + Clod. Prop.= Pinoxaden + Clodinafop propargil
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) در تیمارهای آزمایش ستونهای دارای حد اق یک حرفHordeum murinum  میانگین وزن خشک جوموشی-0 شک
)P=0.05 مشتر التین تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند
Fig. 4. Mean dry weight of false barley (Hordeum murinum) of treatments. The columns holding at least one
similar letter are not significantly different from each other (P=0.05).
Meso. + Ido. = Mesosulfuron.+ Iodosulfuron (Atlantis® or Shovalieh®)
Pinoxaden+ Clod. Prop.= Pinoxaden + Clodinafop propargil

) در تیمارهای آزمایش ستونهای دارای حد اقAvena loduviciana  میانگین تعداد بوتههای یوالفوحشی زمستانه-5 شک
)P=0.05 یک حرف مشتر التین تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند
Fig. 5. Mean number of winter wild oat (Avena loduviciana) of treatments. The columns holding at least one
similar letter are not significantly different from each other (P=0.05).
Meso. + Ido. = Mesosulfuron.+ Iodosulfuron (Atlantis® or Shovalieh®)
Pinoxaden + Clod. Prop.= Pinoxaden + Clodinafop propargil
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) در تیمارهای آزمایش ستون های دارای حد اقAvena loduviciana  میانگین وزن خشک بوتههای یوالفوحشی-3 شک
)P=0.05 یک حرف مشتر التین تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند
Fig. 6. Mean dry weight of winter wild oat (Avena loduviciana) of treatments. The columns holding at least one
similar letter are not significantly different from each other (P=0.05).
Meso. + Ido. = Mesosulfuron.+ Iodosulfuron (Atlantis® or Shovalieh®)
Pinoxaden + Clod. Prop.= Pinoxaden + Clodinafop propargil
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 عملکرد بیولوژیکی و دانه تریتیکاله در تیمارهای آزمایش، میانگین نمره گیاهسوزی و یا کاهش رشد-2جدول
Table 2. Mean of visual score, biological and grain yield of triticale in treatments.

Treatments
Application rate
(g ai/ha)

Herbicides
Sulfosulfuron

19.95

Mesosulfuron.+Iodosulfuron (Atlantis)

18

Metsulfuron+Sulfosulfuron

20.2

Isoproton.+Diflufenican

1100

Mesosulfuron+Idosulfuron (Shovalieh)

24

Clodinafop propargil

64

Pinoxaden

150

Diclofop methyl

900

Pinoxaden+Clodinafop propargil

670

Fenoxaprop-p-ethyl

60

Tralkoxidim

144

Difenzoquat

1000

Flamprop-m-isopropyl

800

Weedy Check

Biological
Yield

Grain Yield

)Kg ha-1(

)Kg ha-1(

9920 d*

4097 ab

1c

13840 bc

6077 a

4a

13200 c

5029 ab

1c

14010 abc

5069 ab

1c

13310 c

5085 ab

1c

14860 abc

5057 ab

3b

13130 c

5066 ab

1c

14090 abc

5060 ab

3b

14190 abc

6042 a

1c

16070 a

5035 ab

1c

15480 ab

5067 ab

1c

13660 bc

5056 ab

1c

14300 abc

5053 ab

9150 d

4054 b

Visual
score on
crop
)2 WAHA)
1c

1c
.)P= 0.05( التین تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند

 میانگین های دارای حرف مشتر،* در هر ستون

* In each column, the means holding at least one similar letter, are not significantly different from each other (P= 0.05).
Visual score on crop: Based on EWRC, 1-9, 1= no phytotoxicity, 9= death of plant.
WAHA= Week After Herbicide Application.
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