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 به منظور (Triticum aestivum) و گندم (Lepyrodiclis holosteoides)خطایی ارشته يقیتطب فنولوژي بررسی

 هاکشعلف هرز بهاین علف حساس رشدي بهترین مرحله تعيين

 2، علی قنبري2، ابراهيم ایزدي دربندي2*، مهدي راستگو1محمد سرحدي
 ، دانشیاران دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد 2دوسی مشهد،، دانشجوی دکتری دانشکده کشاورزی دانشگاه فر1

 (30/4/97تاریخ پذیرش:  -5/2/97)تاریخ دریافت: 

 چکيده
برخی از  كارایی ، ارزیابیدر انطباق با مراحل نمو گندم  (Lepyrodiclis holosteoides)خطاییارشته تطبیقی فنولوژي بررسی منظور به

 مطالعه دو خطایی،ارشته كنترل شیمیایی براي يتعیین بهترین مرحله فنولوژهرز و براي كنترل این علف زارع گندممرایج در هاي كشعلف

 يفنولوژ یقو تطب یینتع مطالعه نخست، . دراجرا شدشهرستان كرج  یعلوم دام یقاتدر مزارع موسسه تحق ،1393-1394 یدر سال زراع جداگانه

از مرحله  ،رشد روز–درجه 2673روز و با كسب  202 طی خطایی،ارشته رشد به انجام رسید وروز -درجه سنجهبر اساس  گندم، وخطایی ارشته

 آزمایش دوم، در. بوددر انطباق كامل با مراحل نمو گندم  آنمراحل نمو  داد وخود ادامه  زندگی چرخهبه  ،آزاد شدن بذررسیدگی و سبز شدن تا 

 )ابتداي گندم نمو مختلف مرحله دو در سمپاشی تاریخ. شد انجام شده خرد هايكرت تیماري آرایش با تصادفی و كامل هايبلوک طرح قالب

پس رویشی هاي كشعلفپركاربردترین برخی از استفاده  و اصلی فاكتور عنوان یکس(، بهف كدبندي یاسمق مبناي زنی برانتهاي پنجه و زنیپنجه

كش بروموكسینیل، با كه علف نشان داد یشآزما ینا یجنتا .شد گرفته نظر در آزمایش فرعی اكتورف عنوان به ،مزارع گندم براي توصیه شده

مرحله پنج مقیاس ها در كشعلف اگرچه كاربرد ، برترین تیمار این آزمایش بود وخطاییتوده ارشتهتراكم و زیست درصد 90كاهش بیش از 

توجه به مکانیسم اثر بروموكسینیل و در نظر گرفتن مرحله رشدي ارشته خطایی، كاربرد  فیکس، باعث افزایش بیشتر عملکرد گندم شد، اما با

 هرز سمج در مزارع گندم شود.بروموكسینیل در مرحله دو مقیاس فیکس، می تواند منجر به كنترل مطلوب این علف

  گندم نمو فیکس، مقیاس بروموكسینیل، رشد، روز-درجه :کليدي کلمات
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ABSTRACT 
To evaluate the comparative phenology of wheat and Lepyrodiclis (Lepyrodiclis holosteoidesFenzl.) 

growth stages and to determine the best phenological stage for some recommended post-emergence 

herbicide applications as well as their efficacy on Lepyrodiclis controll, this study was conducted 

during 2014 – 2015 in the fields of Animal Science Research Institute, Karaj. In the first experiment, 

comparative phenology between wheat and Lepyrodiclis was determined based on growing degree-

days. Results showed that Lepyrodiclis completed its life cycle, from the seedling stage to the end of 

ripening, during 202 days, by achieving 2673 GDD and its developmental stages were fully adapted to 

the developmental stages of wheat. The second study was a split plot experiment carried out in 

randomized complete block design. Treatments were herbicide application time (two different wheat 

phenological stages; 2nd and 5th stages of Feekes scale) as main plot and application recommended 

doses of some broadleaved and dual purpose herbicides for wheat farms as sub plot Results showed 

that application of bromoxynil suppressed Lepyrodiclis effectively and reduced more than 90% of 

the density and biomass of the weed. Due to its decisive controlling effects, it was the best treatment 

between all applied herbicides. Although the use of herbicides at 5th stage of the Feekes scale 

increased the yield of wheat, but because of the mechanism of action of bromoxynil and according to 

phonological stage of Lepyrodiclis, application of bromoxynil in stage two of Feekes lead to favorable 

control of Lepyrodiclis in wheat fields. 
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 مقدمه

 گياه رشد مراحل کامل هرز، شناختهایدر علم علف

در  تواند،مي آن فصلي نمو و رشد الگوی از اطالع و

هرز مفيد واقع هایپيش بيني آلودگي مزرعه به علف

 اهميت راستا، اين در. (Bhowmik, 1994)شود 

 تاکيد مورد هرز،هایعلف علوم در نولوژیف بررسي

 فنولوژی مطالعه چراکه استاز محققان  بسياری

است که نقاط قوت  يياز جمله راه ها ،هرزهایعلف

 و کندمي روشن را ناخواسته گياهان ينو ضعف ا

حساس ترين مرحله  ،از آن گيری بهره با توانمي

 يتييرمد یهاروش بستن کاربه جهتزندگي گياه را 

 امکان يجادبا ا يک،فنولوژ مطالعاتتعيين نمود. 

هرز با هایصحيح و دقيق زمان رقابت علف بينيپيش

کارآمد  یروش ها به کار بستنگياهان زراعي، امکان 

آورده کارشناسان و کشاورزان فراهم  یرا برا يريتيمد

 استفاده زمان ترينبمناس انتخابمنجر به  توانديم و 

کنترل شيميايي  موفقيت ميزان يشفزاا و کشعلف از

 Christensen, 1998; Swanton) هرز شودهایعلف

et al., 2000). فنولوژی را به صورت  ،محققان برخي

که در سطوح  ،بررسي حوادث زيستي دوره ای

تعريف  دهد،مختلف اندام، بافت و يا سلول روی مي

 .(Bahat, 1985)کرده اند 

 Lepyrodiclis holosteoides)خطايي ارشته هرزعلف 

Fenzl.)، ميخک تيرهساله، علفي و از يک هرزیعلف 

(Caryophyllaceae) اين گياه، بومي مناطقي . باشديم

از قاره آسيا همچون افغانستان، هند، کشمير، قزاقستان، 

مغولستان، نپال و پاکستان است و حضور آن در گندم 

شده است هرز گزارش بهاره چين نيز به عنوان علف

(Greenberg, 2013; Zhang, 2003) ،اين گياه علفي .

های خوابيده با ساقهساله و دارای چرخه زندگي يک

است و تنها با بذر  انشعابات گسترده بر سطح خاک

 لحاظ به .(Mirkamali, 2004)شود تکثير مي

نور پسند  ،هرزیعلف خطاييارشته فيزيولوژيکي،

 باشدبرخوردار مي يزن بااليي پذيری کود از واست 

(Yaghoobi et al., 2011 a).  که گياهاني اصوالا 

 سريع افزايش و خشک ماده توليد در باالتری توانايي

 جامعه در باالتری رقابت قدرت باشند، داشته ارتفاع

. (Yaghoobi et al., 2010) داشت خواهند گياهي

از  یاست که با برخوردار ياهيگ يزن خطاييارشته

در شرايط رقابت  که است قادر يي،شاخصه ها ينچن

شديد و در شرايط شدت های پايين نور و کمبود 

و با توليد مقدار  دهدبه رشد خود ادامه  ،نيتروژن

 ادامه نسل خود را تضمين نمايد ،زيادی بذر

(Yaghoobi et al., 2011 b) . گزارشات متعدد بيانگر

دامنه  هرز، قادرند که درآن است که بذور اين علف

 گراد جوانه زننددرجه سانتي 9/32دمايي صفر تا 
(Mirtaheri, 2014; Mijani et al., 2012; 

Khordustan et al., 2013 a) . يعوس دامنهوجود 

 جوانهکننده  محدود دماهای بيشينه و کمينه ينب دمايي،

وجود چند شکلي در  چنينهمهرز و علف ينا زني

 گسترهخطايي را در هارشت رويش امکان خواب بذرها،

متعدد  های فلش قالب دردوم سال و  نيمه زماني

 زمستانو  يزپائ یفصل ها طيو سبز شدن  يجوانه زن

است  آورده فراهم معتدل، اقليم يزهپائ های کشت در

 کنار در. )سرحدی و همکاران، نتايج در دست انتشار(

بذر توسط هر  زياد تعداد يدتول ،مذکور یها ويژگي

 را آن سريعامکان انتشار  بذرها، اين يزر ابعاد بوته و

 بيولوژيک صفات مجموعه .ساخته است پذير امکان

 گياه ينرا به ا ييباال يقدرت تهاجم ،برشمرده شده

توان مي در حال حاضر، کهطوریاست، به بخشيده

 مزارع سمج هرزهایعلف رديف در راخطايي ارشته

نمود.  بندی طبقهگندم منطقه معتدل کشور 

 هرزیعلف عنوان به ،در چند سال اخير ،خطاييارشته

البرز،  های استان کلزای و گندم مزارع مهاجم در



 45 ... خطاييارشته يقيتطب فنولوژی بررسي

 

 و يزد دان،تهران، کرمان، آذربايجان شرقي، هم

 حاضر، حال دراست و  شده شايع رضوی خراسان

 از کرج، و شهريار مناطق در آلودگي، شدت بيشترين

 آن دامنهو  شودمي هدهمشاهای تهران و البرز  استان

 است کشور نقاط ساير به گسترشدر حال 

(Minbashi-Moeeni, 2011).  فراوانگزارشات 

 ،البرز و تهران یکشاورزان استان ها یاز سو رسيده

 هایکشعلف اندک تاثير ياو  کارآمدیداللت بر نا

دارد.  خطاييارشته درکنترل ،گندم انتخابي يجرا

 حاکي ،)نگارنده( ميداني داتمشاه و رسيدهگزارشات 

کش برگی پهنهاکشاز علف بسياریاز آن است که 

 هرزعلف ينقادر به کنترل ا ،گندم و يا دو منظوره

 اوليه عالئم بروز از ايکه پسبه گ ونه باشند،نمي

 رشدباز شده، يمارت یهاخسارت و توقف رشد بوته

 اندام سريع کش()رشد دوباره بعد از کاربرد علف

با  يرقابت یخطايي را به فضاهای ارشتهبوته هوايي،

 برای زمان بهترين کلي،طوربه .گرداندميگندم باز 

 رويش آغازين مراحل هرز،هایعلفکنترل 

 بر .(Mousavi et al., 2005) باشدمي هرزهایعلف

 زمان بهترينداشت گندم،  عمليات در ،اساس اين

 ابتدا زماني زهبا رويشي، پس یهاکشعلف سمپاشي

 Zand et)شده است  تعيينزني مرحله پنجه انتهای تا

al., 2010) .چه مرحله اوج  است که اگر حالي در اين

 يمخطايي در اقلو سبز شدن ارشته يجوانه زن

 باشد،مي ماهدی نيمه تا ماهآذر نيمهدر  ،شهرستان کرج

 بازهخطايي در ارشته زني جوانه هایموج پراکنش اما

مشاهدات ) زمستان اواخر تا يزپائ سطاوا انيزم

 انجامکه  ردآو يم پديدرا  امکان اين ،(نگارنده

خطر فرار  ،زني گندممرحله پنجه ابتدای در سمپاشي

 پي در را جوانه زني( کش )بذرهای در حالعلفاز 

نسبتا  زماني بازه به توجه با امر، اين که باشد داشته

 امری ،معتدل های يمگندم در اقل زنيپنجه يطوالن

زودهنگام  سمپاشي سويي، از. يدآيمحتمل به نظر م

هوا  سرمای به دليل سموم، تاثير کاهش خطر تواندمي

 ,Kudsk & Kristensen)داشته باشد  پي دررا 

 دوست سرما يعت. با در نظر گرفتن طب(1992

 يانيدر مراحل پا يانجام سمپاش اگرچه ،خطاييارشته

موجود در بانک  بذرهایامکان فرار  گندم،زني پنجه

 توسعهاما  رساند،مي اقلحد را بهبذر خاک از سم 

 در ،هرزعلف ينا سريع نمو و رشداز  يناش شاخسار

 پديد را احتمال اين زني،پنجه یابتدا تا انتها زماني بازه

های بوته سبزينهحجم  گيرچشم گسترشآورد که مي

 بهنسبت  گياه ينا تحمل يشباعث افزا ،خطاييارشته

 چنين،هم. شود کشعلف سموم شده يهتوص هایدوز

 هایبوته سريع رشد دوباره واز  ناشي يمقدرت ترم

 ييزداسم سرعت افزايش با تواند،مي يزخطايي نارشته

 يکنترل قطعي و اثرات بروز مانع يسم،از متابول يناش

و   (Kudsk & Kristensen, 1992)شودها کشعلف

 به هرزعلف اين حساس مرحله ديگر، بيان به

اين  گرفتن نظر در با بنابراين،. شود یسپر هاکشعلف

مراحل  روی بر که مطالعه رسدمي نظر به موارد،

 ایمطالعه تواند،ميخطايي ارشته وگندم  یفنولوژ

 مديريت اعمالزمان  بهترين يافتن جهتراهگشا 

 واملع ميان ازهرز باشد. علف اين يهعل يمياييش

 حرارتي، رژيم ياهان،گ یموثر بر فنولوژ اقليمي

 ياهمراحل مختلف نمو گ روی بررا  تاثير يشترينب

 زماني گياه، هر ي،و طبق اصل ثابت حرارت گذاردمي

که مقدار  رسدمي خود نمو از يبه مرحله خاص

 اين به. نمايد دريافت محيط از حرارت يمشخص

 يممستق ستگيهمب دما با گياهان نمو سرعت ترتيب،

 یبرا کلي،. به طور (Mirhaji et al., 2010) دارد

 از دما، اساس بر ياهانگ فنولوژی مختلف مراحل يينتب

شود. بر اساس استفاده مي 1روز رشد-درجه سنجه

 ،درجه روز يا يک واحد حرارتي يک يف،تعار

                                                                           
1- Growing degree-day (GDD) 
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نحراف از متوسط دمای روزانه باالتر از دمای آستانه ا

 از يکشدن هر  يط یرارشد محصول است و ب

درجه حرارت  ينيمقدار مع ياه،نمو گ متوالي مراحل

بودن دما، استفاده از  ير. با توجه به متغاست مالز

 مراحل دقيق تعيين برای رشد، روز-شاخص درجه

 ستا یضرور امری ياهان،گ فنولوژی مختلف

(Mirhaji et al., 2010) .علوم وابسته به زراعت،  در

 فنولوژی مختلف مراحل يانو ب یطبقه بند یبرا

 یمتعدد های ياساز مق گندم،غالت و از جمله 

3و  2يکسف ،1زادوکس ياسهمچون مق
BBCH  استفاده

است که  حالي در اين. (Jabari et al., 2016)شود مي

 نمومراحل مختلف  با رابطه در مقياسي کنون، تا

خصوص در تطابق با مراحل هب ،خطاييهرز ارشتهعلف

 به توجه با بنابراين،است.  نشده ارائه ييزه،ندم پانمو گ

 هایاقليمخطايي در هرز ارشتهگسترش سريع علف

 هایشاخصمجموعه  گرفتن نظر در بامعتدل کشور و 

عنوان  بهخطايي را که ارشته گياه اين يولوژيکب

و سمج در  مهاجمهرزی مشکل ساز، علف

 ودهنم مطرح کشورگندم مناطق معتدل  یکشتزارها

 فنولوژی بررسي اهميت به نظر چنين،همو است 

و  شيميايي يريتمد استراتژی تدوين در خطاييارشته

حاضر  پژوهش مهاجم، گونه ينا تلفيقي مديريت يا

انطباق با  درخطايي مطالعه فنولوژی ارشته هدف با

بهترين  تعيينو  منظورشناسايي بهگندم،  نمومراحل 

 يزن و خطاييارشته ياييشيم کنترلجهت  زماني، بازه

 کش برگ پهن هایکشعلفاز  برخي قدرت ارزيابي

                                                                           
1- ZADOKS 
2- The Feekes scale for Cereal growth stages 
3- BBCH officially stands for 

"Biologische Bundesanstalt, Bundessortenam

t und CHemische Industrie". The 

abbreviation of the scale is also said to 

unofficially represent the four companies 

that initially sponsored its 

development; Bayer, BASF, Ciba-

Geigy and Hoechst 

 گندم کشور در مهاراين مزارع در رايج منظورهو دو 

 .درآمد اجرا به هرز،علف

 هامواد و روش

 خطایی و گندمارشته يقیتطب فنولوژي مطالعه

شدن  سبزو  زني جوانه آغاززمان با هم اين مطالعه،

موسسه تحقيقات علوم  زارع گندمم درخطايي ارشته

-1394سال زراعي  در دامي، واقع در شهرستان کرج،

 و يشرق  º9656/50در  به اجرا درآمد. مزرعه 1393
º8364/35   متر از سطح  1319 ارتفاع و در يشمال

يا قرار داشت و ميانگين بارندگي ساليانه منطقه، در

يش خاک محل اجرای آزما بافت بود. مترميلي 3/247

 پارسي رقم بررسي، مورد گندم بود. رقم لومي رسي

بود  يزودرس يژگيبهاره و و یبا عادت رشد

(Najafian et al., 2010) . پس از آماده سازی، زمين

 خطي دستگاه از استفاده با عمليات بذر کاری گندم،

 یبر رو انجام شد. بذرکاری پارس يکار غلطک

 سه کشت يشامتر، با آرسانتي 60هايي با عرضپشته

 هکتار در يلوگرمک 200پشته و با مصرف  روی رديف

بوته  400 جهت دستيابي به تراکم بذر گواهي شده،

 .شد انجام ماه آبان 25 تاريخ در مربع متر در گندم

بدليل بارندگي  )تاريخ کاشت(، اول مزرعه آبياری

ماه انجام شدکه اين تاريخ آذر پنجم باران موثر در

شهرستان کرج، کشتي تاخيری کاشت در اقليم 

 مجموع در مزرعه .(Sharifi, 2016)شود محسوب مي

 .آبياری شدمراحل مختلف نمو گندم  و در مرتبه پنج

و  با توجه به آزمون خاک ،مزرعه عمليات کوددهي

بر  توصيه های موسسه تحقيقات خاک و آب کشور،

 به انجام رسيد.  1اساس جدول 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bayer
https://en.wikipedia.org/wiki/BASF
https://en.wikipedia.org/wiki/Ciba-Geigy
https://en.wikipedia.org/wiki/Ciba-Geigy
https://en.wikipedia.org/wiki/Hoechst_AG
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 ف کودهاي شيميایی در مزرعه محل آزمایشمقدار و زمان مصر -1جدول 

Table 1. Amount and application time of chemical fertilizersin the field 

 

stage of  stN at 1

Feekes scale (kg 
)1-ha 

stage of  thN at 4

Feekes scale (kg 
)1-ha 

stage of  thN at7

Feekes scale (kg 
)1-ha 

P at sowing time 

(kg )1-ha 

K at sowing time 

(kg )1-ha 

Fertilization 50 (urea) 50 (urea) 50 (urea) 

100 

(triple super 

phosphate) 

150 

Potassium sulfate 

های انجام شده، مزرعه بر اساس مشاهدات و بررسي

خطايي بود که به طور طبيعي، آلوده به ارشته

هرزی غالب در فلور گياهي مزرعه محسوب علف

خطايي، گرديد. به منظور مطالعه مراحل نمو ارشتهمي

مناطق  در ،(متر دو در دو) مربعي متر چهار کادر سه

 نخ و چوبي با ميخ ای که از پيش تعيين شده بود،آلوده

 شدند و روزانه مورد بازديد قرار گرفتند. در مشخص

کد  ياسمق مبنای بر گندم، نمو مراحل بررسي، اين

، باشدمي اصلي مرحله يازدهل شاميکس که ف بندی

 یبرا سيستمي فيکس، ياس(. مق3ل )جدو انجام شد

 توسط که است غالت توسعه و رشد مرحله يصتشخ

 ينشده است. ا معرفي 1954 سال در فيکس ويليام

که  مديريتي یها یاستراتژ ريزی برنامه در مقياس،

استفاده  برای ياهگ رشدی مرحله ينشامل انتخاب بهتر

 آمدن وارد از اجتناب ،هاکشآفت از کود،

 يميايياز کاربرد سموم ش يناش ياحتمال هایخسارت

 مورد ،است محصول يدبه حداکثر تول يابيو دست

 . (Jabari et al., 2016) گيردمي قرار استفاده

به منظور ثبت ساعت به ساعت درجه حرارت روز و 

شب، برای محاسبه دقيق ميانگين دما و محاسبه 

ديتاالگر وز رشد، يک دستگاه ثبت کننده دما )ر-درجه

( در آلمان 1تستوشرکت ساخت  174Tدما مدل 

مزرعه نصب شد. در اين مطالعه، تاريخ کشت 

زمان با تاريخ استقرار ديتاالگر در خطايي، همارشته

 مجموع، ماه( در نظر گرفته شد. درخاک )دوم آذر

د و ش ثبتروز  211 طول در روز شبانه حرارت درجه

                                                                           
1- Testo 

ثبت  هایداده استخراج و اطمينان از صحت از پس

روز رشد تجمعي، با -درجه يتاالگر،شده توسط د

 محاسبه شد. 1استفاده از معادله 

  b(T –) averageGDD = ∑(T(                 (1معادله )

روز رشد تجمعي؛ -، درجهGDDاين رابطه:  در

averageT ساعت و  24، ميانگين دمایbTايه يا ، دمای پ

صفر فيزيولوژيک گياه است که بر اساس تعاريف، 

کمترين دمايي است که در آن دما، رشد گياه متوقف 

. اصوالا دمای پايه برای (Daniel et al., 2004)شود مي

گياهان سرما دوست، بين صفر تا پنج درجه 

 ,Koneshloo)شود گراد در نظر گرفته ميسانتي

وجود، در اين بررسي، . با توجه به گزارشات م(1998

خطايي و گندم، به ترتيب صفر و دو دمای پايه ارشته

 ,Mijani et al., 2012; Mirtaheri)گراد درجه سانتي

2014; Zeinali et al., 2010)  و آستانه تحمل دمايي

گراد در درجه سانتي 35خطايي و گندم، بيشينه ارشته

 ;Sage & Kubien, 2007)نظر گرفته شدند 

Ardakani & Mohabati, 2009; Mijani et al., 

. بر اين اساس، ساعاتي از شبانه روز که درجه (2012

ها، کمتر از صفر های محيطي ثبت شده در آنحرارت

فيزيولوژيک و يا بيش تر از آستانه تحمل بيشينه دمايي 

بودند، از فرايند محاسبه ميانگين دمايي شبانه روز و 

 ذف شدند روز رشد تجمعي ح-محاسبه درجه

(Mc-Master & Wilhelm, 1997) 
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مرحله رشدي  و کشعلف نوع ارزیابی بر همكنش

 عملكرد و خطاییارشته کنترل بر کش،پاشش علف

 گندم

 مزرعه در1394-1395 زراعي سال در اين آزمايش

کرج به انجام  دامي علوم تحقيقات موسسه تحقيقاتي

ن، رسيد. مختصات مکاني و عمليات آماده سازی زمي

آبياری، کود دهي همانندآزمايش اول بود، با اين 

آبان ماه  18تفاوت که تاريخ کاشت در اين آزمايش، 

 کامل هایبلوک طرح قالب آزمايش در بود. 1393

 در شده خرد هایکرت تيماری آرايش با و تصادفي

 مرحله دو در سمپاشي عمليات. شد انجام تکرار چهار

له اول سمپاشي در اجرا شد. مرح گندم نمو مختلف

بر فيکس که  مقياس دومرحله )زني گندم پنجه ابتدای

 مي باشد 23و  20اساس مقياس زادوکس، بين مرحله

 يبرگ 11 مرحله تا هارستدانه ظهورزمان با هم و

 چهارم و بيست تاريخ و درخطايي( های ارشتهبوته

 انجام شد. مرحله دوم، در انتهای 93سال  ماهآذر

 پنج مرحله) گندم دهي ساقه شروع از و پيش زنيپنجه

مرحله فيکس که بر اساس مقياس زادوکس،  مقياس

 چهار فنولوژی مراحل با زمانهم مي باشد و 30و  29

در  جانبي انشعاب شش پيدايش و برگي 60تا  برگي

 سوم و بيست تاريخ و درخطايي( های ارشتهبوته

رف به اجرا درآمد. تا مص  93سال  ماه اسفند

 شيميايي کنترل وکش، به عنوان فاکتور اصلي علف

برخي از پرکاربردترين  شامل خطايي،ارشته

 کشبرگپهن و منظوره دو رويشي پس هایکشعلف

گندم شامل بروموکسينيل  برای شده توصيه

SL22.5%   با نام تجاری پاردنر(، با دوز مصرفي(

 EC40%آ پيسيليتر در هکتار؛بروموکسينيل + ام 5/2

ليتر  5/1ام(، با دوز مصرفي  آ)با نام تجاری برومايسيد

در هکتار؛ مکوپروپ پي + ديکلوپروپ پي + 

)با نام تجاری دوپلسان سوپر(، با  SL60%آ پيسيام

آ پيسيليتر در هکتار؛ توفوردی + ام 5/2دوز مصرفي 

SL67.5% کمبي فلوئيد(، با دوز  46)با نام تجاری يو

تر در هکتار؛ ترياسولفورون + تربوترين لي 5/1مصرفي 

WG (60 + 4)%  با نام تجاری لگران اکسترا(، با دوز(

سولفورون متيل + گرم در هکتار؛  مت 250مصرفي 

 ODيودوسولفورون متيل سديم + ديفلوفنيکان 

ليتر  6/1)با نام تجاری اتللو(، با دوز مصرفي  8.25%

)با  WG 70%در هکتار؛  ترياسولفورون + دايکامبا 

گرم در هکتار   180نام تجاری لنتور(، با دوز مصرفي 

)با نام تجاری گرانستار(،   DF75%بنورون متيل تری

 فاکتور عنوان گرم در هکتار، به 20با دوز مصرفي 

چنين در هر هم. شد گرفته نظر در آزمايش فرعي

 به آلوده شاهد هایتکرار، چهار کرت به عنوان کرت

 هر کرت آزمايشي، .ر گرفته شدنددرنظ هرزعلف

بود.  ی با طول شش مترمترسانتي 60 پشته چهرشامل 

 . عملياتبود مزرعه غالب هرزخطايي، علفآرشته

موتوری پشتي  شارژی سمپاش از استفاده با سمپاشي

MATABI  ساخت شرکت  ،پالس( 18)الگانس

ای مجهز به دسته و نازل شرهو   Tgoizperاسپانيايي 

ليتر  73/0برابر  ،بار 8/2در فشار  آن، ه خروجيکبود 

در  ي)سمپاش 440مصرف  . سمپاشي بابود دقيقه بر

 هکتار در آب ليتر 520 و( فيکس ياسمق دومرحله 

 به. شد( انجام فيکس ياسمق پنجدر مرحله  ي)سمپاش

 کاربه هایکشعلف خسارت ميزان ارزيابي منظور

 سمپاشي، دومين ازپس  روز 30 خطايي،ارشته به  رفته

نمره دهي چشمي با استفاده از روش پيشنهادی 

انجمن  روش استاندارد با وشورای تحقيقاتي اروپا 

 کهآن دليل به شد. نجاما 1هرز اروپاهایعلوم علف

 ينکار رفته در ابه هایکشمقدار مصرفي علف

 شده يهتوص یهادوزبر اساس  همگي آزمايش،

 گندم محصول داشت همرحلدر  يجرا هایکشعلف

                                                                           
1 - European Weed Research 

Council (now European Weed Research 

Society). 
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 ياو  سوختگي ميزان اساسبر  ي،چشم ي، نمره دهبود

 .نگرفتصورت  گندموارد آمده به  خسارت

 و خطاييارشته بر هاکشعلف اثر ارزيابي منظور به

 يمارهایت قطعي اثر بروز از اطمينان حصول از پس

 دومينپس از  روز 60 ربرداری دنمونه ي،کشعلف

 برداری. نمونهشدانجام  يبيتخر روش و به سمپاشي

به ابعاد  کوادراتي از استفاده بابصورت تصادفي و 

هر کرت  ایحاشيه اثر رعايت بامتر و سانتي 30×60

 انجام شد. کرت( يحواش ييمتر ابتداسانتي 25)

 سمپاشي قسمت وسط رديف دو از ها بيشترنمونه

معرف  آلودگي، يزانشده هر کرت که به لحاظ م

های . نمونهشدند برداشت ،خطايي بودارشتهجمعيت 

 هاييپاکت داخل ،از شمارش پس ،جمع آوری شده

 با ساعت، 48 از پس و شد داده قرار آون در کاغذی

ها وزن آن ،دقيق ديجيتالي ترازوی از استفاده

 تيمارهای يرتاث بررسي منظور به . گيری شداندازه

 و نهدا عملکرد يولوژيک،بر عملکرد ب يشيآزما

 يدگيرس اطمينان از از برداشت، پس شاخص

 در ،گندم يينها برداشت عمليات گندم، يزيولوژيکف

و به  تصادفي صورتبه  ،1394 تيرماه سوم تاريخ

به ابعاد  يثابت استفاده از کوادرات باو  دستي روش

 رديف دو زا طولي متر يکمتر )سانتي120 ×100

ه ها به نال نمو. پس از انتقشد انجام( هر کرت مياني

 از پس و گيری شدها اندازهنمونه وزن آزمايشگاه،

ها با استفاده دانه عملکرد کوبي، خرمن عمليات انجام

برداشت، از ضرب  شاخص. ثبت شد يقدق یاز ترازو

حاصل تقسيم عملکرد دانه بر عملکرد بيولوژيک در 

 دست آمد.به 100عدد 

با استفاده  ،روز رشد-محاسبات مربوط به درجه کليه

ابتدا  ،دوم آزمايش در. انجتم شداز نرم افزار اکسل 

هرز و توده علفدرصد کاهش تراکم و زيست

همچنين درصد تغييرات عملکردهای بيولوژيک، دانه 

و شاخص برداشت، در هر يک از تيمارهای سمپاشي 

شده نسبت به شاهد سمپاشي نشده، محاسبه شد و 

 ,.Zand et al) م شدها انجاسپس تجزيه آماری داده

2007; Baghestani et al., 2007) .با ها يانگينم 

 و (FLSD)ال اس دی محافظت شده  آزمون استفاده

شدند  مقايسه ، با يکديگردرصد 5 احتمالدر سطح 

(Soltani, 2006). نرم از استفاده با ی،آمار های آناليز 

 Institute  SAS .3.Version 9.1( SASی آمار افزار

.)Inc .انجام شد 

 نتایج و بحث

 خطایی و گندمارشته يقیتطب فنولوژي

 روز–بر اساس درجه ،خطاييارشته فنولوژی مراحل

 يننشان داده شده است. بر ا 2تجمعي، در جدل  رشد

طول روز  202خطايي ارشتهچرخه زندگي اساس، 

 روز–درجه 2673با کسب  هرز، کشد. اين علفمي

 پايان تا شدن سبز مرحله چرخه زندگي خود، از رشد،

مرحله کند. را کامل مي بذر شدن آزاد و يوهم رسيدگي

 رسيدگي مرحله و( روز 92) ينتر يطوالن ،سبز شدن

 فنولوژی مراحل ترين کوتاه ،(روز 10) بذرها يزشو ر

 ،خطاييباشند. مرحله سبز شدن ارشتهخطايي ميارشته

 842 در شد و آغاز رشدروز -درجه 68 يافتبا در

. پس از سبز شدن گرفت پايان رشد روز -درجه

 یها)برگ يقيحق هایبرگ زوج نخستينهرز، علف

 محل از ،متقابل دارند ياول و دوم( که حالت يقيحق

 يکديگرها به رستهدان يلدونيکوت هایبرگ اتصال

 پديد از حاصل گره اولين محل از سپس،. شد ظاهر

 ساقه ثانويه انشعاب نخستين يقي،حق هایبرگ آمدن

 هابرگ تعدادهمراه با توسعه  ،روند اين و آمد بوجود

. يافتادامه  ساقه، يهو انشعابات ثانو اصلي ساقه در

 با هرز،علف اين در ساقه ثانويه انشعاب اولين ظهور

 مرحله، اين شد و آغاز رشد روز-درجه 523 کسب

 ينا زايشي فاز. داشتادامه  ميوه نخستين ظهور تا
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 1317 کسب با و غنچه نخستين ظهور با هرز،علف

 -درجه 1385 کسب با شد و آغاز رشدروز -درجه

گل و گرده  شکوفائي مرحله شروع و رشد روز

 آمده، عمل به مشاهدات اساس بر. يافتادامه  ي،افشان

 رشدکه  چرارشد نامحدود است  ياهيگ ،خطاييارشته

و  هابرگ ايجاد و هاساقه يو روند توسعه طول رويشي

نو رسته  یهاقسمت روی بر يدجد هایغنچه توليد

ادامه  همچنان دهي،گل شروع از پس گياه، ينا یها

رشد روز -درجه 2070 کسب با ميوه، اولين. يافت

. کرد پيداروز ادامه  25 مدت به ،روند اين و آمد پديد

پس از زرد شدن  بذرها، يزشو ر يينها رسيدگي

 آغازرشد روز – درجه 2395ها و با کسب کامل بوته

 . رسيد پايان بهرشد  روز-درجه 2673 کسب با و

 رشد تجمعی روز-و طول دوره نمو، بر مبناي درجه خطاییارشته فنولوژي مراحل -2 جدول
Table 2. Lepyrodiclis holosteoides phenological stages and its developmental duration based on cumulative GDD 

 

Phenological stages date Duration of stage (day) GDD  

germination and emergence 
The beginning of the stage Dec 1. 2014 

92 
68 

End of the stage Mar 2. 2015 842 

formation of secondary splits of 

shoots 

 

The beginning of the 

stage 

Jan 29. 2015 71 523 

Budding Apr 1. 2015 62 1317 

flowering and pollinating Apr 15. 2015 69 1385 

Fruit production May 27. 2015 25 2070 

fruit ripening and seed releasing 
The beginning of the stage Jun 10. 2015 

11 
2395 

End of the stage Jun. 21. 2015 2673 

Due to the multiple flashes of seeds of Lepyrodiclis, most of phenological stages were overlapped. 

 علف فنولوژی راحلم ،1997ای در سال مطالعه طي

به نه مرحله سبز شدن  ،(Asclepias syriaca) شير

اندام هوايي، غنچه دهي، ظهور گل آذين، آغاز 

های دهي، ظهور ميوهدهي کامل، پايان گلدهي، گلگل

تقسيم شد  بذرهاو رسيدن  هاميوه رسيدگي ،کوچک

(Bhowmik, 1997) .شده، انجام مشاهدات اساس بر 

 باران در بارش ينپس از اول ،گندم بذرهای زني جوانه

گندم در  حقيقي برگ نخستين و شد شروع ماهآذر 5

روز -درجه 108 کسب با) ماهآذر 19در  ،مزرعه

بر  ،گندم فنولوژی احلمرزد.  بيرن خاک از سر ،(رشد

است. بر  آمده 3 در جدول ،روز رشد-حسب درجه

 برگ يناز ظهور نخست ،روز 188 در گندم اساس، ينا

 مرحله( تا برگي يکمزرعه در مرحله  %95) حقيقي

درصد از  50)زرد شدن پدانکل  يزيولوژيکف رسيدگي

 حيات به رشد، روز-درجه 2397کسب  با وها( بوته

به  فنولوژی، مرحله ينتر طوالنيهد. دمي ادامه خود

 دهي ساقه ،روز( 59) زنيپنجه مرحله شامل، يبترت

 يروز(، سبز شدن تا سه برگ 34) يدگيروز(، رس 38)

 ينترباشد. کوتاهروز( مي 13دهي )روز( و گل 29)

 12) سنبله کشيدن سر مرحله ،گندم یمرحله فنولوژ

 اين در لهسنب سرکشيدن مرحله بودن کوتاه. بودروز( 

. باشد گندم کاشت در يراز تاخ يناش تواندمي آزمايش،

 نشانخطايي و گندم ارشته يقيتطب یفنولوژ بررسي

 زودتر روز 14 ،هرزعلف اين شدن سبز مرحله که داد

 شد. آغازماه( آذر 24ماه درمقابل آذر 10) گندم از

از  ،خطاييارشته هایبوته در ثانويه انشعابات ظهور

 ياسمق سهزني گندم )مرحله مرحله پنجهاواسط 

 فيکس مقياس نُه مرحله يانو تا پاشد  آغاز( فيکس

 ،خطاييارشته دهيگل و هاغنچه ظهور. يافتادامه 

)مرحله  غالف از گندم سنبله يدنزمان با سر کشهم

 يزشو ر رسيدگي ميوه، ظهور. بود( فيکس مقياس 10

 رسيدگي حلهمر با زمانهم يزن خطاييارشته بذرهای
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 . اتفاق افتاد( فيکس ياسمق 11گندم )مرحله 
 رشد تجمعی روز-گندم بر مبناي مقياس فيكس و درجه نمو مراحل -3 جدول

Table 3. wheat growth stages based on Feekes scale and cumulative GDD 

Stage Description date 
Beginning of 

stage (days 

after planting) 

Duration of 

stage (day) GDD  

Tillering  

1 

One leaf Dec 15. 2014 19 
29 

141 

Tow leaf Jan 1. 2015 36 243 
Three leaf Jan 13. 2015 48 327 

2 Beginning of tillering; main shoot and one tiller Jan 20. 2015 55 20 387 

3 Tillers formation Feb 9. 2015 75 22 558 

4 Beginning of the erection of the pseudo-stem; leaf 

sheaths beginning to lengthen. 
Mar 3. 2015 97 11 747 

5 Pseudo-stem (formed by sheaths of leaves) strongly 

erected. 

 

Mar 14. 2015 108 6 874 
Stem Extension  

6 First node of stem visible at base of shoot. Mar 20. 2015 114 7 936 
7 Second node of stem formed; next-to-last leaf just 

visible. 

Mar 27. 2015 121 14 999 
8 Flag leaf (last leaf) visible but still rolled up; ear 

beginning to swell. 

Apr 10. 2015 135 5 1177 
9 Ligule of flag leaf just visible. Apr 15. 2015 140 8 1235 

10 
Sheath of flag leaf completely grown out; ear swollen 

but not yet visible. 
Apr 23. 2015 148 4 1333 

Heading  
10.1 First spikelet of head just visible. Apr 27. 2015 152 2 1381 
10.2 One-quarter of heading process completed. Apr 29. 2015 154 4 1404 
10.3 Half of heading process completed. May 1. 2015 156 2 1434 
10.4 Three-quarters of heading process completed. May 3. 2015 158 2 1463 
10.5 All heads out of sheath. May 5. 2015 160 2 1491 

Flowering  
10.51 Beginning of flowering. May 7. 2015 162 2 1515 
10.52 Flowering complete to top of head. May 12. 2015 167 5 1589 
10.53 Flowering completed at base of head. May 15. 2015 170 3 1638 
10.54 Flowering completed; kernel watery ripe. May 18. 2015 173 3 1681 

Ripening  

11.1 Milky ripe. May 21. 2015 176 3 1733 
11.2 Mealy ripe; contents of kernel soft but dry. Soft dough. May 31. 2015 186 10 1917 
11.3 Kernel hard (difficult to divide with thumbnail). Jun 11. 2015 197 11 2164 
11.4 Ripe for cutting. Straw dead. Jun 21. 2015 207 10 2397 

 

نشان داد که مراحل نمو  بررسي ينا ،مجموعدر 

در انطباق کامل با مراحل نمو  ،خطاييهرز ارشتهعلف

 زندگي چرخه بررسي، اين درباشد. گندم مي

يافت  ادامه 7/4/94آغاز و تا 10/9/93خطايي از ارشته

 31/3/94آغاز و تا  24/9/93گندم از  زندگي چرخه و

خطايي ارشته گيزند چرخه ترتيب، بدين. داشت ادامه

 فرايند اتمام و بودتر از گندم  يروز طوالن 14

 يزيولوژيکف با رسيدگي ،آن يزيولوژيکف رسيدگي
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 صورت که در رسدمي نظر به. بود زمانهم گندم،

در  پاييزه یهاگندم شده توصيه کاشت تاريخ رعايت

گندم و  يچرخه زندگ ،آبان ماه( 20استان البرز )

 بر منطبق کامال زماني، تقويم ظلحا به ،خطاييارشته

 .است هم

کش و مرحله رشدي کنش علفارزیابی چشمی برهم

 خطایی هرز ارشتهبر کنترل علف کشپاشش علف

 در يچشم دهي نمره واريانس تجزيه از حاصل نتايج

)مرحله شماره  يسمپاش دومينروز پس از اعمال  30

 بين( نشان داد که اثر متقابل يکسف مقياس پنج

 فنولوژیاز  مختلف مرحلهدر دو  يهای سمپاشاريخت

اختالف  آماری، لحاظ به ي،کشعلف هایتيمار و گندم

 هرزعلفخسارت وارد آمده به  ميزان در یدار يمعن

 (. 4)جدول  داشتندخطايي ارشته

وارد آمده  خسارت رصدد یچشم یابیدر ارز کش،کش و مرحله رشدي پاشش علفواریانس اثر نوع علف تجزیه نتایج -4 جدول

عملكرد درصد تغييرات  خطایی،هرز ارشتهتوده علفزیست و درصد کاهش تراکم،  (EWRC)به روش  خطاییهرز ارشتهبه علف

 گندم برداشت شاخص و دانه درصد تغييرات عملكرد يولوژیک،ب
Table 4. Analysis of variance of the effect of herbicide treatments and spraying time on the visual assessment of damage to 

Lepyrodiclis biomass based on EWRC method, Lepyrodiclis density and biomass reduction percentage, and wheat biological 

and grain yields percentage and harvest index 

Source of 

variation 
df 

Mean squares 

phytotoxicity 

rating (EWRC) 

Lepyrodiclis 

biomass 

Lepyrodiclis 

density 

Wheat 

biological 

yield 

Wheat 

grain yield 

Harvest 

Index 

Block 3 0.9 3.7 2.2 76.3 476.8 610.1 

Spraying 

time (A) 
1 0.005 ns 15.2 ns 3.3 ns 3151 ns 8634.1 * 1188.3 ns 

Error a 3 0.7 2.4 9.4 489.5 268.8 548.2 

Herbicides 

(B) 
7 78.8 * 44.4 * 20.7 * 231.1 ns 1631.8 * 794.8 ns 

A×B 7 3.9 * 14.6 * 5.4 ns 420.2 ns 1177.9 ns 465 ns 

Error b 42 1.03 3.1 3.2 293.8 615 406.2 

CV (%) - 16.6 26.7 23.6 15.8 21.5 18.3 

* and ns indicate significant at 5%probability andnon significant 

 یآمار ياز انجام برش ده پس تيمارها ميانگين مقايسه

 دودر مرحله  سمپاشي عمليات انجام در که دادنشان 

 ام،آ برومايسيد ،پاردنر یهاکشعلف يکس،ف ياسمق

، 8/88، 3/95با کنترل  به ترتيب لنتور و دوپلسان سوپر

اول تا  هایجايگاه هرز،علف ايندرصد  5/67و  75

 آزمايش اين دراعمال شده  هایتيمار ينرا در ب چهارم

 یدار يمعن آماری اختالف وخود اختصاص دادند  به

 اين در. دادند نشانکار رفته به هایکشعلف يربا سا

به  ،خطاييکنترل ارشته ينکمتر سمپاشي، از مرحله

 درصد(، 3/1)گرانستار  هایکشعلف کاربرد از يبترت

و يو  درصد( 3/21) اکسترا لگران درصد(، 3/11) اتللو

 دست آمد )جدولبهدرصد(  5/22)کمبي فلوئيد  46

5.) 

 درصد يچشم دهي نمره ميانگين مقايسه نتايج

 درخطايي ارشته هایبوته به آمده وارد خسارت

از  يحاک فيکس، مقياس پنجدر مرحله  سمپاشي

 و سوپر دوپلسان ،لنتور، پاردنر یهاتيمار یبرتر

، 3/81 کنندگي مهار قدرت تيب بابه تر ام،آ برومايسيد

هرز علف اينسرکوب  در درصد 70و  5/77، 3/81

به  يچشم ارزيابي در مجموع، در(. 5 )جدولبود 

مورد  یهاکشعلف يعمل آمده از قدرت مهار کنندگ

 کشي،علف تيمار ينبرتر آزمايش، يناستفاده در ا

خطايي ارشته درصد کنترل 3/87 با پاردنر کشعلف

دوپلسان  یهاکشعلف ( که به همراه6دول بود )ج

در يک گروه آماری  لنتور، وام  آسوپر، برومايسيد

 گزارش بر اساس (.6 ل)جدوجای گرفتند 
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 ,.Khordustan et al)همکاران  و خوردوستان

2013b)يبا دوز مصرف ،ام آبرومايسيد هایکش، علف 

 در يترل چهاربا دوز  گاليفوسيتدر هکتار و  يترل 5/1

 ،گرانستار هایکشعلف با مقايسه در هکتار،

در کنترل  يشتریب ييکارا ،و لونترلتوتال آتالنتيس،

 Zand)زند و همکاران خطايي داشتند. هرز ارشتهعلف

et al., 2013) يدجد هایکشگزارش نمودند که علف 

 در هکتار در ليتر يک مصرفي دوز با ،سوپر داياالنت

 ماده گرم 180 مصرفي دوز با لنتور، و ينورام منطقه

خطايي و کنترل ارشته برای يار،در منطقه شهر تجاری

 برخوردار بودند. يقابل قبول کارايي از تلخ، يرخاکش

خطایی در توده ارشتهخطایی، بر مبناي نمره دهی چشمی و درصد کاهش زیستمقایسه ميانگين درصد کنترل ارشته -5جدول 

 ل مختلف نمو گندمها در مراحکشکاربرد علف
Table 5. Mean comparison of Lepyrodiclis controlling (phytotoxicity rating based on EWRC) and Lepyrodiclis biomass 

reduction in response to herbicides application at different spraying time 
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 2nd stage of Feekes scale 95.3a 67.5 a 88.8 a 75 a 11.3 b 22.5 b 21.3 b 1.3 c 

5th stage of  Feekes scale 81.3 a 77.5 a 70 a 81.3 a 26.3 b 38.8 b 3.8 c 1.3 c 

L
e
p

y
r
o

d
ic
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s 

b
io

m
a

s 
(%

) 2nd stage of Feekes scale 93.4 a 70.36 ab 80.2 a 69.7 ab 46.6 ab 10.5 d 44.1 bc 25.2 cd 

5th stage of  Feekes scale 89.1 a 87.9 a 82.1 ab 64.5 bc 19.6 cd 40.8 bc 3.9 d 12.8 d 

Means with the same letters in the same columns are not significantly different at 0.05 probability level according to FLSD 

 

 عملكرد يولوژیک،عملكرد بدرصد تغييرات و  خطاییهرز ارشتهعلف تودهزیست و کمترا ميانگين درصد کاهش مقایسه -6 جدول

 کشعلف در کاربرد تيمارهاي گندم شاخص برداشت و دانه
Table 6.  Mean comparison of the effect of herbicides treatments on Lepyrodiclis density and biomass reduction and wheat 

biological and grain yields and harvest index 

Treatments 

phytotoxicity 

rating 

(EWRC)  

Lepyrodiclis 

biomass  

Lepyrodiclis 

density 

Wheat 

biologic yield  

Wheat grain 

yield  

Harvest 

Index  

Bromoxynil 87.3 a 91.2 a 93.3 a 115.9 a 130 ab 39 ab 

Mecoprop-p plus 

Dichlorprop-p plus MCPA 
79.4 a 79.1 ab 79.5 a 108.7 a 137.3 a 43.1 a 

Bromoxynil plus MCPA 79.4 a 81.2 ab 81.9 a 116 a 120.6 abc 36.4 ab 

Triasulfuron plus Dicamba 78.1 a 85.1 bc 66.2 abc 110.9 a 118.6 abcd 40 ab 

Metsulfuron-methyl plus 

Iodosulfuron-methyl-sodium 

plus Diflufenican 

18.8 c 42.1 cd 70.4 ab 108.8 a 109.5 bcd 35 ab 

2,4-D plus MCPA 30.6 b 25.7 de 44.1 bcd 105.4 a 94.6 d 31.4 b 

Triasulfuron plus Terbutryn 12.5 d 24 e 44.4 cd 102.4 a 112.7 abcd 38.6 ab 

Tribenuron-methyl 1.3 e 19 e 31 d 100.1 a 101.6 cd 35 ab 

Means with the same letters in the same columns are not significantly different at 0.05 probability level according to FLSD  
 

کش و مرحله رشدي پاشش کنش علفبرهم تاثير

 خطاییتوده ارشتهبر کاهش تراکم و زیست کش،علف
 واريانس درصد کاهش تجزيه از حاصل نتيجه
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دومين از  پس روز 60خطايي در ارشته تودهيستز

 هایتاريخ بين متقابل اثر کهنشان داد  سمپاشي

گندم و  فنولوژی ازمرحله متفاوت  دو ي درسمپاش

 (. مقايسه4 دار بود )جدول يمعن يکشعلف یهاتيمار

نشان  یآمار ياز انجام برش ده پس تيمارها ميانگين

 ياسمق دوله در مرح سمپاشي عمليات در که داد

ام و آ برومايسيد ،پاردنر یهاکشعلف يکس،ف

و  2/80، 4/93دوپلسان سوپر، به ترتيب با کاهش 

خطايي، برترين توده ارشتهدرصدی زيست 4/70

هرز بودند کشي در فرونشاني اين علفتيمارهای علف

فيکس  مقياس پنجدر مرحله  سمپاشي در. (5)جدول 

ام، آ و برومايسيد سوپر لساندوپ ،پاردنری هاتيمار نيز

درصدی  1/82و  9/87، 1/89به ترتيب با کاهش 

توده ارشته خطايي، برترين تيمارهای شيميايي زيست

 مقايسه (.5 )جدولبه کار رفته در آزمايش بودند 

 با پاردنر نشان داد که ، يکشعلف هایتيمار ميانگين

درصد  3/93خطايي )ارشته تراکم کاهش بيشترين

 بود و اختالف کشيعلف تيمار ينبرتر ،(هش تراکمکا

ام  آی برومايسيدهاکشبا علف یدار يمعن آماری

 5/79درصد کاهش تراکم( و دوپلسان سوپر ) 9/81)

اين  .(7نداد )جدول  نشان درصد کاهش تراکم(

و با  آماری گروه يکدر  گيری قراربا ها، کشعلف

های هدرصد کاهش تراکم بوت باالترين يشنما

را با  یدار يمعن ی، اختالف آمارخطاييارشته

 و اکسترا لگران ،کمبي فلوئيد 46يو  یهاکشعلف

 کشعلف بجز بررسي، اين در. دادند نشان گرانستار

قادر به  مصرفي، هایکشعلف از يک هيچ پاردنر،

 نشده منتشر يج)نتا نبودند هرزعلف ينا رشدباز توقف

 ي،کشعلف یهااز تيمار يککاربرد هر  در و( است

خطايي ارشته هایبوتهرشد ( از بازياد)کم تا ز مراتبي

 اسيدی يتبا خاص کشيعلف. پاردنر شد مشاهده

در آوند  که باشدمي هايتريلو از گروه ن ضعيف،

 ي،کشبروز اثر علف کند و برایحرکت مي يچوب

کاربرد  .(Mousavi et al., 2005) است نور يازمندن

 يبرگدو تا چهار پاردنر در گندم در مرحله  کشعلف

 (.(Zand et al., 2010شده است  يههرز توصهایعلف

برودت هوا  ،اول سمپاشي تاريخ در که يدآمي نظر به

 يجهت اثر بخش ،بازدارنده يبه عنوان عامل

همچون  يستمي،س اثر يسمبا مکان ييهاکشعلف

 رده است،ک عمل امآ برومايسيد يادوپلسان سوپر و 

چرا که ميانگين درجه حرارت هوا در هنگام سمپاشي 

گراد بود و در طي ده روز پس درجه سانتي 63/4 ،اول

درجه  هفتبه  ،با طي روندی صعودی ،از سمپاشي

اين در حالي است که ميانگين درجه  ؛گراد رسيدسانتي

گراد درجه سانتي 76/10 ،حرارت هوا در سمپاشي دوم

با طي  ،روز پس از انجام سمپاشي هد فاصلهبود و در 

گراد رسيد. درجه سانتي 4/11 به ،روندی صعودی

 يندر نخست هوا برودت وجود با ،رسدنظر ميبه

 کنار در پاردنر،کش علف تماسي خاصيت ي،سمپاش

در  خطاييارشته هایبرگ کوچک سطح و اندکتعداد 

 ،کشعلف ينا که شدموجب  زني،پنجهمرحله  ابتدای

رغم توسعه در علي. کند اثر هاکشعلف ساير از ربهت

 کشعلف اين موفقيت ،هاسطح برگ يشتعداد و افزا

 تواندمي فيکس ياسمق پنجدر مرحله  سمپاشي در

پاشش  برای ،آب بيشتر مقدار مصرفاز  يناش

 پاششکاليبراسيون سمپاش ) ياتها در عملکشعلف

در  کس،في ياسمق پنجدر هکتار در مرحله  يترل 520

( فيکس ياسمق دودر مرحله  هکتار در يترل 440مقابل 

محلول  با هابرگ سطح مطلوب پوشش نتيجه در و

های از بوته اندکي تعداد حضورسم باشد. 

 از فرار به دليلاحتماال  پاردنر، يمارخطايي در تارشته

 هایفلش آخرين رخداداز  ناشي سمپاشي بود که

 از پس هرز،علف اين بذرهایسبز شدن  و يجوانه زن

( فيکس مقياس 2 مرحلهزني )پنجه یدر ابتدا سمپاشي

ها بخاطر از بوته يبرخ درصدی صد کنترل عدم ياو 

در مرحله  سمپاشيدر  هابرگ سطح وتعداد  يشافزا
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( بوده سم مناسب پوشش)عدم  فيکس ياسمق پنج

رسد که با در نظر گرفتن نظر ميبه ،وعماست. در مج

 شده توصيه تاريخ عنوان به ماه، آبان 20 کاشت يختار

 شدنو بروز مرحله اوج سبز  البرز استان در کشت

در  سمپاشي زني،پنجه شروع از يشخطايي پارشته

 کشعلف از استفاده با و فيکس ياسمق دومرحله 

 منجر هرزعلف ينبه کنترل مطلوب ا تواندمي پاردنر،

 بهتر ،کاشت گندم تاريخ در تاخير صورت در. شود

 سهبه مرحله  دواز مرحله  سمپاشي تاريخ است

 20 يواسطه فاصله زمانهب تا يابد تغيير فيکس ياسمق

 از الزم يناناطم ،(4)جدول  مرحله دو اين ينروزه ب

 سطحي اليه در موجود بذرهای عمده بخش شدن سبز

 قاطع کنترل منظور به چنين،همخاک فراهم شده باشد. 

 هاييرستدانه کنترل و گندم عمزار در هرزعلف اين

 کش،علف پاشش از شدن، سبز در يرکه بواسطه تاخ

از  پستوان  مي مانند،يزني در امان مپنجه ابتدای در

و  فيکس مقياس دو مرحله درپاردنر  کشعلف کاربرد

 پاياني مراحلروزانه در  دمای روند يشتوجه به افز با

 یموثر تمييسکش ساز علف گيریبهرهبا  ،زنيپنجه

 تکراررا  سمپاشي عمليات ،همچون دوپلسان سوپر

 توليد هرز،علف ينا بقای احتمال ترتيب، ينو بد نمود

 گيریچشم ميزان به را آن نسل تداوم نتيجه در و بذر

 (Zand et al., 2007)و همکاران  زندکاهش داد. 

 درشده  مشاهدهرغم تفاوت عليگزارش نمودند که 

کش علف يايي،جغراف هایمکان و ياهيگ هایگونه

کمبي  46يو  گرانستار، با مقايسه درام  آبرومايسيد

 باالتری کشيعلف يياز کارا ،و دوپلسان سوپر فلوئيد

 امآ برومايسيد کشعلف توصيه عدمبرخوردار است. 

به منظور سرکوب  سمپاشي، عملياتتکرار  یبرا

 ام،آ برومايسيداست که  به اين دليل ،خطاييارشته

 و بروموکسينيل )پاردنر(کش از دو علف يبيترک

از  جلوگيری یدر راستا بنابراين،باشد و مي آپيسيام

پاردنر  دوبارهاز کاربرد  يوارد آمدن فشار انتخاب ناش

 تکرار صورتبهتر است که در  ،و خطر بروز مقاومت

موثر با محل عمل متفاوت  يکشاز علف سمپاشي،

 شود. هاستفاد

خطايي توسط که به منظور کنترل ارشته ایمطالعه در

انجام  قالب در. (Mirtaheri, 2014) يرطاهریم

 بدون و)با  سوپرکش دوپلسان سه علف تاثير يرفت،پذ

)با و بدون سورفکتانت(  امآ برومايسيد(، سورفکتانت

 150 و 125، 100، 75، 50 به ميزان آتالنتيس،و 

خطايي در ارشته بر ،شده يهتوص یدوزها درصد

 برگي هشت برگي، شش ي،برگ چهارمراحل 

 برگي 10هشت تا  وای( گلخانه هایآزمايش)

 يجقرار گرفت. نتا ارزيابيمورد  ،(ایمزرعه آزمايش)

 يلدر سطح گلخانه نشان داد که پتانس بررسي اين

 مرحله در هاکشعلف توسط هرزعلف اين کنترل

 يبرگ هشتو  ششتر از مراحل مطلوب برگي، چهار

 ينبرتر ي،برگ هشتدر مرحله  شيميايي کنترل در. بود

 امآ برومايسيد کشعلف يترل 25/2 کشي،علف تيمار

 افزايش با که بود آن بيانگر موضوع، اين بود. هکتار در

نسبت به  هرزعلف اين تحمل ،خطاييسن ارشته

 از حاصل نتايج چنين،هم. يابدمي يشها افزاکشعلف

 10هشت تا ای نشان داد که در مرحله مزرعه بررسي

در هکتار  امآ برومايسيد يترل 25/2 ،خطاييارشته يبرگ

 در امآ برومايسيد ليتر 875/1(، سورفکتانت بدون و)با 

 25/3و  875/3  چنينهم و سورفکتانت بدون هکتار

 ،(سورفکتانت بدون و)با  هکتار در سوپر دوپلسان يترل

 خطايي را دارا بودندکنترل ارشته يلپتانس باالترين

(Mirtaheri, 2014)هایدوز که امر ين. با توجه به ا 

 آزمايش درخطايي هرز ارشتهموفق در کنترل علف

 شده يهحد توص از يشب ييدوزها يهمگ فوق،

 کيفيت و کميت کهبهتر است  باشند،مي هاکشعلف

مورد  يکشعلف با دوزهای تقابلدر  گندم واکنش

 برایکه  ،گندم یفنولوژ مختلف مراحلاره و اش

 مجزا، آزمايشي در ،اندشده توصيهها کشپاشش علف
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 .گيرد قرار ارزيابي ومطالعه  مورد

 تودهزيست ميانگين مقايسه از حاصل يجنتا بررسي در

ياختالف معن سمپاشي، تاريخ اگرچه ،خطاييارشته

اما  نداد، نمايش تودهزيستو  تراکمدر کاهش  یدار

های بوته تودهزيستو  تراکم درصد کاهش مقايسه

 یدر ابتدا يبود که سمپاش آناز  حاکي ،خطاييارشته

کاهش  باعث ،(فيکس ياسمق دوزني )مرحله پنجه

نسبت به  ،خطاييتوده ارشتهتراکم و زيست يشترب

 شد( فيکس ياسمق پنجزني )مرحله پنجه یانتها

 هرزعلف رويش یموج ها بررسي در(. 6)جدول 

 يشترينبکه  شدخطايي در کشتزار گندم مشاهده ارشته

 يمهن زماني بازه در هرز،علف اين شدن سبز ميزان

سرحدی و ) يوستماه بوقوع پدی يمهتا ن ماهآذر

نظر به بنابراين(. انتشار دست در نتايج همکاران،

 يهتوص کشت تاريخ رعايتبا توجه به که رسد مي

 برخورداری و( ماه مهر 20) ايشآزم ينگندم در ا شده

 ي،مناسب جوانه زن یاز درجه حرارت ها بذرها

 بذرهایاز  ایمالحظه قابل درصد رويش

در  سمپاشي تاريخ اولين از يشتا پ ،خطاييارشته

گندم( انجام  زنيپنجه)شروع  فيکس ياسمق دومرحله 

 و اندک برگ تعداد به توجه با يجه،و در نتاست شده 

 مرحله اين درخطايي ارشته هایبوته کوچک اندازه

 يعل ،(اصلي برگ 11 يتتا نها يلدونيکوت یها)برگ

 در روز شبانه يينپا نسبتاا یرغم درجه حرارت ها

درجه حرارت  يانگين)م يپس از سمپاش هایروز

گراد بود درجه سانتي 63/4اول يدر سمپاش هوا روزانه

 يا طب ي،ده روز پس از سمپاش طي در ميزان ينو ا

 ،(رسيدگراد درجه سانتي هفتبه  ی،صعود یروند

باعث  ي،کشعلف يمارهایت شده يهتوص یهادوز

 فنولوژی از مرحله ينخطايي در اکنترل بهتر ارشته

-Ameri) همکاران و عامری مهاباد. شدند ياهگ

Mahabad et al., 2012) کاربرد که نمودند گزارش 

 دوم گره مرحله در توتال و آپيروس هایکشعلف

 همان شده سمپاشي تيمارهای به نسبت گندم، ساقه

 معني آماری اختالف زني،پنجه مرحله در هاکشعلف

 و داشتند جودره هرزعلف رشد توقف در داری

 از ممانعت و زايشي فاز در کامل توقف موجب

يشي که آزمانتايج . شد جودره هایبوته در بذر تشکيل

 يتروژن،کش توتال و نکنش علفبرهم يابيارز با هدف

در رقابت با  ،عملکرد گندم اجزای و عملکرد بر

 مصرفکه  دادنشان انجام شد، خطايي هرز ارشتهعلف

تعداد بذر  ،کشقبل از کاربرد علف نيتروژن

 Yagoobi et al., 2011) داد يشافزارا خطايي ارشته

a). هنگامي ويژهبه نيتروژن، افزايش اين آزمايش، در 

 تشديد باعث شود،کش استفاده از کاربرد علفکه بعد 

 چنينهم وخطايي شد ارشته کنترل در کشعلف اثر

کنترل  برای نياز مورد کشعلف مقدار کاهش

گرم  15تا  10گرم در هکتار به  40از  ،خطاييارشته

 افزايش خاطربه امر ينا داشت؛ همراه به را تاردر هک

 و نيتروژن کنشهمبه واسطه بر ،کشعلف کارايي

. (Yagoobi et al., 2011 a) شد داده نسبت کشعلف

کود اوره در  دهيسرک عمليات اخير، مطالعه در

 ده فاصله با و فيکس ياسمق چهاردر مرحله  ،مزرعه

 به توجه باانجام شد.  سمپاشي دوميناز  پيش روز

در نظر و با  دهيگندم در هنگام کود  فنولوژی مرحله

 ,.Yagoobi et al) و همکاران ييعقوبگزارش  گرفتن

2011 a) ، پتانسيل کاهش که اين احتمال وجود دارد 

 مقياس پنجدر مرحله  يدر انجام سمپاش هاکشعلف

 ياتواسطه عملهب ،زنيپنجه ابتدای به نسبت فيکس،

 هاکشعلف ياز سمپاش پيش يتروژن،کود ن دهي سرک

 باشد. یفنولوژ مرحله اين در

کش و مرحله رشدي پاشش لفکنش عبرهم تاثير

 گندم دانه عملكرد و يولوژیکبر عملكرد ب کشعلف

 متقابل اثر آزمايش، ينا هایداده واريانس تجزيه در

درصد تغييرات  بر مطالعه مورد فاکتورهای بين

 برداشت شاخص و دانه يولوژيک وبهای عملکرد
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 اثرات بيان به تنها اينرو، از ؛(4 دار نبود )جدولمعني

 اثر تاريخ که وجودی باشود. پرداخته مي ياصل

بر  گندم متفاوت فنولوژيکي مرحله دو در سمپاشي

به لحاظ  عملکرد بيولوژيک و شاخص برداشت،

 از حاصل نتايج اما (،7 )جدولنبود  داريمعن یآمار

در مرحله  يسمپاش که داد نشان هاداده ميانگين مقايسه

بيولوژيک و  عملکرد افزايش باعث يکس،ف ياسمق پنج

مرحله دو مقياس  شاخص برداشت، در مقايسه با

 دانه، عملکرد خصوص در(. 7)جدول فيکس شد 

 دو ينب ،دار يمعن یاز وجود اختالف آمار حاکي نتايج

در مرحله  يسمپاش باکه یطوربه ؛بود سمپاشي مرحله

عملکرد نسبت به شاهد   فيکس، مقياس پنجشماره 

 در ين. اد افزايش يافتدرص 27هرز، آلوده به علف

 مقياس دواست که عملکرد دانه در مرحله  حالي

 به توجه با. افزايش نشان داد درصد 4/4تنها  فيکس،

 يکس،ف ياسمق دودر مرحله  يسمپاش یعدد برتری

خطايي )جدول توده ارشتهدر کنترل تراکم و زيست

 شاخص و دانه عملکرد يولوژيک،عملکرد ب یبرتر ،(7

 را يکسف پنجدر مرحله  از سمپاشي ناشي برداشت

خطايي های ارشتهاز مهار بهتر بوته ناشي تواننمي

 تجزيه از حاصل يجچرا که بر اساس نتا ؛دانست

 تودهزيست و تراکم ميانگين مقايسه و واريانس

دار  يمعن ینبود اختالف آمار با وجود ،خطاييارشته

در  شيميايي کنترل ها،کشعلف پاشش تاريخ دو ينب

 و تراکم يشترموجب کاهش ب ،زنيمرحله پنجه یابتدا

 انتهای مرحله به نسبت هرز،علف اين تودهزيست

 احتمال تنها ين،ب ين(. در ا7)جدول  شدزني پنجه

 يخدو تار يناختالف عملکرد ب توجيه در ممکن

پس از  یدر روزها ،هوا سرمایبه  توجه ي،سمپاش

به  ؛باشدمي زنيپنجه یدر ابتدا سمپاشي يننخست

 ييدر مرحله انتها يکه بر خالف سمپاش ینحو

 يپس از سمپاش زماني بازه در هوا برودت ،زنيپنجه

 کاهش موجب فيکس، ياسمق دودر مرحله 

که منجر به سم سلولي،درون  يسميمتابول هایفعاليت

 ند،گردمي گندم هایبوتهها در کشعلف ييزدا

عملکرد گندم را  کاهش يت،در نها امر اين و شودمي

 ينترموفق يش،آزما ينا درداشته است.  پي در

خطايي و به لحاظ کنترل ارشته يکشعلف يمارهایت

 يمارهایت ،محصول گندم ييدر عملکرد نها یبرتر

از  ام و دوپلسان سوپر بودند که  آبرومايسيد ،پاردنر

بازدارنده  یبه گروه ها ،کشمحل اثر علف نظر

)دوپلسان  يمصنوع يندنر(، اکسدو )پار يستمفتوس

ام(  آدو محل عمل )برومايسيد يناز ا يقيسوپر( و تلف

 انتخابي خاصيت خصوص درتعلق داشتند. 

 يا و مصنوعي اکسين اثر مکانيسم با هاييکشعلف

 ي،زراع ياهاندو در گ يستمدر محل فتوس يبازدارندگ

 و سرعت در اختالف مبنای بر انتخابي، خاصيت

 و زراعي گياهان در کشعلف تابوليسمم مسيرهای

 گياهان اساس، اين بر شود. مي تعريف هرزهایعلف

 را کشعلف سريع، متابوليسم طريق از مقاوم، زراعي

که يدرحال کنند،مي تبديل سمي غير ترکيبات به

 Mousavi) يستندن يعمل ينهرز قادر به چنهایعلف

et al., 2005) .ندهایآيفر بردرجه حرارت  تاثير 

 يانب 10Q يا يحرارت يببه صورت ضر معموالا حياتي،

معناست  ينبه ا دو باشد،برابر  10Q اگر ميزان شود. يم

موجب دو برابر  ،گراد دمادرجه سانتي 10 يشکه افزا

 Mousavi et)شود  يم يمياييشدن سرعت واکنش ش

al., 2005)يندما در بازه ب يش. با توجه به روند افزا 

توان  يم ، 10Q قانون گرفتن نظر دربا  و سمپاشيدو 

در مرحله  ياستنباط نمود که بر خالف سمپاش ينچن

 مرحله انتهای در هوا دمای افزايش يکس،ف ياسمق دو

 درون انفعاالت و فعل در يعموجب تسر زني،پنجه

ها کشعلف يکيمتابول ييسم زدا يجه،و درنت سلولي

 ينلکرد باختالف عم ،امر ينو هم شده است گندم در

 داشته است. يرا در پ يسمپاش يخدو تار ينا

کار رفته در به يکشعلف هایتيمار ميانگين مقايسه
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 تيمارهای ينب هرچند که داد نشان آزمايش ينا

ی داريمعن یاختالف آمار آزمايش، اين شيميايي

 وام  آبرومايسيد یهاکشعلف اوجود ندارد، ام

 15و  16افزايش با ببروموکسينيل )پاردنر(، به ترتي

 بيشترين توليد باعث بيولوژيک، درصدی عملکرد

 ،. در خصوص عملکرد دانهشدند گندم تودهزيست

درصدی  37افزايش  با سوپر دوپلسان کشعلف

 سپس و بود کشيعلف تيمار برترين عملکرد دانه،

 30با افزايش  ام، به ترتيب آپاردنر و برومايسيد تيمار

 موفق هایتيمار د دانه،درصدی عملکر 21و 

 (6شدند )جدول قلمداد  يکشعلف

برداشت نسبت به  شاخص ين درصد افزايشباالتر

 کش هایعلف کاربرد هرز، ازشاهد آلوده به علف

درصد( و  18، لنتور )(درصد 27) سوپر دوپلسان

 هاتيمار اين اختالف و آمد دستدرصد( به 16پاردنر )

کمبي فلوئيد،  46لو و يوهای گرانستار، اتلکشعلفبا 

 بود. داريمعن از نظر آماری

خطایی و هرز ارشته توده علفتراکم و زیست ر درصد کاهشب کشپاشش علف مرحله رشدي اثر ميانگين مقایسه -7جدول 

 گندم برداشت شاخص و دانه عملكرد يولوژیک،عملكرد بدرصد تغييرات 
Table 7. Mean comparisons of the effect of spraying time on Lepyrodiclis density and biomass reduction and wheat biological 

and grain yields and harvest index 

  
phytotoxicity 

rating (EWRC)  

(%) 

Lepyrodiclis 

biomass 

(%) 

Lepyrodiclis 

density 

(%) 

Wheat 

biological 

yield 

(%) 

Wheat 

grain 

yield  

(%) 

Harvest 

Index 

(%)  

Spraying 

Time 

2nd stage of 

Feekes 

scale 

46.3 a 56.5 a 66.5 a 101.2 a 104.4 b 106.8 a 

5th stage of 

feekes scale 47.5 a 46.7 a 59 a 115.5 a 127.1 a 113.5 a 

Means with the same letters in the same columns are not significantly different at 0.05 probability level according to FLSD 

 

 نتيجه گيري 

نتايج اين بررسي، حاکي از انطباق کامل مراحل 

فنولوژی ارشته خطايي با گندم پاييزه بود. موثرترين 

هرز در گندم، ها در فرونشاني اين علفکشعلف

ام آ کش های پاردنر، دوپلسان سوپر و برومايسيدعلف

ها در مرحله کشلي، کاربرد اين علفکطوربودند. به

پنج مقياس فيکس، منجر به دستيابي به عملکرد دانه و 

شاخص برداشت بيشتری نسبت به سمپاشي در مرحله 

کش پاردنر در دو مقياس فيکس شد اما کاربرد علف

مرحله دو مقياس فيکس، منجر به کنترل بهتر 

های موثر در کشخطايي، نسبت به ساير علفارشته

رسدکه رو، به نظر ميهرز شد. از اينکنترل اين علف

های معتدل کشور، با پرهيز از تاخير در کشت در اقليم

هرز و کاربرد گندم در کشتزارهای آلوده به اين علف

زني، کش پاردنر )بروموکسينيل( در ابتدای پنجهعلف

هرز طور قاطع، نسبت به کنترل اين علفتوان بهمي

 دام نمود.سمج و مهاجم اق
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