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  چکیده

در  (.Triticum aestivum L)در مزارع گندم  (.Hordeum spontaneum Koch)به منظور بررسی امکان کنترل تلفیقی علف هرز جودره 
هـاي   سولفوسولفورون و مقادیر مختلف تراکم کاشت گندم به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلـوك  علفکششرایط هیرم کاري آزمایشی با استفاده از 

مقدار بـذر  آزمایش شامل  تیمارهاي. گرفت اي صورت مطالعه در بخش ملک آباد شهرستان قم 1385-86کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی 
چهار برگی، شش برگی (سولفوسولفورون در مراحل رشدي  علفکشو زمان مصرف ) کیلوگرم بذر در هکتار 300و  275، 250(گندم در مقادیر کشت شده 

 275تلفیـق مصـرف    ،ینتایج نشان داد که با در نظر گرفتن عملکرد اقتصادي گندم و مالحظات زیست محیطـ . بودند) و هشت برگی علف هرز جودره
درصد در مرحله چهار برگی  2گرم در هکتار به همراه سیتوگیت به میزان  27سولفوسولفورون به میزان  علفکشکیلوگرم بذر گندم در  هکتار و کاربرد 

د بررسی این علـف هـرز را   همچنین اثر این تیمارها به طور معنی داري صفات مور. را بر کاهش خسارت جودره داشت تأثیرعلف هرز جودره بیشترین 
کاربرد تیمارهاي تلفیقی اشاره شده . نیز در این تیمارها در حد مطلوبی بود) بویژه عملکرد دانه(گیري شده گندم  کاهش داد و از طرفی پارامترهاي اندازه

  .شود می هرز به بانک بذر آوري بذر جودره شد و همین امر سبب کاهش ورود بذر این علف سبب کاهش زاد
  

  ، سولفوسولفورون، کنترل زراعی، بانک بذر، رقابتعلفکشمقدار بذر،  :کلیدي واژه هاي
  

     1 مقدمه 
علف هـرز یکسـاله    (.Hordeum spontaneum Koch)جودره 

تهدید پایداري تولید گندم در است که در حال حاضر باعث  اي زمستانه
باسـتثناء  به هاي کشور  این علف هرز در تمام استان .کشور شده است

و ) گلسـتان، مازنـدران و گـیالن   (سمنان، سه اسـتان ناحیـه خـزري    
مهم تولید هاي  سیستان و بلوچستان گزارش شده است، ولی در قطب

ـ    و گندم نظیر خوزسـتان، فـارس، کرمانشـاه    دلیل خراسـان رضـوي ب
بـرگ   عنـوان باریـک  ها، به  علفکشرویه و مدیریت نشده  مصرف بی

در آینده تولیـد پایـدار   به همین دلیل . استغالب این مناطق در آمده 
). Baghestani, 2008a(گندم در کشور را به مخاطره خواهد انداخت 

با توجه به این مسئله و مالحظات زیست محیطی ضروري است کـه  
تـا بـه    تاکیـد شـود  هرز در مزارع گنـدم   بر مدیریت تلفیقی این علف

  ).Blackshaw et al., 2005( پایداري تولید در این محصول کمک نماید
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بنزوییل  علفکشتاکنون سه هرز  این علف شیمیاییجهت کنترل  

ــوط مــت + ســولفورون متیــل  پــروپ اتیــل، سولفوســولفورون و مخل
امید بخـش در مهـار ایـن جـنس از     سموم سولفوسولفورون به عنوان 
ولی هیچکدام قادر بـه کنتـرل کامـل ایـن     علف هرز مطرح شده اند 

هاي کشت تنـاوبی بـدلیل داشـتن بقایـا در      در نظام هرز نبوده و علف
). Baghestani, 2007(باشـند   خاك، با محدودیت مصرف مواجه می

) Hordeum murinum(اولین گزارش در خصوص کنترل جو موشی 
گرم از مـاده تجـارتی    6/26سولفوسولفورون به میزان  علفکشتوسط 

در بررسـی  ). Baghestani et al., 2007(در تبریـز گـزارش گردیـد    
گرم ماده تجاري در هکتار  54دیگر کاربرد سولفوسولفورون به میزان 

گـرم مـاده    68و ) در مرحله پنج زنـی گنـدم  (به صورت پس رویشی 
تجاري در هکتار بصورت پیش رویشی بهترین تیمار جهـت کـاهش   
خسارت جو دره در مناطق خوزستان، ورامین، کرج و کرمانشاه گزارش 

کـاربرد  ). Baghestani, 2008 & Baghestani et al., 2008b(شد 
گرم ماده تجاري در هکتـار در   54سولفوسولفورون به میزان  علفکش

مرحله شروع چهار برگی تا شروع اولین پنجه جـودره کـارآیی بسـیار    
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 Veissi et(مناسبی در کاهش خسارت جودره در مزارع گندم داشت 
al., 2008 .(نشان داده شد که کـاربرد   اي نیز هاي گلخانه رسیردر ب

هاي مختلف جـو   سولفوسولفورون در مرحله چهار برگی گونه علفکش
ــامل جــودره  ــودرو )Hordeum spontaneum(وحشــی ش ــو خ ، ج

)Hordeum vulgare ( و جو موشی)Hordeum murinum ( را بهتر
ــی     ــرل م ــره دوم کنت ــروع گ ــی و ش ــت برگ ــل هش ــد  از مراح نمای

)Baghestani, 2008; Tasnim-shirazi, 2008 ( در روش مدیریت
افزایش تراکم گیاه زراعی در  تأثیرزراعی نیز مطالعات متعدد حاکی از 

 ;Mohler, 1991(باشـد   مـی  هـرز هـاي   کاهش زیست تـوده علـف  
Jamnejad, 2007; Baghestani & Atri, 2003 .(   نتـایج بدسـت

ر انجام شده روي سویا، لوبیا سـبز و ذرت نشـانگ  هاي  آمده از بررسی
در نتیجـه افـزایش   هـرز    هـاي  علفتوده  کاهش قابل مالحظه زیست
 ,Felton, 1976, Teasadle & Frank(تراکم گیاهان زراعی اسـت  

افزایش تراکم گندم نیـز موجـب کـاهش خسـارت     ). 1993 & 1980
ــی   ــوالف وحش ــد )  .Avena fatua L(ی -Hassanzadeh(گردی

Dalooei et al., 2003  .(،تعیین بهترین تراکم  هدف از این آزمایش
سولفوسـولفورون بـه منظـور     علفکـش زمـان مصـرف    کشت گندم و

باقی مانده پـس از انجـام عملیـات     مدیریت تلفیقی علف هرز جودره
  .در مزارع گندم بود کاري هیرم

  
 هامواد و روش

سولفوسولفورون و  علفکشبه منظور تعیین بهترین زمان مصرف 
کاشت گندم بـر کـاهش   فی جهت ترین مقدار بذر مصر مناسبتعیین 

در  (.Hordeum spontaneum Koch)خسارت علـف هـرز جـودره    
بخـش   در 1385-86شرایط هیرم کاري آزمایشـی در سـال زراعـی    

به منظور آماده سازي . فتانجام گر اي مطالعه آباد شهرستان قم ملک
اي سیکلو تیلر و لولر براي تسطیح زمین و از نهرکن ه زمین از دستگاه

اسـتفاده   1385مـاه   ي تعبیه کردن جوي آبیاري در اواسط شهریوربرا
کیلـوگرم در   100طبق نتایج آزمایش خاك کود اوره بـه میـزان    .شد

کیلوگرم در هکتار بصـورت   100هکتار و کود سوپر فسفات به میزان 
حدود ،  کشت هیرم انجامبه منظور . دستپاش مورد استفاده قرار گرفت

اواخـر  (در منطقـه   گنـدم  توصـیه شـده کشـت   یک ماه قبل از تاریخ 
هرز  زمین زراعی به بذر علف  اقدام به آلودگی مصنوعی، )شهریور ماه

دیـد و در  گرم در هر کـرت گر  35جودره به روش دستی و به میزان 
 نهایت کاشت گندم با رقم کویر و با استفاده از بذر کار تاکا خطی کار

تراکم مارهاي آزمایش شامل تی. انجام شد 1385مهرماه  30در تاریخ 
و  )بذر در هکتار کیلوگرم 300و  275، 250(کاشت گندم در سه سطح 

، برگـی  چهـار (مرحله کش سولفوسولفورون در سه  زمان مصرف علف
بـه همـراه شـاهد بـدون مصـرف       جـودره  هشت برگی شش برگی و

هـاي  بلوكدر قالب طرح  به صورت فاکتوریل آزمایش .بود) علفکش
بـه منظـور پیـاده نمـودن     . تکرار اجرا گردیـد  چهاردر  یکامل تصادف

. متر احداث گردیـد  60/2×  6تیمارهاي آزمایشی کرت هایی به ابعاد 
 15هـا   فاصـله بـین ردیـف   . ردیف کشت بود 12هر کرت متشکل از 

پس  . متر در نظر گرفته شد 1سانتیمتر و فاصله بین دو کرت مجاور 
ه انجام یک دیسک سبک به منظور از سبز شدن جودره ابتدا مبادرت ب

قبـل از اعمـال   . هرز سبز شده صورت  گرفـت   هاي از بین بردن علف
مان زو همدر ابتداي مرحله پنجه دهی گندم  ها تیمارها، تعداد جو دره

. شمارش شـد جوهاي وحشی،  برگی تا شروع اولین پنجه 4مرحله  با
به صـورت    سمپاش پشتی کتابی با نازل تی جت بوسیلهها  سمپاشی

، )روز پس از کاشـت  45(پس رویشی و در مراحل رشدي چهار برگی 
روز پـس از   110(و هشت برگی ) روز پس از کاشت 60(شش برگی 

ــی از  ) کاشــت ــه سمپاش ــد و در هرمرحل ــام ش ــودره انج ــشج  علفک
گرم ماده تجـاري در هکتـار بـه همـراه      27سولفوسولفورون به مقدار 

ذکر است که در هریـک از  ه الزم ب. درصد استفاده گردید 2سیتوگیت 
 ،فقط یکبار عملیات سمپاشی و فقط در یکی از مراحل چهـار ها  کرت

قبل از . شش و یا هشت برگی جودره در کل دوره رشد گندم انجام شد
متر  متر مربعی 1 ثابت کادردر هر کرت یک  ،انجام عملیات سمپاشی

 ادرپس در این کس. هرز آن کرت باشدهاي  نصب شد تا نمایانگر علف
  روز پس از عملیات سمپاشی 30و  15 .شمارش شدندها  تعداد جو دره

باقیمانـده پـس از سمپاشـی    هاي  ثابت تعداد جو دره ادرهاينیز در ک
هـرز بـه   هـاي   بدین ترتیب درصد کاهش تعداد علـف . شمارش شدند

درضمن  .تفکیک گونه بر اساس جمعیت اولیه در هر کرت محاسبه شد
هرز تازه سبز شده در حد فاصـل زمـان سمپاشـی و زمـان     هاي  علف

نکتـه قابـل ذکـر    . شمارش اولیه یا ثانویه در محاسبات منظور نشدند
تا رسیدن گندم به مرحله پنجه (در طول فصل پاییز و زمستان اینکه 
هرز موجود در کرت شاهد با وجین دستی حذف هاي  کلیه علف ،)دهی

نمونـه    .شـت گنـدم ادامـه داشـت    گردید و این مسئله تـا زمـان بردا  
متر مربـع در   5/0×  5/0 متغیر با پرتاب دو کادر تخریبیهاي  برداري

 )مرحله بسـته شـدن کـانوپی گنـدم    ( سمپاشیآخرین روز پس از  45
هاي هرز و گیاه زراعی کف  در هر کادر کلیه علف سپس. گیري شد پی
دا شـده و  پس از انتقال به آزمایشگاه به تفکیک گونـه جـ  ند و شد بر

گیاه زراعی و جـودره   مورددر . گیري شد توده آنها اندازه تعداد و زیست
وزن هزاردانه، تعداد خوشه، تعداد دانـه   تعداد، زیست توده، فاکتورهاي

خوشه، تعداد بوته در واحد سطح، وزن خشک برگ و وزن خشـک   در
رد عملک ،فصل زراعی پایاندر . گیري گردید اندازهگندم و جودره ساقه 

و عملکـرد اقتصـادي و اجـزاي     گندم که شامل عملکـرد بیولـوژیکی  
وزن هزار دانه، تعداد دانه در خوشه و تعـداد خوشـه در متـر    (عملکرد 

الزم بـه ذکـر    .ها به تفکیک بـرآورد شـد   براي هرکدام از کرت) مربع
است که در اواسط فروردین آفت کش دیازینون جهت کنترل شـته و  

ت کش دسیس جهت کنترل سـن گنـدم  بـه    در اواسط اردیبهشت آف
جهـت انجـام تجزیـه    . میزان توصیه شده مورد اسـتفاده قـرار گرفـت   

بـه نـرم   ها  شدند سپس داده Excelابتدا وارد نرم افزار ها  آماري، داده
انتقال و پس از تجزیه واریانس داده ها، مقایسه میـانگین   SASافزار 
  .درصد انجام شد 5ر سطح دانکن داي  توسط آزمون چند دامنهها  داده
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  نتایج و بحث
بدسـت آمـده از اثـر مقـدار بـذر      هـاي   نتایج تجزیه واریانس داده

بـر اکثریـت صـفات     مصرفی گندم و زمان مصـرف سولفوسـولفورون  
اما اثـر بـر هـم کـنش     . گیري شده گندم و جودره معنی دار شد اندازه

ندازه بر کلیه صفات ا علفکشمقدار بذر مصرفی گندم و زمان مصرف 
  .گیري شده گندم و جودره معنی دار نشد

  
  اثر مقدار بذر مصرفی گندم بر صفات اندازه گیري شده گندم 

نتایج مقایسه میانگین صفات انـدازه گیـري شـده گنـدم توسـط      
تیمارهاي مختلف آزمایش در مرحله بسته شدن کانوپی گندم  بیانگر 

وگرم در هکتـار  کیل 275آن است که تیمار مصرف بذر گندم به مقدار 
نتایج نشان داد که افزایش مقدار . گردد می به عنوان تیمار برتر انتخاب

کیلوگرم  300به  250کیلوگرم در هکتار و از  275به  250بذر گندم از 
در هکتار سبب افزایش تراکم، وزن خشک برگ و وزن خشک سـاقه  

ین با بنابرا). 1جدول (گندم در مرحله بسته شدن کانوپی گندم گردید 
 300بـا   275دار بودن تیمـار   توجه به جنبه اقتصادي آن و عدم معنی

گیـري شـده    ي انـدازه ها ویژگیکیلوگرم بذر مصرفی در هکتار از نظر 
کیلوگرم بذر گندم در هکتار به عنوان تیمـار برتـر    275گندم، کاربرد 

در بررسی مشابه گزارش شده اسـت کـه   ). 1جدول (گردد  می انتخاب
داري در  بوته گندم در هکتار اختالف معنـی  700تا  400 تراکم کشت

میزان عملکرد و بر خی از خصوصیات مرفولوژي و فیزیولوژیک گندم 
پـذیري بـاال در خصـوص     نداشت و این گیاه به عنوان گیاه با انعطاف

  .)Baghestani and Atri 2003(افزایش تراکم معرفی شده است 
سـت آمـده از اثـر مقـدار بـذر      بدهـاي   نتایج تجزیه واریانس داده

مصرفی گندم بر صفات تراکم، وزن خشک برگ، وزن خشک سـاقه،  
عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه گندم در مرحله برداشـت معنـی دار   
شد اما اثر مقدار بذر مصرفی گندم بر روي صفات طول بـرگ، طـول   
 خوشه، تعداد دانه در خوشه و وزن هزار دانه گندم در مرحله برداشـت 

   .معنی دار نشد
نتایج مقایسه میـانگین صـفات مرفولوژیـک، عملکـرد و اجـزاي      
عملکرد گندم در مرحله برداشت توسط تیمارهـاي مختلـف آزمـایش    

کیلـوگرم در   275بیانگر آن است که تیمار مصرف بذر گندم به مقدار 

نتایج نشان دادکه در هیچ . گردد می هکتار به عنوان تیمار برتر انتخاب
و  275ز صفات مورد بررسی تفاوت معنی داري بین تیمارهـاي  کدام ا
بیشـترین  ). 2جـدول  (کیلوگرم بذر گندم در هکتار مشاهده نشد  300

مقدار عملکرد دانه و بیولوژیک گندم زمانی بدست آمد که مقدار بـذر  
 300بـه    250کیلو گرم در هکتار و از  275به  250مصرفی گندم از 

کـه بـا    دادنتـایج نشـان   ). 2جدول (ش یافت کیلوگرم در هکتار افزای
گندم، تراکم گندم و به دنبال آن سـطح  کشت شده افزایش مقدار بذر 

فتوسنتز کننده گیاه، وزن خشـک بـرگ و وزن خشـک سـاقه گنـدم      
افزایش یافت و همین امر سبب افزایش میزان رشد گندم، درشتی دانه 

بنابراین بـا  ). 2ل جدو(و نهایتاً افزایش عملکرد محصول گندم گردید 
کیلوگرم بذر  275توجه به جنبه اقتصادي از میان تیمارهاي فوق تیمار 

 ).2جدول (گردد  می گندم در هکتار به عنوان تیمار برتر انتخاب
 

  اثر مقدار بذر کشت شده گندم بر صفات مرفولوژیک جودره 
بدست آمده از اثر افـزایش مقـدار   هاي  نتایج تجزیه واریانس داده

مصرفی گندم برصفات وزن خشک بـرگ، وزن خشـک سـاقه و     بذر
ارتفاع جودره در مرحله بسته شدن کـانوپی معنـی دار شـد، امـا ایـن      

 .تفاوت بر روي صفت تراکم بوته جودره مشاهده نشد
نتایج مقایسه میانگین صفات مرفولوژیک جودره توسط تیمارهاي 

م به مقـدار  مختلف آزمایش بیانگر آن است که تیمار مصرف بذر گند
نتایج داد . گردد می کیلوگرم در هکتار به عنوان تیمار برتر انتخاب 275

کیلوگرم در هکتار  275به  250که افزایش مقدار بذر مصرفی گندم از 
جـدول  (ارتفاع جودره گردید  و موجب کاهش وزن خشک برگ، ساقه

بـه   275این در حالی است که افزایش مقدار بذر مصرفی گندم از ). 3
ي جو دره ها ویژگیدار بر این  کیلوگرم بذر در هکتار اثرات معنی 300

 275بنابراین تیمار مصرف بذر گندم بـه مقـدار   ). 3جدول (را نداشت 
در ). 3جدول (گردد  می کیلوگرم در هکتار به عنوان تیمار برتر انتخاب

مناطق جنوبی استرالیا که مقدار بذر توصیه شده بـراي کاشـت گنـدم    
باشـد،   مـی  )بوته در متر مربـع  120-150(یلوگرم در هکتار ک 75-50

بوته در مترمربع سبب کاهش زیست توده  200افزایش تراکم گندم تا 
و افزایش عملکرد دانـه گنـدم   ) Lolium regidum (علف هرز چچم 

  ).Lemerl et al., 1996(شده است 
 

  در سطوح مختلف مقدار بذر مصرفی گندم در مرحله بسته شدن کانوپیگیري شده گندم  مقایسه میانگین صفات مختلف اندازه -1جدول 
 Table 1- Effect of different wheat seeding rate treatments on different criteria at canopy closed stage  

 مقدار بذر کشت شده
Wheat seeding rate 

)1- ahkg.(  

  تراکم
Density 

 )plant.m-2(  

 وزن خشک برگ
Leaves dry weight 

)g.m-2(  

 وزن خشک ساقه
Culms dry weight 

)g.m-2(  

  ارتفاع گیاه 
Heigth 
 (cm) 

250   68.69 b†   72.20 b  232.24 b   70.88 a  
275  73.47 ab   77.33 ab  248.39 ab  72.52 a  
300  78.02 a   82.12 a  263.80 a   68.63 a  

  . )α% =  5دانکن (داري با یکدیگر ندارند  مشترکند اختالف معنی هایی که حداقل در یک حرف در هر ستون میانگین* 
 Means within each column followed by same letter are not significantly different at 0.05 probability level according to DMRT. 
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  رحله برداشتم روي برخی از خصوصیات جودره در مداثر سطوح مختلف بذر مصرفی گن - 2جدول 
Table 2- Effect of different wheat seeding rate treatments on different criteria at wheat harvest stage. 

 صفات مورد بررسی
Criteria  

 مقدار بذر کشت شده
Wheat seeding rate (kg. ha-1)  

250  275 300  
  تراکم

)plant.m-2 ( Density  54.69 b 64.52 a 65.86 a 

 وزن خشک برگ
)g.m-2( Leaves dry weight   26.53 b 32.45 a 33.13 a 

  وزن خشک ساقه
 )g.m-2( Culms dry weight   160.91 b 173.20 a 176.78 a 

 طول برگ 
)  cm( Leaves length  20.51 a 19.44 a 19.84 a 

  طول خوشه
)  cm( Spikes length   8.60 a 8.24 a 7.90 a 

 تعداد دانه خوشه
Grains per spikes  40.26 a 42.81 a 43.69 a 

 وزن هزار دانه
 )g  (1000 grain weight  19.78 a 20.92 a 21.36 a 

 عملکرد بیولوژیک
)g.m-2 ( Biological yield 365.20 b  388.27 a  396.29 a 

  عملکرد دانه
)g.m-2 ( Grain yield 201.48 a  227.39 a 231.89 a 

  ).α%=5دانکن (داري با یکدیگر ندارند  هایی که حداقل در یک حرف مشترکند اختالف معنی گیندر هرردیف میان* 
Means within each row followed by same letter are not significantly different at 0.05 probability level according to DMRT. 

  
  صیات جودره در مرحله بسته شدن کانوپیاثر مقدار بذر مصرفی گندم روي برخی از خصو - 3جدول 

Table 3- Effect of different wheat seeding rate treatments on different characteristics of wild barley at canopy closed stage 
 مقدار بذر کشت شده
Wheat seeding rate  

)1-ha. kg(  

 تراکم
Density 

 (plant.m-2)  

 وزن خشک برگ
Leaves dry weight 

)g.m-2(  

 وزن خشک ساقه
Culms dry weight 

)g.m-2(  

 ارتفاع گیاه
Height 

)  cm(  
250  †   6.2 a 10.35 a  22.36 a  52.64 a  
275 5.4 a 8.19 b  17.07 b  34.78 b  
300 6.6 a   7.70 b  16.80 b 31.11 b 

  )α%=5دانکن (داري با یکدیگر ندارند  هایی که حداقل در یک حرف مشترکند اختالف معنی در هر ستون میانگین* 
 Means within each column followed by same letter are not significantly different at 0.05 probability level according to DMRT. 

  
بدست آمده از اثر افـزایش مقـدار   هاي  نتایج تجزیه واریانس داده

، وزن خشـک بـرگ، وزن   بذر مصرفی گندم بـر روي صـفات تـراکم   
خشک ساقه، طول برگ، تعداد دانه در خوشه و وزن هزار دانه جـودره  
معنی دار نشد اما اثر افزایش مقدار بذر مصرفی گندم بـر روي صـفت   

  .  طول خوشه جودره معنی دار شد
نتایج مقایسه میانگین صفات مرفولوژیک جودره نتایج نشـان داد  

دار بین تیمارهاي آزمایشی از نظر  رغم عدم وجود تفاوت معنی که علی
ي تراکم جودره، وزن خشک بـرگ و  ها ویژگیبر تراکم گندم بر  تأثیر

ساقه آن و طول برگ جودره، وزن هزار دانه، تعداد دانـه در خوشـه و   
 275بـه   250طول خوشه جودره، افزایش مقدار بذر مصرفی گنـدم از  

جـدول  (ت شـد  کیلوگرم در هکتار سبب کاهش مقدار عددي این صفا
 275بـه   250منفی افزایش مقـدار بـذر مصـرفی از     تأثیرمجموع ). 4

تواند در میزان  کیلوگرم در هکتار بر روي صفات اشاره شده جودره می
منفی گذاشـته و   تأثیرزادآوري و به عبارت دیگر عملکرد دانه جوددره 

همین امر عالوه بـر کـاهش در میـزان رشـد جـودره کـه در میـزان        
منفی بر میزان  تأثیر، )3جدول (ده تولیدي آن نمود پیدا نمود تو زیست

توانـد  سـبب کـاهش     مـی  بذر تولیدي جو دره گذاشت که این مسئله
در بررسی مشابه دیده شده . هرز در بانک بذر گردد تراکم بذر این علف

موجب بوته در متر مربع  500به  400است که افزایش تراکم گندم از 
و میـزان    (.Eruca sativa Mill)ز منداب کاهش خسارت علف هر



  85      … (.Hordeum spontaneum Koch)یریت تلفیقی علف هرز جودره مد

در بررسـی  ). Jamnejad, 2007(گردید  زادآوري آن در مزارع گندم  
دیگر نیز نشان داده شده است که افزایش مقدار بذر مصرفی گنـدم و  

هرز  به بانک بـذر   هاي کلزا میزان ورود بذر علف-کلزا در تناوب گندم
تیمارها هیچگونه اثر منفی بر درصد کاهش یافت و این  43تا  31بین 

). Blackshaw et al. 2005(عملکرد دو محصول در تناوب نداشتند 
مقادیر مختلـف بـذر    تأثیرتوجه به مجموع اطالعات بدست آمده از  با

عنایـت بـه ارزش    گیـري جـو دره و بـا    مصرفی گندم بر صفات اندازه
گرم در کیلـو  275توان تیمـار کـاربرد    اقتصادي بذر مصرفی گندم می

رسد افزایش مقـدار   نظر می هب. هکتار به عنوان تیمار برتر معرفی نمود
اي گندم شده  بذر مصرفی از این مقدار سبب افزایش رقابت درون گونه

هرز مزبور  و همین امر سبب کاهش توان رقابتی گندم در مقابل علف
هـا دیگـر نیـز     بررسـی ). Baghestani & Atri 2003(گردیده است 

ده است که افزایش بیش از حد تـراکم گنـدم سـبب افـزایش     نشان دا
اي در گندم شده و همین امر سـبب کـاهش    میزان رقابت درون گونه

 Atri et(هرز  گردیده است  هاي توان رقابتی محصول در مقابل علف
al. 2009 .(  

  
بـر صـفات مرفولوژیـک،     سولفوسـولفورون  زمان مصـرف اثر 

  عملکرد و اجزاي عملکرد گندم
بدست آمده از اثر زمـان مصـرف   هاي  یج تجزیه واریانس دادهنتا

عملکـرد و   ،سولفوسولفورون بر صفات مختلـف مرفولوژیـک   علفکش
 علفکـش اجزاي عملکرد گندم حاکی از آن است که زمان مصرف این 

  .گیري شده گندم داشته است داري روي صفات اندازه معنی تأثیر
ان داد کـه کـاربرد   هـاي بدسـت آمـده نشـ     مقایسه میانگین داده

سولفوسولفورون در مزرعه گندم بدلیل کاهش فشـار رقـابتی    علفکش
بر صفات مختلـف   علفکشمثبت این  تأثیرجودره بر محصول، سبب 

 5همـانطور کـه در جـدول    ).  5جـدول  (گیري شده گندم شـد   اندازه
نمایش داده شده است کاربرد سولفوسولفورون سبب حفظ بهتر تراکم 

همین عامل سبب افزایش وزن خشـک بـرگ و سـاقه     گندم گردید و
به عبارت دیگر سطح فتوسنتز کننده گندم در اثر کاربرد . محصول شد

بــر  علفکـش سولفوسـولفورون و بـدلیل اثـرات منفـی ایـن       علفکـش 
توان در افزایش وزن  هرز جودره  افزایش یافت و اثرات آن را می علف

در میـزان   نهایتـاً خوشـه و   هزار دانه گندم، تعداد دانه در خوشه، طول
 6همانطور که در جدول .  عملکرد بیولوژیک و دانه گندم مشاهد نمود

 علفکـش شود میـزان تـراکم گنـدم در دو تیمـار کـاربرد       مشاهده می
داري بیشتر  سولفوسولفورون در مراحل چهار و هشت برگی بطور معنی

ل است که این مسئله احتماال بدین دلی. از مرحله شش برگی گندم بود
در مرحله چهـار برگـی سـبب وارد شـدن شـوك       علفکشکاربرد این 

اندکی به گندم شد، ولی بدلیل آنکه هنوز سرماي زمستانه فرا نرسیده 
بود جبران گردید و گندم فرصت برگشتن به شرایط نرمال اولیه خود را 
داشت، اما کاربرد آن در مرحله شش برگی سبب ایجاد خسارت شد و 

سیدن سرماي زمستانه، گندم فرصت کـافی بـراي جبـران    بدلیل فرار
کاربرد سولفوسولفورون  در مرحله هشت برگی . شوك وارده را نداشت

گرم شدن مجدد هوا و شروع رشد دوباره گندم بود، به  مصادف باکه 
را جبـران   علفکـش شـوك ناشـی از مصـرف    گیاه زراعی اجازه داد تا 

گیري شده  از صفات مختلف اندازهبا توجه به نتایج بدست آمده . نماید
سولفوسـولفورون در مراحـل    علفکشتوان تیمارهاي کاربرد  گندم می

  . چهار و هشت برگی را به عنوان تیمارهاي  برتر معرفی نمود
 

  اثر زمان مصرف سولفوسولفورون بر صفات مرفولوژیک جودره  
بدست آمده از اثر زمـان مصـرف   هاي  نتایج تجزیه واریانس داده

سولفوسولفورون روي تـراکم، وزن خشـک بـرگ و سـاقه و      لفکشع
از سوي دیگر . بودارتفاع جودره در مرحله بسته شدن کانوپی معنی دار 

ــاربرد     ــه ک ــان داد ک ــفات نش ــن ص ــانگین ای ــه می ــشمقایس  علفک
هرز در مرحلـه   دار تراکم این علف سولفوسولفورون سبب کاهش معنی

 ).6جدول (بسته شدن کانوپی شد 
 

  گندم مرحله برداشتگیري شده جودره در  صفات مختلف اندازهاثر مقدار بذر مصرفی گندم روي  - 4ول جد

Table 4- Effect of different wheat seeding rate treatments on criteria of wild barley at harvest stage 
مقدار بذر کشت 

 شده
Wheat seeding 

rate  
 )1-ha. kg(  

  تراکم
Density 

 (plant.m-2)  

وزن خشک 
 برگ

Leaves dry 
weight 

)g.m-2(  

 وزن خشک
 ساقه

Culms dry 
weight 

)g.m-2(  

 برگ طول
Leaves 
length 

)  cm(  

 خوشه طول
Spikes 
length 

)  cm(  

 تعداد دانه در
 خوشه

Grains per 
spikes  

 دانه وزن هزار
1000 grain 

weight 
 (g)  

250  †   7.30 a  5.26 a  13.85 a  7.33 a  3.46 a 2.34 a  4.16 a  
275 4.63 a 2.93 a  8.76 a 4.27 a 2.62 a 3.96 a  4.85 a  
300 5.50 a  A3.87 a  10.34 a 4.37 a 4.78 a 2.95 a 2.08 a 

 )α%=5دانکن (داري با یکدیگر ندارند  هایی که حداقل در یک حرف مشترکند اختالف معنی هر ستون میانگین در * 
 †Means within each column followed by same letter are not significantly different at 0.05 probability level according to DMRT test. 
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  سولفوسولفورون روي برخی از خصوصیات مرفولوژیک گندم در مرحله شیري و عملکرد و اجزاي عملکرد گندم  علفکشاثر زمان مصرف  - 5جدول 

Table 5- Effect of different sulfosulfuron time of application on some morphological characteristics of wheat at grain milk 
developing stage and yield and yield components of wheat. 

  صفات مورد بررسی
Criteria 

 

 زمان مصرف علفکش سولفوسولفورون
Time of sulfusolfuron application   

 شاهد
Control 

 برگی 4
4 leaves  

 برگی 6
6 leaves 

 برگی 8
8 leaves 

 تراکم
)plant.m-2(  Density  42.67 c†  79.22 a 68.11 b 78.42 a 

 وزن خشک برگ
)g.m-2(  Leaves dry weight  16.43 c 37.61 a 34.26 b 39.85 a 

 وزن خشک ساقه
t )g. m-2(  Culms dry weigh  87.64 c 200.72 a 182.83 b 212.65 a 

 طول برگ
 )  cm (Leaves length  17.57 c  22.38 a 20.44 b 19.33 b 

 طول خوشه
)  cm(  Spikes length 7.48 c 8.66 a 8.20 b 8.70 a 

 تعداد دانه در خوشه
Grain  per spikes  21.67 c 49.61 a 45.18 b 52.55 a 

 وزن هزار دانه
)g (  Thousand grain weight  10.59 c 24.25 a 22.09 b 25.69 a 

 عملکرد بیولوژیکی
 )g. m-2 (Biological yield 196.56 c 449.94 a 409.83 b 478.67 a 

  عملکرد دانه
)g.m-2(  Grain yield 110.05 c 251.93 a 229.47 b 266.9 a 

 ).α%=5دانکن (ر ندارند داري با یکدیگ هایی که حداقل در یک حرف مشترکند اختالف معنی در هر ردیف میانگین* 
†Means within each row followed by same letter are not significantly different at 0.05 probability level according to DMRT test. 

  
سولفوسولفورون، تیمار کـاربرد   علفکشدر بین تیمارهاي مصرف 

ر از نظـر  در مرحله شش برگی نسبت به دو مرحله دیگـ  علفکشاین 
کاهش تراکم و وزن خشک جودره کارایی بیشتري نسبت به دو تیمار 

همــانطور کــه قــبال نیــز اشــاره شــد بــدنبال کــاربرد . دیگــر داشــت
. سولفوسولفورون در مرحله شش برگی سرماي زمستانه نیز آغـاز شـد  

بر جودره، سرما نیز  علفکشاین مسئله سبب گردید که عالوه بر فشار 
هرز را نداده و همین عامل سبب  ت وارده بر علففرصت جبران خسار

با عنایت بـه اینکـه   . کاهش شدید تراکم و وزن خشک جودره گردید
هـرز جـودره    در این مرحله عالوه بر خسارت به علـف  علفکشکاربرد 

رغم  ، علی)7و  6جداول (روي گندم نیز گردید  سبب ایجاد خسارت بر
توان به عنوان تیمار  حله نمیکارایی باالي سولفوسولفورون در این مر

ــود   ــی نم ــر معرف ــار    . برت ــارایی تیم ــوارد ک ــب م  علفکــشدر اغل
سولفوسولفورون در مراحل چهار و هشت برگـی جـودره روي صـفات    

هرز در مرحلـه بسـته    این علف) باستثناء ارتفاع گیاه(گیري شده  اندازه
مقایسـه  ). 7جدول (داري دیده نشد  شدن کانوپی گندم اختالف معنی

این نتایج با نتایج بدست آمده از عملکرد دانه و خصوصـیات رشـدي   

گندم حاکی از آن است که بین دو تیمار کـاربرد سولفوسـولفورون در   
هار برگی بر هشت آن در مرحله چمراحل چهار و هشت برگی، کاربرد 

هاي مختلف  در بررسی دیگري که روي گونه. برگی نیز رجحان دارد
صورت گرفت نیز مشاهده گردید که کاربرد  جو در محیط کنترل شده

سولفوسولفورون در مرحله چهار برگی سبب کنترل کامل جـو خـودرو   
)Hordeum vulgare (    و کنتــرل خــوب جــودره)Hordeum 

spontaneum ( ــی ــو موش ــرل ) Hordeum murinum(و ج و کنت
 Baghestani et(گردید ) Hordeum disticon(متوسط جو دو ردیفه 

al., 2008 .( 
گیري شده جـودره در   نتایج مقایسه میانگین صفات مختلف اندازه

مرحله برداشت نیز تایید کننده نتایج بدست آمده از مرحله بسته شدن 
سولفوسـولفورون سـبب    علفکـش بطوریکـه کـاربرد   . باشد کانوپی می

دار تراکم، وزن خشک، طول برگ، طـول خوشـه،    کاهش بسیار معنی
از سوي ). 7جدول (ن هزاردانه جو دره گردید تعداد دانه در خوشه و وز
بهتري  تأثیردر مرحله شش برگی که  علفکشدیگر تیمار کاربرد این 

جدول (هرز جودره در مرحله بسته شدن کانوپی داشت  در کنترل علف
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ــاربرد     ) 7 ــی ک ــر یعن ــار دیگ ــا دو تیم ــت ب ــاي دوره برداش در انته
نطر اثرات منفی بـر  سولفوسولفورون در مراحل چهار و هشت برگی از 

باسـتثناء طـول   (گیري شده جـودره در مرحلـه برداشـت     صفات اندازه
با توجه به این مسئله و بـا   .داري نداشت اختالف آماري معنی) خوشه

عنایت به اثرات منفی سولفوسـولفورون بـرروي گیـاه گنـدم، کـاربرد      
سولفوسولفورون در مرحله چهـار برگـی نسـبت بـه دو مرحلـه دیگـر       

  .داردرجحان 
توان گفـت   می در مجموع با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه

کیلـوگرم بـذر در هـر هکتـار گنـدم و       275که تلفیق کاربرد مصرف 
جهـت  مصرف سولفوسولفورون در مرحله چهار برگی علف هرز جودره 

در  .گردد توصیه میدر شرایط هیرم کاري در گندم هرز  مهار این علف
ط عطـري و همکـاران در خصـوص کنتـرل      بررسی مشابهی که توس

چاودار در مزارع گندم نیز صورت گرفت نشان داده شده کـه مصـرف   
تواند  درصد بیشتر از مقدار توصیه شده گندم رقم پیشتاز می 50تا  25

).Atri et al. 2008(از خســارت چــاودار در مــزارع گنــدم بکاهــد 

  
 ي جودره در مرحله شیري گندمها ویژگیبرخی از سولفوسولفورون روي  علفکشزمان مصرف  اثر - 6جدول 

Table 7- Effect of different sulfosulfuron time of applicationon some characteristics of wild barley at milk grain developing 
stage. 

  زمان کاربرد
Time of application  

  تراکم
Density 

(plant..m-2) 

  وزن خشک برگ
Leaf Dry matter 

(g.m-2) 

  وزن خشک ساقه
Culm Dry matter 

(g.m-2) 

  ارتفاع
Height 
(cm)  

 علفکششاهد بدون مصرف 
Control (no-herbicide)  17.11 a†    26.32 c  57.39 a  80.70 a  

 برگی 4
4 leaves  4.22 b  4.60 b  10.06 b  41.71 b  

 برگی 6
6 leaves 

0.22 c  0.01 a  0.01 a  80.10 a  
 برگی 8

8 leaves  2.88 bc  4.10 b 8.90 b  36.10 c 

 )α%=5دانکن (داري با یکدیگر ندارند  هایی که حداقل در یک حرف مشترکند اختالف معنی در هر ستون میانگین *
†Means within each column followed by same letter are not significantly different at 0.05 probability level according to DMRT test. 

  
  مرحله برداشت صفات مختلف جودره دربر  مصرف علف کش سولفوسولفورونمقایسه میانگین اثر زمان  - 7جدول 

Table 7- Effect of different sulfosulfuron time of application  on some characteristics of wild barley at harvest stage 
زمان مصرف 

 علفکش
Time of 

application  

  تراکم
Density 

(plant.m-2) 

  وزن خشک
Leaves dry 

weight  
  )g. m-2( برگ

وزن خشک 
  ساقه

Culms dry 
weight 

)g. m-2(  

  برگ طول
Leaves 
length 

)  cm(  

  خوشهطول 
Spikes 
length 

)  cm(  

  تعداد دانه
  خوشه در

Grains in 
spikes  

  وزن هزار
 هدان

1000 grains 
weight (g) 

مصرف شاهد بدون 
  علفکش

Control (no-
herbicide)  

21.59 a  15.53 a  43.95 a  12.64 a  5.89 a  3.17 a 3.50 a  

  برگی 4
4 leaves  0.33 b  b 0.01  b 0.01  2.16 b  c 1.00  1.28 b  1.00 b  

  برگی 6
6 leaves  1.00 b  0.55 b  b 0.01 4.05 b 6.16 a 1.00 b 1.00 b  

  برگی 8 
8 leaves  0.33 b 0.01 b b 0.01 2.44 b 2.44 b 1.00 b 1.00 b 

 )α%=5دانکن (داري با یکدیگر ندارند  هایی که حداقل در یک حرف مشترکند اختالف معنی در هر ستون میانگین* 
†Means within each column followed by same letter are not significantly different at 0.05 probability level according to DMRT test 
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Integrated management of wild barley (Hordeum spontaneum Koch) in wheat 

field under stale seedbed condition 

 
M.A. Baghestani Maybodi*, H. Sayedipour, E. Zand, M. Minbashi-moeini, F. Maighani and A. Lashkari1  
 

Abstract 
Field experiment was conducted in order to determine the effect of wheat seeding rate and time of 

application of sulfosulfuron for control of Hordeum spontaneum in wheat field in 2007 in Qom 
Province, Iran. The experimental design was completely randomized block with four replications in 
which treatments were arranged as factorial. The treatments were wheat seed rates at 250, 275 and 300 
kg/ha and time of application of sulfosulfuron in different growth stages of Hordeum spontaneum 
(four-leaves, six leaves and eight leaves). Results showed that using 275 kg/ha and application of 
sulfosulfuron at four-leaves growth stage of Hordeum spontaneum in stale seedbed method were the 
best treatments for suppressing of Hordeum spontaneum in wheat field. These treatments reduced 
growth of Hordeum spontaneum while increased attributed growth criteria of wheat, particularly 
wheat grain yield. According to economical and environmental standpoints, using wheat seed rate at 
275 kg/ha and applying sulfosulfuron at four-leaves stage of Hordeum spontaneum were the best 
treatment for integrated management of wild barley. These treatments affected seed production of wild 
barley, therefore, the input of wild barley seed to seed bank can be reduced by mentioned treatments. 

 
Key words: Seeding rate, Herbicide, Sulfosulfuron, Cultural control, Seed bank, Competition 
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