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 چنيذُ

 ساًي پٌيزك بِ امثز هشارع،با تَجِ بِ اّويت مطت گٌذم در هشارع استاى خَسستاى ٍ خسارت ر

ضْزستتاى اّتَاس در ستال     بذيي هٌظَر آسهايطي بِ صَرت بلَك ماهل تصادفي در سِ تنزار در هٌطقِ الْايي اس تَابغ

 .اجزاء گزديذ 9889-99سراػي 

ٍجتيي  .8ام -بزٍهاسيذآ.7دٍپلساى سَپز .6تَفَردي .5گزاًستار .4تَتال .8ضَاليِ .2لَگزاى .9: ضاهل فامتَر ػلفنص -9

ٍسى خطل  ييًتايج ًطاى داد باالتز. مزت ايجاد ضذ 27ٍ در هجوَع  نزار هٌظَر گزديذت 8ضاّذ بذٍى مٌتزل مِ در .9

 ػلتف متص جتشء ػلتف     ييت ا دّتذ ي ًطاى ه زشيتأث سنيهناً يرسبز. باضذي با هصزف تَتال ه واريگٌذم هتؼلق بِ ت

موتزيي ٍسى ٍ بيَهاس ػلف ّزس  .گزددي ى خطل آى هٍ بالطبغ ٍس اُيگ يطيرضذ رٍ صيّست مِ باػث افشا ييمطْا

پٌيزك در تيوارّاي با هصزف لَگزاى، ضَاليِ ٍ تيوار ٍجيي ضذُ هطاّذُ گزديذ بطَرينِ هيشاى ٍسى ػلف ّزس در ايتي  

ّاي ّزس باػث ضذُ بَد بذليل متاّص  حذف ػلف. داري موتز اس تيوار ضاّذ ٍ سايز تيوارّا بَدتيوارّا بصَرت هؼٌي

ٍ ّوچٌيي هطخص ضتذ   .ّزس رضذ ٍ تزامن بَتِ گياُ سراػي در ايي تيوارّا افشايص يابذبت بيي گياُ سراػي ٍ ػلفرقا

 ييٍجت  وتار يدر ػولنزد ٍ ٍسى هحصَل ت داري هؼٌ يهٌف زيحذف ػلف ّزس بذٍى تأث ياػوال ضذُ بزا واريت ييمِ بْتز

ٍ  داري هؼٌت  زيػلف ّزس بذٍى تأث زيماّص چطوگ باػث شيٍ لَگزاى ً ِيبا هصزف ضَال يوارّايت. باضذي ضذُ ه  يبتز ر

 .ّزس هشارع گٌذم استفادُ  ضًَذ يهبارسُ با ػلفْا َُيض ليبِ ػٌَاى  تَاًٌذي رضذ ه يفامتَرّا زيسا

 

 ٍجيي، پٌيزك، لَگزاى، ضَاليِ، تَتال،گٌذم :ٍاصُ ّاي مليذي

 

 هقذهِ 

آهارًاهِ کطاٍرسی، )هیلیَى تي بَدُ است 10-12ى بیي گٌذم هْوتزیي هحػَل استزاتضیک است کِ تَلیذ ساالًِ آ

اس جولِ ػَاهل هحذٍد کٌٌذُ تَلیذ در گٌذم، ػلف ّای ّزس پْي بزگ بَدُ کِ اس هیاى آًْا پٌیزک اٍلیي ( 85-1384

% 75سا در هشارع گٌذم استاى خَسستاى هی باضذ کِ در غَرت ػذم کٌتزل، ػولکزد گٌذم را تا  پْي بزگ خسارت

اس آًجایی کِ سهاى هبارسُ با ایي گیاُ ّزس کِ دارای دٍرُ بحزاًی بَدُ ( 1383-85آهارًاهِ کطاٍرسی، )ذّذیکاّص ه

کًَاًَى، )ٍ بزای ّز ػلفکص هتفاٍت هی باضذ، اس ایي رٍ بایذ دٍرُ ّای فٌَلَصیکی ایي گیاُ ّزس هذ ًظز قزار گیزد

بٌابزایي اجزای . ًَِ ػلف ّزس بکار گزفتِ ضَدلذا ًیاس است کِ ػلفکص ّای هختلف جْت کٌتزل ایي گ( 2006
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پس پضٍّص در خػَظ بکارگیزی سوَم . یک پزٍصُ با لحاظ کیفی  ًوَدى کٌتزل ایي گًَِ ّزس ضزٍری است

ػلفکص پْي بزگ کص بوٌظَر کٌتزل گیاُ پٌیزک اس جولِ اٍلَیتْای بخطْای اجزایی ٍپضٍّطی در هٌاطق هختلف 

 .کِ ایي طزح ًیش در راستای ایي ّذف هْن هی باضذ( 1371ی، کزیو) استاى خَسستاى هی باضذ

 
 هَاد ٍ رٍش ّا

، هکاى آى، در هٌطقِ الْایی ضْزستاى اَّاساجزا گزدیدذ، ایدي طدزح در قالد  یدک      89ایي آسهایص در سهستاى سال 

 -6تَفزٍدی  -5گزاًستار  -4تَتال  -3ضَالیِ  -2لَگزاى  -1تیوار ػلفکطْای  9طزح  بلَک کاهل تػادفی ضاهل 

هتدز   2بیي کزتْا در طَل . ضاّذ بذٍى کٌتزل در سِ تکزار ایجاد ضذ -9ٍجیي  -8ام -بزٍهاسیذآ -7دٍپلساى سَپز 

هتزهزبغ کِ ّز کدذام دارای   6بِ هساحت  2*3کزت  27کِ هجوَػا . هتز فاغلِ قزار دادُ ضذ 1فاغلِ ٍ در ػزؼ 

جْدت بزداضدت    4ًَِ بزداری ػلف ّای ّدزس ٍ ردیدف   جْت آهاربزدای ٍ ًو 2ٍ6ردیف کطت بَدُ کِ ردیف  8

هٌظَر آهاربزداری اس ػلف ّای ّزس قبل اس سوپاضی اقذام بِ تزاکن گیزی پٌیدزک بَسدیِ   ِ ب. ًْایی درًظز گزفتِ ضذ

پدس اس  . غَرت گزفت ٍ سپس بؼذ اس کالیبزُ ًوَدى سوپاش اقذام بِ سوپاضدی کزتْدای طدزح گزدیدذ     1*1کادر 

خطک ػلف ّزس پٌیزک در  تز ٍ ضاخع ّایی هاًٌذ ٍسى سپس. بزداضت آى غَرت گزفت رسیذى گٌذم  ػولیات

تزاکن آى ٍضاخع ّای سراػی گٌذم ضاهل، طَل گٌذم، طَل خَضِ، تؼذاد داًِ در ردیف،ٍسى خطک گٌدذم، ٍسى  

یداًس غدَرت   تجشیِ ٍار spssتک داًِ، ٍسى ّشار داًِ اًذاسُ گزفتِ ضذ، بؼذ اس بزداضت دادُ ّا تَسط ًزم افشار 

 .  درغذ داًکي تجشیِ ٍ تحلیل ضذ 1ٍ5گزفتِ ٍ بَسیلِ آسهَى چٌذ داهٌِ ای در سطح

 

 :ًتايج ٍ بحث

بزرسی ًتایج ًطاى هی دّذ کِ در بیي رٍضْای هختلف هبارسُ با ػلف ّزس پٌیزک در تیوار با کاربزد ػلف کص 

در هقابل در تیوار با هػزف . َضِ گذاضتِ ّستضَالیِ ًسبت بِ تیوار ضاّذ بیطتزیي تاثیز را در  کاّص ارتفاع خ

در تیواری کِ رٍش هذیزیت . ػلف کص گزاًستار ٍ تَفَردی ارتفاع بَتِ ًسبت بِ تیوار ضاّذ افشایص یافتِ ّست

ًتایج چٌذاًی ًطاى ًذادُ ّست ٍ کٌتزل ػلف ّزس ٍجیي هی باضذ ارتفاع خَضِ گٌذم ًسبت بِ تیوار ضاّذ تفاٍت 

ًس ًطاى هی دّذ کِ تاثیز کاربزد رٍضْای هختلف هبارسُ با ػلف ّزس ٍ کاربزد ػلف کطْای جذٍل تجشیِ ٍاریا

بِ ػبارت دیگز ػلف کطْا با تَجِ بِ تزکی  ٍ . درغذ هی باضذ 5ی دار در سطح هختلف بز رٍی ایي فاکتَر هؼٌ

 (. 1جذٍل ) ساختار ٍ ًحَُ تاثیز بز رٍی رضذ گیاُ باػث کاّص ٍ یا افشایص ارتفاع بَتِ ضذُ اًذ 

 ًتایج  تجشیِ ٍاریاًس هیاًگیي هزبؼات غفات هَرد هطالؼِ( 1جذٍل 

 ٍسى خطل گٌذم  ٍسى تز گٌذم  طَل خَضِ تِارتفاع بَ درجِ آسادي هٌابغ تغييزات

 87/48 * 7/6 * 94/22 * 62/ 45 * 8 تيوار 

 33/91 55/8 15/16 52/44 16 خطاي آسهايص

%cv  8 7 6/7 7 
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-هؼٌی دار ًوی   ns.باضذدرغذ تفاٍت هؼٌی دار هی 5در سطح .  *باضذدار هیدرغذ تفاٍت هؼٌی 1در سطح **

 .باضذ

داری بیي دّذ کِ تفاٍت هؼٌیکص اػوال ضذُ ًطاى هیتفاع بَتِ تحت تاثیز تیوارّای ػلفهقایسِ هیاًگیي ار

با تیوار ضاّذ با  66/93ٍ  77/96 ،49/109هیاًگیي ارتفاع بَتِ تیوارّای  گزاًستار، لَگزاى ٍ ضَالیِ با هیاًگیي 

داری بیي فاکتَر تفاٍت هؼٌی ّوچٌیي در ایي. درغذ ٍجَد دارد 5داری در سطح تفاٍت هؼٌی 66/100هیاًگیي 

یي با تیوار ضاّذ ام، تَفَردی، دٍپلساى سَپز، تَتال، ٍج. هیاًگیي ارتفاع بَتِ بیي تیوارّای با هػزف بزٍهاسیذ آ

 . هطاّذُ ًگزدیذ 

درغذ بز رٍی ٍسى  5ًتایج تجشیِ ٍاریاًس ًطاى دٌّذُ ایي ًکتِ ّست کِ تاثیز تیوارّای ػلف کص در سطح 

 ( . 2جذٍل)یزک هؼٌی دار هی باضذ خطک ٍ تز پٌ

 ًتایج  تجشیِ ٍاریاًس هیاًگیي هزبؼات غفات هَرد هطالؼِ( 2جذٍل 

 ٍسى ّشار داًِ  تؼذاد سٌبلِ در سٌبلچِ  ٍسى خطل پٌيزك ٍسى تز پٌيزك درجِ آسادي هٌابغ تغييزات

 ns 51/3 ns 28/2 82/3 * 89/145 * 8 تيوار 

 81/2 97/4 96/2 348/153 16 خطاي آسهايص

%cv  11 7/8 5/7 8/8 

-هؼٌی دار ًوی   ns.باضذدرغذ تفاٍت هؼٌی دار هی 5در سطح *.  باضذدار هیدرغذ تفاٍت هؼٌی 1در سطح **

 .باضذ

داری بیي ٍسى تز دّذ کِ اختالف هؼٌیکص ًطاى هیهقایسِ هیاًگیي ٍسى تز پٌیزک تحت تاثیز تیوارّای ػلف

ّوچٌیي ٍسى تز پٌیزک در . درغذ ٍجَد دارد 5با سایز تیوارّا در سطح  94/15ًگیي پٌیزک در تیوار ضاّذ با هیا

ام ٍ تیوار ٍجیي ضذُ با . تَفَردی، بزٍهاسیذ آ  لَگزاى، ضَالیِ، دٍپلساى سَپز،  ام،. تیوارّای با هػزف بزٍهاسیذ آ

باضذ در وتز اس تیوار ضاّذ هیک 77/4ٍ  9/6، 75/6، 49/4، 58/4، 42/0، 76/6هیاًگیي ٍسى تز پٌیزک بِ تزتی  

  .باضذ زک بیطتز اس تیوار ضاّذ هیحالیکِ در تیوار با هػزف تَتال ٍسى تز پٌی

 :کلی ًتیجِ گیزی
-کص ًطاى هیبزرسی هکاًیسن تاثیز ایي ػلف. باضذباالتزیي ٍسى خطک گٌذم هتؼلق بِ تیوار با هػزف تَتال هی

 . گزدداػث افشایص رضذ رٍیطی گیاُ ٍ بالطبغ ٍسى خطک آى هیکطْایی ّست کِ بدّذ ایي ػلف کص جشء ػلف

دار در ػولکزد ٍ ٍسى دّذ کِ بْتزیي تیوار اػوال ضذُ بزای حذف ػلف ّزس بذٍى تاثیز هٌفی هؼٌیًتایج ًطاى هی

تیوارّای با هػزف ضَالیِ ٍ لَگزاى ًیش باػث کاّص چطوگیز ػلف ّزس . باضذهحػَل تیوار ٍجیي ضذُ هی

تَاًٌذ بِ ػٌَاى یک ضیَُ هبارسُ با ػلف ّزس هشارع گٌذم دار بز رٍی سایز فاکتَرّای رضذ هیاثیز هؼٌیبذٍى ت

 . استفادُ ضًَذ

 :پیطٌْاد
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ف ّزس کطْا با تَجِ بِ ًَع ػلّزس در یک هشرػِ کطاٍرسی بْتز است اس اختالط ػلفبا تَجِ  بِ تٌَع ػلف

کطْا استفادُ گزدد تا بْتزیي دٍس هػزفی بذٍى ّای هختلف ػلفاس دٍسهتذاٍل هٌطقِ استفادُ گزدد ٍّوچٌیي 

 .اثز سَء بز هحػَل تؼیییي ٍ بِ کطاٍرساى هٌطقِ پیطٌْاد گزدد

 هٌابغ

بزرسی کارایی ػلف کص دٍ هٌظَرُ سَلفَسَلفَرٍى در هقایسِ با چٌذ ػلدف  . 1380. ادین، ح -1

 .جلذ دٍم . ًطز ٍسارت کطاٍرسی . کص رایج گٌذم 

اثز هیشاى ٍ سهاى هحلَل پاضی اٍرُ بدز خػَغدیات فیشیَلدَصیکی، هقدذار     (.  1379. ) ی  اهام،-2

 .ضطویي کٌگزُ سراػت ٍ اغالح ًباتات. کلَرٍفیل ٍ ٍسى ٍاحذ طَل گٌذم ًاى 
3-Anderson,M.,Bertgs,W.Hick,c.and Maruska,d.2002 .The use of           

AEF1300060  in herbicide for grass control in in wheat .weed sci       

Abstr.42:76   

4-Anonymus . 2004 . A summary of the post-emergence wild oat 

herbicides currently labeled in Minnesota . NWROC( Northwest 

Research & outreach center ) . 1: 4-8 

 
Abstract 

Given the importance of wheat in the fields of Khuzestan province, and damage to 

contents Pnyrk most farms, 

To do this experiment as a randomized complete block with three replications in the 

city of Ahvaz in the crop year 90-1389 Alhayy functions was performed. 

1 - herbicide factors include: 1. Logar 2. Knight 3. Total 4. Granstar 5. Tvfvrdy 6. 

Dvplsan Super 7. Brvmasyda - I 8. Weeding. 9 control without control in three 

replicates for a total of 27 plots were established was. Results showed the highest dry 

weight of wheat to be treated with total consumption. The mechanism of this 

herbicide among grass Kshhayy Tasyrsh shows that increased vegetative growth of 

plants and therefore it is dry. Minimum weight and weed biomass in treatments with 

the use Pnyrk Logar, Knight, and was treated by weeding so much weight in this 

treatment as a means of weed control and other treatments were lower than ¬. 

Remove grass and weeds  cause was due to reduced competition between crop and 

weeds grow  weed and crop density is increased in these treatments. 

 

Key words: wheat, Malva spp, Logaran, shovaliye, total, weeding  

 

 
 


