
                        
 

  سٍ مرحلٍ رضذی  در َرز جًدرٌػلفکىترل در مختلف سٍ ػلفکص  ارزیابی کارآیی

 

 ي مىصًرٌ مؼیىی بخصوقی فرحػلی ،فریبا سرداریان

 ّای ّزس، ؽیزاس، ایزاى داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ ؽیزاس، گزٍُ علَم علف

_sardarian63@yahoomail.comaribaf 

 
 چکیذٌ

َای خردضذٌ  کرت بٍ صًرت ضیرازداوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ کطايرزی ػلًم در داوطکذٌ  9830-09ل درساای آزمایطی گلخاوٍ

اساس مؼیار بر ٌ جًدرَرز ػلف رضذی مراحلکرت اصلی ضامل . اوجام ضذَای کامل تصادفی در سٍ تکرار در قالب طرح بلًک

 :ػلفکصکاربرد ضامل کرت فرػی . بود (GS=32) ديمگرٌ-8 (GS=31) ايلگرٌ-2( GS=25) زویپىجٍی مرحلٍ -9 :سزاديک

َا  پس از َر سمپاضی ومًوٍ .ي پیىًکسادن بًدمتیل  مت سًلفًرين+، سًلفًسًلفًرين، مخلًط سًلفًسًلفًرينبذين ػلفکصضاَذ 

 َا با استفادٌ ازدادٌ. َای رضذی تؼییه ضذ ي سپس وسبت بٍ برداضت آوُا اقذام گردیذ ي فراسىجٍ َفتٍ وگُذاری ضذ 4بٍ مذت 

کاربرد در َر سٍ مرحلٍ رضذی وتایج وطان داد . گرفتقرار آماری تحلیل  تجسیٍ يمًرد  SASافسار  ورم تسُیالت کامپیًتری ي

با در مقایسٍ درٌ َای رضذی جً از وظر کاَص فراسىجًٍرين مت سًلف+مخلًط سًلفًسًلفًريني  سًلفًسًلفًرينَای ػلفکص

در  پیىًکسادنػلفکص کاربرد  .بیطتر از گرٌ ايل ي ديم بًدزوی در مرحلٍ پىجٍتاثیر ایه دي ػلفکص  .دار داضتىذ تفايت مؼىیضاَذ 

 بذين سمپاضی با ضاَذ داریتفايت مؼىیرضذ َای  فراسىجٍجًدرٌ گرچٍ مًجب تًقف رضذ جسیی ضذ، گیاَان از وظر کاَص 

    .ىذوذاضت

 َرز ػلفکص، ػلف، مت سًلفًرين متیل+ سًلفًسًلفًرين ، سًلفًسًلفًرينٌ، رجًدپیىًکسادن، :کلیذی ياشگان

 مقذمٍ 

ّزس در هٌاطق ّای علفّای گذؽسِ تزخی اس گًَِاها در عال ،ّای ّزس در هشارع گٌذم ٍجَد داردّای هخسلفی اس علفگًَِ

ّای ّزسی کِ در اس هْوسزیي علف. عٌَاى یک عاهل هْن ٍ تاسدارًذُ در افشایؼ عولکزد ایي هحصَل تَدُ اعرهخسلف تِ 

 Hordeum spontaneum )ّزس جَدرُ علف(. 1389تاقزی ٍ ّوکاراى، )اعساى فارط گغسزػ خیذا کزدُ اعر جَدرُ اعر 

C.Koch) گٌذهیاى خاًَادُ  اس ایسهغساًِ ٍ عالِیک گیاّی(Poaceae ) زَلیذ خایذاری زْذیذ تاعث حاضز حال در کِاعر 

 هادُ اس گزم 6/26 هیشاى تِ  (Hordeum murinum)هَؽی جَ کٌسزل خصَؿ در گشارػ اٍلیي .اعر ؽذُ کؾَر در گٌذم

د گشارػ کز( 1387)کٌْغال Baghestani et al.,2007).)گزدیذ  گشارػ زثزیش در عَلفَعَلفَرٍى تِ ٍعیلِ علفکؼ  زجارزی

در هزحلِ تعذ  2 گزم اس هادُ زجارزی در ّکسار در هشرعِ گٌذم تا رقن داراب 30کِ کارتزد علفکؼ عَلفَعَلفَرٍى تِ هیشاى 

 ّزس جَهَؽی داؽرّزس ٍ کٌسزل تغیار هٌاعثی تز رٍی علفاس گزُ دٍم جَدرُ ًقؼ تغیار هَثزی در کاّؼ ززاکن ایي علف
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ٍ داًِ  (Avena ludoviciana)، یَالف خَدرٍی (Polypogon monspeliensis) دمّزس ؽالّایعلف رٍیخیٌَکغادى تز 

خیٌَکغادى ّوزاُ تا عَرفکساًر . تزگ زاثیز ًذاردّای ّزس خْيتغیار هَثز اعر اها تز رٍی علف (Phalaris minor  )قٌاری

ّای گٌذم ؽثیِ کلَدیٌافَج کٌسزل گزاطگزم در ّکسار در 35زاثیز خیٌَکغادى . درصذ افشایؼ داد 68 عولکزد گٌذم را تیؼ اس

صًَزیح جَ تِ  18عویر در . گزم در ّکسار تَد 25گزم در ّکسار ٍ عَلفَعَلفَرٍى  100گزم در ّکسار ،فٌَکغاخزٍج  60

 (Chhokar et. al., 2008 ).خیٌَکغادى هؾاّذُ ًؾذ 

 

 َامًاد ي ريش

تِ صَرذ آسهایؼ ؽیزاس داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ سی کؾاٍرعلَم در داًؾکذُ  1389-90درعال ای گلخاًِ خضٍّؾی

ّزس علف رؽذی هزاحلکزذ اصلی ؽاهل . اًجام ؽذ ّای کاهل زصادفی در عِ زکزاردر قالة طزح تلَک ّای خزدؽذُ کزذ

کزذ فزعی ؽاهل  (.GS=32)دٍم گزُ -3 (GS=31) اٍلگزُ-2( GS=25) سًیخٌجِی هزحلِ -1 :ظاعاط هعیار سادٍکتز 

 آخیزٍطاس هادُ زجاری گزم  35)علفکؼ عَلفَعَلفَرٍى  -2( عوداؽیتذٍى )ؽاّذ  -1: ّای هخسلفَح کارتزد علفکؼعط

اس هادُ زجاری گزم  45)هر عَلفَرٍى هسیل +عَلفَعَلفَرٍى ّای  علفکؼهخلَط  -3( هادُ هَثزُ 75%در ّکسار ؽاهل 

هیلی لیسز  450)خیٌَکغادى  علفکؼ -4ٍ (  هادُ هَثزُرٍى هسیل هر عَلفَ 5+ % عَلفَعَلفَرٍى 75%ؽاهل  در ّکسار زَزال

ّزس تذرّای علف(. لیسز در ّکسار 5/1هَیاى آدیگَر تِ هیشاى + هادُ هَثزُ  10% در ّکسار ؽاهل  آکغیالاس هادُ زجاری 

 ؽذکاؽسِ  ،تَد 25:25:50تِ ًغثر خاک، هاعِ ٍ خاک تزگ کِ حاٍی هخلَطی اس  هسزعاًسی13 ّایی تِ قطزگلذاىجَدرُ در 

ّای سهیٌی ٍ َّایی  ًغثر تِ تزداؽر اًذامّفسِ اقذام  4خظ اس تزای ّز آسهایؼ  .ّای سراعی السم صَرذ گزفر ٍ هَاظثر

 ّا تا اعسفادُ اسدادُ. زعییي ؽذاًذام َّایی ٍ سیزسهیٌی ٍ ارزفاع  رؽذی ؽاهل ٍسى زز ٍ خؾک ّای ٍ فزاعٌجِ علف ّزس ؽذ

  .آهاری قزار گزفرٍ زحلیل هَرد زجشیِ  SASافشار ًزم زی ٍزغْیالذ کاهدیَز

 

 ي بحث ایجوت     

تز هر عَلفَرٍى هسیل ٍ خیٌَکغادى +عَلفَعَلفَرٍى، هخلَط عَلفَعَلفَرٍى یّاکارتزد علفکؼ زاثیزًسایج ًؾاى داد کِ 

ر عطح د زاثیز هزحلِ رؽذی ٍ داؽردار  درصذ زفاٍذ هعٌی 1احسوال    در عطح ّزس جَدرُعلف ّای رؽذیفزاعٌجِ

ّزس علفّای رؽذی تز فزاعٌجِ ّالفکؼکارتزد ع هزحلِ رؽذی ٍزاثیز تزّوکٌؼ . داؽردار زفاٍذ هعٌی درصذ 5احسوال 

 .دار ًذاؽر زفاٍذ هعٌی جَدرُ

داؽر  رُّزس جَدعلفّای رؽذی فزاعٌجِکاّؼ در دار تا ؽاّذ زفاٍذ هعٌی عَلفَعَلفَرٍى سًی علفکؼدر هزحلِ خٌجِ

اها در  ًؾاى داددار در ٍسى زز ٍ خؾک ریؾِ تا ؽاّذ زفاٍذ هعٌی هر عَلفَرٍى هسیل+هخلَط عَلفَعَلفَرٍىٍ علفکؼ 

هخلَط ٍ  عَلفَعَلفَرٍى ّایدر هزحلِ گزُ اٍل علفکؼ .دار ًذاؽرتا ؽاّذ زفاٍذ هعٌی ی رؽذیّاتقیِ فزاعٌجِ

هر عَلفَرٍى +هخلَط عَلفَعَلفَرٍىاها علفکؼ  دار داؽرٍذ هعٌیتا ؽاّذ زفا هر عَلفَرٍى هسیل+عَلفَعَلفَرٍى

در هزحلِ گزُ دٍم  .ّای رؽذی جَدرُ داؽردر کاّؼ فزاعٌجِ عَلفَعَلفَرٍىزاثیز تیؾسزی ًغثر تِ علفکؼ  هسیل

زاثیز هر عَلفَرٍى هسیل +هخلَط عَلفَعَلفَرٍى دار تا ؽاّذ داؽر اها علفکؼزفاٍذ هعٌی عَلفَعَلفَرٍىعلفکؼ 

داری تا ؽاّذ در ّز عِ هزحلِ رؽذی زفاٍذ هعٌی خیٌَکغادى علفکؼ. ًؾاى دادّزس جَدرُ کوسزی در کاّؼ رؽذ علف

 .ًذاؽر

-ّای رؽذی علفتز فزاعٌجِ هسیل هر عَلفَرٍى+هخلَط عَلفَعَلفَرٍىٍ  عَلفَعَلفَرٍى ّایعلفکؼ درصذ خغارذ

تز کاّؼ رؽذ جَدرُ  عَلفَعَلفَرٍى علفکؼّوچٌیي زاثیز  .ل ٍ دٍم تَدسًی تیؾسز اس گزُ اٍّزس جَدرُ در هزحلِ خٌجِ

 .(1ًگارُ ) تَدهر عَلفَرٍى هسیل +هخلَط عَلفَعَلفَرٍى تیؾسز اس علفکؼ



 هزحلِ در ّکسار در زجاری هادُ گزم 54 هیشاى تِ عَلفَعَلفَرٍى علفکؼکارتزد کِ  گزدیذی گشارػ در تزرعی دیگز 

  داؽر گٌذم هشارع در جَدرُ خغارذ کاّؼ در هٌاعثیتغیار  کارآیی جَدرُ خٌجِ اٍلیي ؽزٍع زا تزگی چْار ؽزٍع

)  .(Veissi et al., 2008 ّای هشتَر در اعسفادُ اس علفکؼگشارػ کزدًذ  در آسهایؼ هؾاتْی( 1389)اٍرًگی ٍ ّوکاراى

سًی زاثیز ّز دٍ علفکؼ در هزحلِ خٌجِ. رداری در رؽذ جَدرُ داؽسًی، گزُ اٍل ٍ گزُ دٍم جَدرُ کاّؼ هعٌیهزحلِ خٌجِ

 2-4ّا هزاحل ززیي هزاحل رؽذی جَدرُ تِ ایي علفکؼتیؾسز اس گزُ اٍل ٍ ٍ دٍم تَدُ اعر کِ تز اعاط ایي یافسِ حغاط

هر عَلفَرٍى +هخلَط عَلفَعَلفَرٍىٍ  عَلفَعَلفَرٍى ًؾاى داد کِ اعسفادُ اس علفکؼ .سًی عٌَاى گزدیذتزگی ٍ خٌجِ

 .گزدیذتزگی جَدرُ تاعث اس تیي رفسي کاهل گیاُ جَدرُ  1-3در هزحلِ  لهسی

 

 
 

ريی يزن خطک ػلف َرز پیىًکسادن  ي مت سًلفًرين متیل+مخلًط سًلفًسًلفًرين،  سًلفًسًلفًرينمقایسٍ تاثیر سٍ ػلفکص : 9وگارٌ

در زوی، گرٌ ايل ي گرٌ ديم  اضی در سٍ مرحلٍ رضذی پىجٍبٍ ضاَذ بذين سمپوسبت بر حسب درصذ ( َای ًَایی ي زمیىی مجمًع اوذام)جًدرٌ 

 (.تکرار 8مؼذل )آزمایص گلذاوی 

 

 :گیری کلیوتیجٍ

هر +هخلَط عَلفَعَلفَرٍى، عَلفَعَلفَرٍى ّایعطَح کارتزد علفکؼهزحلِ رؽذی ٍ زاثیز ًسایج ًؾاى داد کِ  تِ طَر کلی

ّا عطَح کارتزد علفکؼزاثیز  اها ذاؽرًدار  زفاٍذ هعٌی ّزس جَدرُعلفّای رؽذی تز فزاعٌجِخیٌَکغادى  ٍعَلفَرٍى هسیل 

هخلَط  ٍ عَلفَعَلفَرٍى در ّز عِ هزحلِ رؽذی علفکؼ. دار داؽردرصذ زفاٍذ هعٌی 1عطح احسوال در 

سًی درصذ اها در هزحلِ خٌجِّای رؽذی جَدرُ داؽر فزاعٌجِ دار درکاّؼ هعٌی هر عَلفَرٍى هسیل+عَلفَعَلفَرٍى

در جَدرُ گزچِ هَجة زَقف رؽذ  خیٌَکغادىکارتزد علفکؼ . ّای رؽذی تیؾسز اس گزُ اٍل ٍ دٍم تَدکاّؼ فزاعٌجِ

    .داری تا ؽاّذ تذٍى عوداؽی ًذاؽسٌذّای رؽذ زفاٍذ هعٌی جشیی ؽذ، گیاّاى اس ًظز کاّؼ فزاعٌجِ
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A split plot experiment in randomized complete block design (RCBD) in 3 replications was conducted 

to study the efficacy of three herbicides. The main plots were false barley growth stage i.e.  tillering 

(GS=25), first node () and second node (GS=32). The sub plots were herbicides applicatios i.e. 

sulfosulfuron, sulfosulforon+met-sulforon methyl and pinoxaden. Plants were grown in pots under 

glasshouse conditions. The herbicides were used at appropriate growth stage according to the 

experimental protocol.  The plants were harvested 4 weeks after treatment (WAT) and the growth 

parameters were determined. The results showed that false barley was quite tolerant to pinoxaden and 

there was no significant difference between plant treated with the herbicide and untreated controls. 

However, the other two herbicides could significantly reduce fresh and dry weights of false barley as 

compared to controls. At tillering stage, the percentages reduction of growth parameters were more 

than two other growth stages as compared to untreated controls. 
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