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 چکیذٌ

ٍ تغیاری اس کٌٌذُ هْن در غالت سهغتاًِ تِ ٍیضُ گٌذم در کؾَر ایزاى  ٍاػ یکی اس گیاّاى ّزس تغیار رقاتتقٌاری یا خًَیّزس داًِػلف 

 قٌاریتا تَجِ تِ ایي کِ پٌِْ گغتزػ ػلف ّزس داًِ. تزیي رٍػ کٌتزل ایي ػلف ّزس، ؽیویایی اعتدر حال حاضز اصلی. ًَاحی دًیا اعت

یؾی آسها 1333در ایي راعتا، در پاییش عال . ّا تا یکذیگز ضزٍری اعت ّای تَصیِ ؽذُ ٍ هقایغِ آىرٍتِ افشایؼ اعت، تؼییي کارآیی ػلفکؼ

 .تکزار اًجام ؽذ 3در ( RCBD)ّای کاهل تصادفی در قالة عزح تلَکّای خزد ؽذُ تِ صَرت کزت ؽزایظ کٌتزل ؽذُ گلخاًِ،گلذاًی در 

ٍ کزت فزػی ؽاهل کارتزد ػلفکؼ   (GS=25)سًی پٌجِ ٍ (GS =10-13)تزگی  3تا  1 :قٌاریّزس داًِکزت اصلی ؽاهل هزاحل رؽذی ػلف

دّی ٍضؼیت در عَل دٍرُ رؽذ ًوزُ. تَدهشٍعَلفَرٍى هتیل + هخلَط یذٍعَلفَرٍى هتیل عذین ٌافَج پزٍپارصیل ٍکلَدی ،پیٌَکغادى

گیزی ؽذُ در ایي صفات اًذاسُ. ّفتِ پظ اس اػوال تیوارّا ًغثت تِ تزداؽت اقذام ؽذ عِاًجام گزفت ٍ  EWRS هؼیارعالهت گیاُ تز اعاط 

عِ ػلفکؼ  کِ ّزًتایج تِ دعت آهذُ ًؾاى داد . ًذام َّایی ٍ ریؾِ ٍ هیشاى کلزٍفیل تزگ تَدآسهایؼ ؽاهل ٍسى تز ٍ خؾک ٍ عَل ا

 را در هقایغِ تا ؽاّذ تذٍى عوپاؽی کاّؼ قٌاریداًِ عَر هیشاى کلزٍفیل تزگّای رؽذی ٍ ّویي فزاعٌجِ در ّز دٍ هزحلِ رؽذی، تَاًغتٌذ

ّا تفاٍت ػلفکؼ .سًی تَدهؤثزتز اسهزحلِ پٌجِ  تزگی 3تا  1 هزحلِدر ،ًغثت تِ ؽاّذاس ًظز درصذ کاّؼ ّا ایي ػلفکؼ کارتزد دٌّذ اها

 .داری تا یکذیگز ًذاؽتهؼٌی

 .  ، مرحلٍ رضذیَرزقىاری، علفکص، علفداوٍ: ياشگان کلیذی

 

 مقذمٍ 

اعت کِ تِ دلیل ؽثاّت ( Poaceae)ٍ اس خاًَادُ گٌذهیاى  عالِگیاّی یک( .Phalaris minor Retz) قٌاریّزس داًِػلف       

 کؾیذُ تزگ هشارع گٌذم درهْن ّزس  ّاییکی اس ػلف( ّوغاًی ًیؼ اکَلَصیک) رفَلَصی ٍ ًیاسّای رؽذی یکغاى تاگٌذمَه

چَکار ٍ ) درصذ ؽَد 100تَاًذ تاػث کاّؼ ػولکزد تا هیدر تزخی هَاقغ ٍ  دیگز اعت در تغیاری اس کؾَرّای ایزاى ٍ

تزای کٌتزل  ّای هتؼذدیتا کٌَى ػلفکؼ. اعت ، ؽیویاییّزستزیي رٍػ کٌتزل ایي ػلفاصلیتزیي ٍ هتذاٍل. (2003ّوکاراى، 

 کلَدیٌافَجّا ٍ ػلفکؼ  اس گزٍُ پیزٍالسیي( تجارتی اکغیال ًام تا)ػلفکؼ پیٌَکغادى . ّزس اعتفادُ ؽذُ اعتػلف    ایي 

 کزتَکغیالس اس تاسدارًذگاى آًشین اعتیل کَآًشین آ ّا یلَکغی فٌَکغی پزٍپیًَاتآر  اسگزٍُ( تا ًام تجارتی تاپیک)پزٍپارصیل 

(ACCase) هخلَط افشٍى تز ایي، . اعت ّزس هؼزفی ؽذُػلف تزای کٌتزل ایي اختصاصی هشارع گٌذم ّایکؼگزاط تِ ػٌَاى

تاسدارًذُ آًشین اعتَالکتات ّا کِ  ٍُ عَلفًَیل اٍرُاس گز( تا ًام تجارتی آتالًتیظ)هتیل هشٍعَلفَرٍى+ عذین هتیلیذٍعَلفَرٍى

رٍیؾی ٍ ّای ّزس کؾیذُ تزگ ٍ پْي تزگ هشارع گٌذم تِ صَرت پظتزای کٌتزل ػلفاعت ػلفکؾی دٍ هٌظَرُ  ٍ( ALS) عٌتاس
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ٍ اس عزفی در هَرد ت تِ افشایؼ اع رٍ قٌاری تا تَجِ تِ ایي کِ پٌِْ گغتزػ ػلف ّزس داًِ. گیزداًتخاتی هَرد اعتفادُ قزار هی

تِ ّویي . کارآیی ٍاقؼی عِ ػلفکؼ یادؽذُ در تاال تٌاقضات ٍ اتْاهاتی ٍجَد داؽت اًجام یک کار تحقیقاتی ضزٍری تِ ًظز رعیذ

  .تِ هزحلِ اجزا درآهذقٌاری داًِ کٌتزل ػلف ّزسهَثز در  ػلفکؼ عِکارآیی  هٌظَر آسهایؾی تزای هقایغِ

 

 َا مًاد ي ريش

در در عِ تکزار  تِ صَرت گلذاًی  (RCBD)ّای کاهل تصادفی در قالة عزح تلَک ّای خزدؽذُؼ تِ صَرت کزتآسهایایي 

اًجام ؽذ کِ کزت اصلی ؽاهل   1333در عال ، داًؾکذُ ػلَم کؾاٍرسی ؽیزاساعالهی در داًؾگاُ آساد  ؽزایظ کٌتزل ؽذُ گلخاًِ

ٍ  (GS =10-13) تزگی 3تا  1 هزحلِ -1 (1394ٍ ّوکاراى،  ظسادٍک) ظٍکتز اعاط هؼیار ساد قٌاریداًِّزس ػلفهزاحل رؽذی 

لیتز هیلی 450کارتزد ػلفکؼ پیٌَکغادى تِ هیشاى -2ؽاّذ تذٍى کارتزد ػلفکؼ  -1 :ٍ کزت فزػی ؽاهل  (GS=25) سًیپٌجِ -2

 ػلفکؼهخلَط دٍ  -3لیتز در ّکتار  5/1ى ّوزاُ تا هَیاى آدیگَر تِ هیشا( درصذ هادُ هَثز10ُ) آکغیال در ّکتار اس هادُ تجارتی

 10ٍ  2تِ تزتیة حاٍی ) در ّکتار لیتز اس هادُ تجارتی آتالًتیظ 5/1تِ هیشاى  هشٍعَلفَرٍى هتیل +یذٍعَلفَرٍى هتیل عذین

تذر . (ُ هَثزُدرصذ هاد 3/0)تاپیک لیتز در ّکتار اس هادُ تجارتی 1 تِ هیشاى ػلفکؼ کلَدیٌافَج پزٍپارصیل -4( درصذ هادُ هَثزُ

، تَد 25: 25: 50هتز کِ حاٍی هخلَط خاک ٍ پیت ٍ هاعِ تِ تزتیة ًغثتعاًتی 13ّایی تِ قغز قٌاری در گلذاىّزس داًِػلف

ػذد گیاُ تاقی  3ذ ٍ در ّز گلذاى یسًی تذرّا ٍ اعتقزار ًْالثذرّا ًغثت تِ تٌک کزدى اقذام گزدیک ّفتِ پظ اس جَاًِ. ؽذکاؽتِ 

ارسیاتی چؾوی . ّزس تیوارّای ػلفکؼ در عغَح کارتزدی یاد ؽذُ در تاال اػوال ؽذػلف سًیٍ پٌجِ تزگی 3تا  1زحلِ در ه .هاًذ

تِ هٌشلِ تذٍى  3تِ هٌشلِ ًاتَدی کاهل ٍ  1) 3تا  1اس  (EWRS)ّای ّزس ارٍپا  ّا تز اعاط هؼیار اًجوي ػلف پظ اس کارتزد ػلفکؼ

ٍ پیؼ اس تزداؽت ًغثت تِ تؼییي هیشاى کلزٍفیل تزگ تا ّوَصًیشُ کزدى ( 2004راتغَیش، ) ؽذدر فَاصل هٌظن اًجام  (تاثیز اعت

ٍسى تز ٍ خؾک کل  ی هاًٌذّای رؽذفزاعٌجِ در سهاى تزداؽت(. 1343آرًَى، )ؽذ  اقذامدر اعتَى ٍ خَاًذى تا اعپکتزٍفتَهتز 

تا اعتفادُ اس تغْیالت  ّای تِ دعت آهذُ اس آسهایؼ دادُ. یذتؼییي گزداًذام َّایی ٍ ریؾِ عَل  اًذام َّایی ٍ ریؾِ ٍ گیاُ،

تا یکذیگز ( DMRT)ای داًکياهٌِد آسهَى چٌذ تا ّا هؼذلزارگزفت ٍ ٍ تحلیل قهَرد تجشیِ   SAS ٍ تا کوک تزًاهِکاهپیَتزی 

 .هقایغِ ؽذ

 ي تحثوتایج 

ّا در عَل ریؾِ ٍ اًذام َّایی ، ٍسى تز ٍ خؾک کل ٍ ٍسى ًتایج تجشیِ ٍاریاًظ دادُ ّا ًؾاى داد کِ اثز هزحلِ رؽذی ٍ ػلفکؼ

ّای رؽذی ّا در ّیچ یک اس فزاعٌجٍِ اثز هتقاتل هزحلِ رؽذی ٍ ػلفکؼ تلَک. دار تَدتز ٍ خؾک اًذام َّایی ٍ ریؾِ هؼٌی

ّا ًؾاى داد کِ ّز عِ ػلفکؼ در ّز دٍ هزحلِ رؽذی تاػث ًتایج هقایغِ هیاًگیي دادُ (.1جذٍل )دار ًثَد تزرعی ؽذُ هؼٌی

داری ّا تفاٍت هؼٌیًغثت تِ ؽاّذ تذٍى کارتزد ػلفکؼ ؽذًذ اها تیي ػلفکؼ قٌاریّای رؽذ داًِتوام فزاعٌجِدار کاّؼ هؼٌی

در  .سًی تَداس هزحلِ پٌجِ تزگی هؤثزتز 3تا  1در هزحلِ ( اس ًظز درصذ کاّؼ ًغثت تِ ؽاّذ) ّا ػلفکؼ. (1ًگارُ ) دیذُ ًؾذ

در ( کوتزیي ًوزُ)خغارت  ،  تیؾتزیي درصذEWRS اعاط اعتاًذارد قٌاری تزداًِ ّا تزارسیاتی چؾوی هیشاى خغارت ػلفکؼ

لیتز فزم تجارتی در ّکتار ٍ کوتزیي درصذ هیلی 450آکغیال در عغح کارتزد  سًی هزتَط تِ ػلفکؼتزگی  ٍ پٌجِ 3تا  1هزحلِ 

      تزگی  3تا  1ّا در هزحلِ ػلفکؼ .فزم تجارتی در ّکتار تَد لیتز 5/1آتالًتیظ تِ هیشاى هزتَط تِ ( تیؾتزیي ًوزُ)خغارت 

سًی در هزحلِ پٌجِ. قٌاری ًغثت تِ ؽاّذ تذٍى کارتزد ػلفکؼ ؽذًذتزگ داًِ a   ٍbدار کلزٍفیل قٌاری تاػث کاّؼ هؼٌیداًِ

لیتز فزم تجارتی در ّکتار تاػث  1لیتز فزم تجارتی در ّکتار ٍ تاپیک در عغح کارتزد  5/1ػلفکؼ آتالًتیظ در عغح کارتزد 



قٌاری ًغثت تِ ؽاّذ تذٍى کارتزد تزگ داًِ  bٍ ّز عِ ػلفکؼ تاػث کاّؼ هؼٌی دار کلزٍفیل    aدار کلزٍفیل کاّؼ هؼٌی

 .(1ًگارُ ) دیذُ ًؾذ یدارّا تفاٍت هؼٌیاها تیي ػلفکؼ ػلفکؼ ؽذًذ

ّای تاپیک ٍ اس ػلفکؼ هؤثزتزقٌاری ّزس داًًِؾاى دادًذ کِ ػلفکؼ آتالًتیظ در کٌتزل ػلف (2003)تزار ٍ ّوکاراى  

دعت آهذُ اس تحقیق چَکار ًتایج تِ.  ذاردًهغاتقت  کِ تا ًتایج ایي تحقیق رٍى تَد ٍ تاػث افشایؼ ػولکزد گٌذم ؽذَعَلفَعَلف

ّزس داًِ ػلف کلَدیٌافَج، فٌَکغَپزاج، پیٌَکغادى ٍ عَلفَعَلفَرٍى در کٌتزل ّایػلفکؼًؾاى داد کِ  ( 2003)ٍ ّوکاراى 

 .کِ تا ًتایج ایي تحقیق هغاتقت دارد ثز تَد ؤقٌاری هقاٍم تِ ػلفکؼ ایشٍپزٍتیَرٍى، ه

يزن تر  یی،َا تر طًل ریطٍ، طًل اوذام ًَا ي کارترد علفکص وتایج تجسیٍ ياریاوس ترَمکىص مرحلٍ رضذی -1جذيل   

 . قىاری در آزمایص گلذاویداوٍ( ریطٍ ي اوذام ًَایی)ي خطک کل 

 هؼٌی س لحاػ آهاری تیا: nsٍ   5%دار در عغح هؼٌی(: *)، 1%دار در عغح هؼٌی(:  **)

 

 (الف)

 

 (ب)

زوی پىجٍ قىاری در مرحلٍَرز داوٍعلف (ب)  bي میسان کلريفیل( الف)ترگی 3تا  1َای مختلف تر میسان يزن خطک کل در مرحلٍ اثر علفکص  -1وگارٌ

 .(داری وذاروذدرصذ اختالف معىی 1در سطح احتمال (   DMRT) ای داوکه امىٍای کٍ حريف یکسان داروذ از لحاظ آماری تا آزمًن چىذ دومًدارَای میلٍ) در آزمایص گلذاوی 

 مىاتع تغییرات

 درجٍ آزادی

 (MS) میاوگیه مرتعات

 يزن خطک کل يزن تر کل طًل اوذام ًَایی طًل ریطٍ

81/28 2 تلًک n.s
 77/6  n.s 42/1123160  n.s 16/19904  n.s 

10/191 1 مرحلٍ رضذ * 00/13 * 00/4530050 * 00/88200 * 

72/148 3 َاعلفکص ** 23/123 ** 50/25994837 ** 44/548044 ** 

09/39 3 َامرحلٍ رضذ ي علفکص ترَمکىص  n.s 77/2  n.s 94/717081  n.s 66/18816  n.s 

CV 02/15%( درصذ)  ضریة تغییرات  38/15  35/20  72/20  



ّای رؽذی ٍ ّویي عَر  ًتایج تِ دعت آهذُ اس ایي آسهایؼ ًؾاى داد کِ ّز عِ ػلفکؼ تَاًغتٌذ فزاعٌجِ :گیری کلیوتیجٍ 

اگز ّز یک اس ایي  ِ عَر کلی هی تَاى گفت کِت .دٌّذ کاّؼ را در هقایغِ تا ؽاّذ تذٍى عوپاؽی قٌاریداًِ  فیل تزگٍهیشاى کلز

ّای ّزس در کٌتزل ػلف .خَاّذ تَدسًی تز اس هزحلِ پٌجِثزؤقٌاری اعتفادُ ؽَد، هّزس داًِتزگی ػلف 3تا  1ّا در هزحلِ ػلفکؼ

ر سهاى هٌاعة ثز ٍ اعتفادُ آى دؤاًتخاب یک ػلفکؼ ه. ؽَدهزاحل اٍلیِ رؽذ تاػث جلَگیزی اس خغارت ؽذیذ تِ هحصَل هی

 .ّای ّزس ٍ جلَگیزی اس کاّؼ ػولکزد هحصَل ؽَدتَاًذ تاػث کٌتزل تْیٌِ ػلفهی
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Abstract 

A split plot experiment in randomized complete block design (RCBD) in 3 replications was used 

under glasshouse to study the efficacy of three herbicides. The main plots were little canary grass 

(Phalaris minor Retz.) growth stage i.e. 1-3 leaf stage  (GS=10-13) and tillering stage (GS=25). 

The sub plots were herbicides applicatios i.e. pinoxaden, clodinafop propargyl and a mixture of 

idosulforun methyl+mesosulfuron methyl sodium. Plants were grown in pots. Herbicide injury 

was determined according to EWRS scoring scale at weekly interval. The plants were harvested 3 

weeks after treatment (WAT) and the growth parameters were determined. The results showed 

that all three herbicides could reduce the growth parameters of canary grass and also chlorophyll 

contents of leaves in both stages significantly, compared to untreated control. However, the 

percentages of growth parameters reduction were more at 1-3 leaf stage of plant as compared to 

tillering stage. In conclusion, all of the three herbicides tested could be effective for canary grass 

control.  

Keywords: canary grass, growth stage, herbicide, weed. 

 


