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 هتیل هسٍسَلفَرٍى+ کارایی علفکش کارایی علفکش یَدٍسَلفَرٍى هتیل سذین

رحلِ رشذ گیاُ ٍ در ارتباط با ه( .Avena fatua l) برای کٌترل علف ّرز یَالف خَدرٍی 

 .رٍشىهادُ افسٍدًی ًیت
 3ٍ هٌصَرُ هعیٌی 2بخش ، علی ًقی فرح1لیال رّسپار

داًطىذُ ػلَم  –ٍاحذ ضیشاص  -اػضبی ّیئت ػلوی داًطگبُ آصاد اسالهی - 3ٍ 2ّبی ّشص  داًطجَی وبسضٌبسی اسضذ ػلف -1

     ّبی ّشص گشٍُ ػلَم ػلف-وطبٍسصی

 (La_rahsepar@yahoo.com( ایویل هَلف هسئَل ) لیال سّسپبس،

 

 : چکیذُ

با ًام )گرم در لیتر  10هسٍسَلفَرٍى هتیل+ 2سایش کارایی علفکش یَدٍسَلفَرٍى هتیل سذینبِ هٌظَر تعییي اثر هادُ افسٍدًی ًیترٍشى در اف

آزهایشی گلذاًی در داًشگاُ  1339-9 0کٌترل علف ّرز یَالف خَدرٍی در هراحل رشذی هختلف گیاُ، در سال در( تجارتی آتالًتیس

کرت اصلی شاهل هراحل رشذی . تکرار اًجام شذ 3تصادفی با  ّای خرد شذُ در قالب طرح کاهالٌ آزاد اسالهی شیراز بِ صَرت کرت

ٍ کرت فرعی شاهل ( GS=31)ٍ گرُ اٍل ساقِ رفتي(  GS=23)،  پٌجِ زًی(GS=13)برگی 4تا  2: یَالف بر اساس هعیار زادٍکس

هاًذُ  ذ تعذاد گیاّاى زًذُ باقیّای اًجام شذُ شاهل درص اًذازُ گیری: ّا بَد یا بذٍى آىٍ با ًیترٍشى  آتالًتیسسطَح کاربرد علفکش 

ٍزى تر : رٍز پاراهتر ّای رشذی شاهل 30رٍز پس از سوپاشی بَد کِ پس از  30ٍ  15ًسبت بِ شاّذ در ّر گلذاى ٍ ارزیابی چشوی در 

هَرد  SAS  رافسْیالت کاهپیَتری ٍ با کوک ًرم اّا با استفادُ از تس دادُ. ٍ خشک گیاّاى، طَل ریشِ ٍ ساقِ گیاّاى اًذازُ گیری شذ

گرچِ در  آتالًتیسعلف کش در ّکتار  لیتر  5/1ًتایج بِ دست آهذُ از ایي بررسی ًشاى داد کِ تیوار . تجسیِ ٍ تحلیل آهاری قرار گرفت

ّوراُ با  آتالًتیسدر ّکتار  لیتر  1هقایسِ با شاّذ بذٍى سوپاشی هَجب کاّش  هعٌی دار  ٍزى تر ٍ خشک یَالف شذ اها با تیوار 

یَالف تر ٍ خشک هَجب کاّش بیشتر  ٍزى  آتالًتیس لیتر  5/1ًیترٍشى تفاٍت هعٌی داری ًذاشت، ّوچٌیي اضافِ کردى ًیترٍشى بِ تیوار 

 . شذ ٍ ایي تیوارّا در هقایسِ با کاربرد تٌْای علفکش ارجحیت داشت یخَدرٍ

  .، هادُ افسٍدًی، یَالف خَدرٍی آتالًتیسعلفکش : ٍاشگاى کلیذی  

 

 :ذهِهق

ّبی ّشص دس هشاحل ًخست اص آًجب وِ وٌتشل ػلف. ّبی ّشص هْن هضاسع گٌذم ٍ جَ هی ثبضذیَالف خَدسٍ دس ایشاى یىی اص ػلف

هیتَاًذ آغبصگش ٍ هحشن خَثی  وصػلفضَد، هصشف هحلَل اٍسُ ّوشاُ ثب ّبی اًتخبثی اًجبم هیوصسٍیص آًْب، ثب وبسثشد ػلف

ّبی ّبی ّشص دس جزة ػٌبصشغزایی اغلت اص گیبُ صساػی ثیطتش است، دس ایي صَست ػلفى ػلفثشای سضذ گٌذم ثبضذ چَى تَا

ثِ ثیبى دیگش وبسثشد هحلَل . ّشص لبدس ثِ استفبدُ اص ًیتشٍطى ثىبس ثشدُ ضذُ ًجَدُ ٍ ثشتشی سلبثتی ثِ سَد گیبُ صساػی تغییش خَاّذ وشد

ّب ٍ ّبی ّشص ثبضذ وِ دس ًتیجِ وبّص وبسثشد ًْبدُی تمسیظ اصت ٍ وٌتشل ػلفوص ٍ اٍسُ هیتَاًذ ثشآٍسًذُ دٍ ًیبص فَق، یؼٌػلف

صذلی، )ّبی تَلیذ ٍ افضایص وبسآیی اًشطی دس صساػت سا ثِ دًجبل خَاّذ داضت ٍ گبهی دس جْت ًیل ثِ وطبٍسصی پبیذاس ثبضذ ّضیٌِ

وطی هحلَل ًیض ًجبیذ وبّص ًطبى دّذ وِ ضذُ ٍ اثش ػلفّب ثبیذ تؼییي وصّوچٌیي سبصگبسی ٍ لبثلیت اختالط اٍسُ ٍ ػلف(. 1380

استفبدُ ضذُ ٍ ٍاوٌص آى ثِ ٌّگبم اختالط ثب وَد اٍسُ  (هضٍسَلفَسٍى هتیل+  یَدٍسَلفَسٍى هتیل سذین )وصدس ایي صهیٌِ اص ػلف
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آیذ وِ ّب صهبًی ثِ دست هیصوآل دس اختالط ػلفحبلت ایذُ. ثشای وٌتشل یَالف دس هشاحل هختلف سضذی هَسد ثشسسی لشاس گشفت

ّبی ّشص ضًَذ، ثذٍى آًىِ آسیجی ثِ گیبُ صساػی ٍاسد ّبیی ضٌبسبیی ضَد وِ ثبػث افضایص اثشات هخلَط ثش سٍی ػلفدس آى اختالط

ضذ  بسُاض آًچِ ثِ تَجِ ثب .(1386لشثبًی ٍ ّوىبساى، ) وص ّوشاُ ثبضذتَاًذ ثب افضایص ضبخص اًتخبثی ػلفًوبیذ ٍ سًٍذ فَق هی

 افضٍدى اصای دس ػلف وص وبسایی افضایص ٍ وص ػلف هصشفی همذاس دس وبّص ًیتشٍطى افضٍدًی اثشهبدُ ثشسسی تحمیك ایي اص ّذف

 . تشیي صهبى ثشای وٌتشل ػلف ّشص هَسد ثشسسی لشاس گشفتِ است ّوچٌیي دس ایي آصهبیص هٌبست. است افضٍدًی هبدُ

 

 هَاد ٍ رٍشْا

ّبی خشد ضذُ  آصهبیص هَسد ًظش ثِ صَست وشت. دس گلخبًِ داًطگبُ آصاد ضیشاص ثِ اجشا دس آهذ 1389 ایي تحمیك دس آثبى سبل

وشت اصلی ضبهل هشاحل سضذی یَالف ثش اسبس هؼیبس . تىشاس صَست پزیشفت 3دس لبلت عشح وبهال تصبدفی ثب ( اسپلیت پالت)

ٍ وشت فشػی ضبهل وبسثشد ػلفىص ( GS=31)بلِ سفتيٍ گشُ اٍل س(  GS=23)،  پٌجِ صًی(GS=13)ثشگی 4تب  2: صادٍوس

ثب ًبم )گشم دس لیتش  30هفي پیشدی اتیل : گشم دس لیتش ٍ هبدُ ایوي وٌٌذُ گٌذم 10هضٍسَلفَسٍى هتیل+ 2یَدٍسَلفَسٍى هتیل سذین

+ لیتش دس ّىتبس  5/1آتالًتیس ثِ ًسجت  -لیتش دس ّىتبس 5/1آتالًتیس ثِ ًسجت ضبّذ ثذٍى هصشف ػلفىص، : (تجبستی آتالًتیس

تشویت خبن گلذاى ّب ضبهل هخلَط خبن، هبسِ ٍ پیت ثِ . ًیتشٍطى دس ًظش گشفتِ ضذ +لیتش دس ّىتبس  1ًیتشٍطى ٍ آتالًتیس ثِ ًسجت 

سٍص دس هحلَل اسیذ  7ثشای ضىستي سوَد ثزس یَالف  پس اص جذاسبصی پَستِ سٍی ثزس ثِ هذت . ثَد 50= 25=  25ًسجت 

 48سپس وطت اًجبم ضذ ٍ آثیبسی گیبّبى ثِ عَس هؼوَل ّش . ام ٍ دس ظشف پتشی حبٍی وبغزصبفی خیسبًذُ ضذپیپی 10جیجشلیه 

دسصذ . سوپبضی ثب استفبدُ اص سوپبش دستی ثب ًبصل تی جت  وِ لجال وبلیجشُ ضذُ ثَد اًجبم ضذ. سبػت یىجبس صَست هی گشفت

ّبی اًجبم ضذُ ضبهل  دسصذ  اًذاصُ گیشی. اسصیبثی ضذ  EWRSاستبًذاسد  ّشص ثب سٍش  خسبست ػلفىص ثِ وبس سفتِ ثش سٍی ػلف

سٍص پس اص سوپبضی ثَد وِ پس اص آى ٍصى  30ٍ  15هبًذُ ًسجت ثِ ضبّذ دس ّش گلذاى ٍ اسصیبثی چطوی دس  تؼذاد گیبّبى صًذُ ثبلی

حمیك ثب استفبدُ اص ثشًبهِ وبهپیَتشی ٍ ثب ًشم افشاص  دست آهذُ اص ایي ت  ّبی ثِ دادُ. تش ٍ خطه، عَل سیطِ ٍ سبلِ گیبّبى تؼییي ضذ

SAS همبیسِ ضذًذ% 5ّب ثَسیلِ آصهَى داًىي دس سغح احتوبل تجضیِ ٍ تحلیل گشدیذ ٍ هیبًگیي   . 

 

:ًتایج ٍ بحث

ذی  لشاس دسصذ تحت تأثیشتیوبس ػلفىص ٍ هشاحل سض 1ًتبیج تجضیِ ٍاسیبًس ًطبى داد وِ دسصذ وٌتشل یَالف خَدسٍ دس سغح 

ٍ  ایتش دس ّىتبس 5/1 آتالًتیسداسی هیبى تیوبسّبی  ثشسسی همبیسبت گشٍّی ثیبًگش ٍجَد اختالف آهبسی هؼٌی .(1جذٍل) گشفت

یىِ ایي سِ ًیتشٍطى ثش سٍی یَالف خَدسٍ اص ًظش اسصیبثی چطوی هی ثبضذ دس حبل+ لیتش دس ّىتبس  5/1یب  ایتش دس ّىتبس  1  آتالًتیس

وص ثبػث حل ضذى  پس ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثبال افضٍدى وَد اٍسُ ثِ ایي ػلف .داسی داسًذ تیوبس ثب تیوبس ضبّذ ًیض اختالف هؼٌی

تَام  هحلَل پبضی، عی آصهبیطی دس هَسد (1995)سٍطالسىی. وص ثیطتش هی ضَد وَتیىَل ضذُ ٍ دس ًتیجِ جزة ٍ وبسایی ایي ػلف

ّب دس چْبس ًَثت هصشف دس عَل فصل سضذ ثبػث افضایص وصس گٌذم پبئیضُ دسیبفتٌذ وِ تشویت اٍسُ ثب آفتّب دوصاٍسُ ٍ آفت

( 2005)ًتبیج حبصل اصتحمیمبت ثشًبسد .ّب گشدیذُ استوصًسجت ثِ وبسثشد جذاگبًِ اٍسُ ٍ آفت %2ّبی ّشص ثِ هیضاى ػلف وٌتشل

ًتبیج ثِ دست آهذُ اص ایي تحمیك ًیض . ضًَذهؤیذ ایي هَضَع است وِ ًیتشات آهًَیَم ٍ اٍسُ سجت تطذیذ اثش ثٌتبصٍى سٍی گبٍپٌجِ هی

 . ثب ًتبیج داًطوٌذاى روش ضذُ هغبثمت داضت
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ثشگی ًسجت ثِ دٍ هشحلِ دیگش  4تب  2وص دس هشحلِ  ایي ػلف ، تیوبس وبسثشد آتالًتیس وص ػلفدس ثیي تیوبسّبی هصشف ّوچٌیي  

 .اص ًظش وبّص صفبت هَسد ثشسسی سضذ یَالف وبسایی ثیطتشی ًسجت ثِ دٍ تیوبس دیگش داضت

 
 

 (.تکرار 3هعذل )بر کاّش فراسٌجِ ّای رشذ اًذام َّایی در آزهایش گلذاًی آتالًتیسکش  اثر علف: 1جذٍل 

 هشحلِ سضذی

ػلف ّشص 

 ت ػلفىص هصشفیغلظ

دس ّىتبس

 عَل سبلِ

(سبًتی هتش)

 عَل سیطِ (گشم) ٍصى اًذام َّایی

(سبًتی هتش)

 (گشم)صهیٌیٍصى اًذام 

 خطه تش خطه تش

 ضبّذثشگی 4-2

 لیتش 5/1آتالًتیس 

 ًیتشٍطى+ لیتش 5/1آتالًتیس 

ًیتشٍطى+ لیتش  1آتالًتیس 

d

f

g

f

e341/5 e92361/0

h3543/0 g1011/0

h1991/0 g0289/0

h3681/0 g1013/0

d  17/19 

f  87/11 

g   22/6

f  91/11

c797/4 bc4893/0

f 298/0 c1126/0

f161/0     c01219/0

f 301/0 c1216/0

 ضبّذپٌجِ صًی

 لیتش 5/1آتالًتیس 

 ًیتشٍطى+ لیتش 5/1آتالًتیس 

ًیتشٍطى+ لیتش  1آتالًتیس 

b

d

e

d

b954/9 c4531/4 

Ef940/3 e6778/0 

g100/1 f4107/0 

Ef795/3 e6644/0 

c    14/21 

e   920/15 

f63/10 

e   10/16

b963/6 ab103/2 

d122/2 bc315/0 

e806/0 bc29317/0 

d949/1 bc3274/0

 ضبّذگشُ اٍل سبلِ

 لیتش 5/1آتالًتیس 

 ًیتشٍطى+ لیتش 5/1آتالًتیس 

ًیتشٍطى+ لیتش  1آتالًتیس 

a

b

c

b

a414/17 a013/8 

bc891/7 b762/3 

d127/5 d195/1 

bc917/7 b848/3 

a   13/29 

b   93/24 

c03/18

b03/25

a178/9 a959/2 

b523/4 abc815/0 

c137/2 bc4624/0 

b893/4 abc911/0

 الف هعٌی دار ًذارداخت% 1در سطح ( DMRT)اعذاد ّر ستَى با حرٍف هشابِ، با آزهَى داًکي 

 

 ًتیجِ گیری کلی

وص هَجت  گشچِ دس همبیسِ ثب ضبّذ ثذٍى هصشف ػلف ػلفىص آتالًتیسدس ّىتبس لیتش  5/1ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثذست آهذُ، تیوبس 

ضذ ّبی سضذ یَالف ضذ، اهب اضبفِ وشدى وَد ًیتشٍطى هَجت وبّص ثیطتش صفبت هَسد ثشسسی سضذ یَالف  داس فشاسٌجِ وبّص هؼٌی

دس ّىتبس ثب افضٍدى لیتش  1وص دس دٍص پبییي  وص اسجؼیت داضت، ّوچٌیي هصشف ػلف ٍ ایي تیوبس دس همبیسِ ثب وبسثشد تٌْبی ػلف

 .ضذ ( ػلف وص ثذٍى ًیتشٍطى دس ّىتبسلیتش  5/1وبسثشد دٍص ) ّشص یَالف ّوبًٌذ دٍص ثبال وَد ًیتشٍطى هَجت وٌتشل ػلف
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Increasing the efficacy of wild oat (Avena fatua L.) control in relation to addition 

of nitrogen to Iodosulfuron methyl sodium + mesosulfuron methyl  
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 Abstract 

     Knowledge of optimal combinations of crop densities, herbicide dose and time of application 

could improve the effectiveness and net benefit of commonly used herbicides. To study the effect of 

addition nitrogen spray solution on the efficacy of to Iodosulfuron methyl sodium + mesosulfuron 

methyl (Trade name: Atlantis) for the control of Avena fatua L. in different growth stages, a pot 

experiment was conducted under glasshouse conditions in 2011 at Islamic Azad University. A split-

plot experiment in completely randomized design (CRD) with 3 replications was used. The main 

plots consisted of wild oat growth stages i.e. 2 to 4 leaves (GS=13), tillering(GS=23), first 

node(GS=31) and the sub-plots were herbicide  doses i.e.  check  without any herbicide, 1/5 L.ha
-1

 

Atlantis, 1/5 L.ha
-1

 Atlantis + nitrogen, 1 L.ha
-1

 Atlantis + nitrogen. Spraying was done by a hand-

sprayer with  a T-jet nozel. The plants were grown for 4 weeks and then harvested. Before 

harvesting, the chlorophyll content of leaves was determined. At harvest, parameters of growth 

including height, root length, leaf number, leaf area, fresh and dry weights of shoots and roots were 

determined. The data were subject to analysis of variance with computer facilities, using SAS 

program. The results showed that applications of 1/5 L.ha
-1

 herbicide with and without nitrogen 

additive caused significant reductions in growth parameters of wild oat. However, the percentage of 

reduction growth parameters of wild oat in nitrogen added pots were significantly higher than that 

of those with herbicide alone and no nitrogen addition. Also, the percentage of reduction growth 

parameters of wild oat in growth stage 2 to 4 leaves were significantly higher than that of those 

growth stages.   
 

Keywords: herbicide, Atlantis, nitrogen, wild oat 

 


