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Introduction 

Plant Protection Organization (PPO) has registered 22 commercial herbicides formulations for weed control 
of wheat, barley and triticale in Iran. Among these herbicides, sixtheen herbicides introduced act as two 
proposed or only for broadleaved weeds. Their active ingredients including acetolactate synthase (ALS) enzyme 
inhibiting groups, synthetic-auxin groups,a photosynthetic inhibitor of photosystem II, and pigment synthesis 
inhibitor groups (Tomlin, 2009). Previous studies show that existing weed species do not similarly respond to 
herbicides and therefore the percentage control of some of the weed species is lower than the other species 
(Ohadi, 2010). These hard-to-control weeds are naturally tolerant to herbicides or may be developing resistant to 
one mode of action. Thus, we need new herbicides to suppress such weeds. The aim of this work was to find the 
best chemical treatments against weeds in wheat production based on using the new herbicide fluroxypyr and 
comparing their efficacy with commonly registered herbicides in the major wheat growing areas of Iran. 

Material and Method 

A field study was conducted in four regions of Iran, including Karaj, Shahryar, Ahwaz, Shiraz, and Gonbad 
during 2017-2018 growing season. The statistical layout was a completely randomized block design with four 
replicates. Ten herbicides in 12 treatments were 2,4-D+MCPA (U46-Cambi fluid® 67.5%SL, 1.5 1 L ha-1), 
Mecoprop-p + Dichloprop-p + MCPA (Duplosan super® 60% SL , 1 L ha-1), Bromoxynil + MCPA (Bromicide® 
40% EC, 1.5 L ha-1), Tribenuron-methyl (Granstar® 75% DF, 20 gr ha-1), Mesosulfuron-methyl + Iodosulfuron-
methyl sodium+ Diflufenican+Mefenpyre-diethyl (Othello® 75% WG, 1.6 L ha-1), 2,4-D + Dicamba (Dialant 
super® 46.4 SL, 0.8 L ha-1), Triasulfuron + Dicamba (Lintur® 70% WG, 165 gr ha-1), Bromoxynil + 2,4-D 
(Buctrile Univeral® 56% EC 1.5 L ha-1), Dichloprop+bentazone (Basagran DP 56.6% SL, 2 L ha-1) and the new 
herbicide Fluroxypyr with th recommended doses (Kavin Flurox® 20% EC 1.5, 2 and 2.5 L ha-1). An unweeded 
treatment served as controls. Weed density and weed dry weight for each plot were measured four weeks after 
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the last application the herbicides.  Wheat was harvested from six m2 of each plot after removing border plots. 
Wheat grain yield was determined after adjusting the moisture level of grain to 14 %. Data from each region 
were subjected to statistical analysis using SAS/STAT® statistical software and the means were separated by 
Duncan (α=5%). 

Results and Discussion 

The results showed a diverse spectrum of weeds (14 species) at the experimental locations. Descuriania 
Sophia was dominant in two tested locations Karaj and Shiraz. The next dominant weed species were Galium 
aparine L., Conringia orientali and Centaurea depressa M.B. were present dominantly in Shiraz. Polygonum 
aviculare, Fumaria vailantii and Veronica persica were present in Karaj. Lepyrodiclis holosteoides as a noxious 
weeds, were dominant only in Shahryar. Malva neglecta and Scorpiurus muricatus were in Ahwaz and Bifora 
testiculata was dominat in Gnbad. Across the experimental locations, fluroxypyr was efficient at 2-2.5 L ha-1 
concentrations for weed control (85.77 to 90.68%). However, when applied at dosage of 1.5 L ha-1, total weed 
control efficiency was lower (80.75%). Bromoxynil + 2,4-D (85.43%) , Dichloprop-p + Bentazon (83.98%) were 
the most efficient after fluroxypyr. Mecoprop-p + Dichloprop-p + MCPA and Bromoxynil + MCPA with 80% 
average efficiency controled weeds in all the locations. Triasulfuron + Dicamba and 2,4-D + Dicamba were 
inefficient in weed control (67.75 and 68.22% , respectively) across all locations. These findings were in 
agreement with the results of some previous studies (Minbashi and Saeedi, 2019, Minbashi et al. 2020). 
Lepyrodiclis holosteoides with average control of 63.68% and CV= 23.98% was the most difficult-to-control 
weed in this experiment. Other weeds beside that were Scorpiurus muricatus, Polygonum aviculare, Malva 
neglecta and Bifora testiculata identified as difficult-to-control weeds. None of herbicides showed visual injury 
symptoms on wheat. 

Conclusion 

According to these experiments, we found that the Fluroxypyr (2-2.5 L ha-1) as new candidate herbicide 
showed good to excellent (85%-100%) weed control efficiency averaged in the all experimental locations and it 
could be recommended to be used in wheat field after registration process. Due to environmental concern, it 
should be applied at lower doses for non-difficult-to-control weeds. We found that Bromoxynil + 2,4-D was the 
most efficient next herbicide after fluroxypyr and Triasulfuron + Dicamba as an unefficient herbicide overall. L. 
holosteoides as the most hard-to-control weed was controlled only by upper dose (2.5 L ha-1) of new herbicide. 
Other difficult-to-control weed species were Scorpiurus muricatus, Polygonum aviculare, Malva neglecta and 
Bifora testiculata.  

 
Keywords: Density, Difficult-to-control, Dry weight, Spectrum, Visual injury 
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 مقاله پژوهشی
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 گندم مزارع های هرزعلف علیه جيرا هایكشبا پهن برگ سهيمقا در ریپ فلوروكسيكارآيي 
(Triticum aestivum L.)  
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 6العزيز حقیقي عبد 
 11/11/1011تاریخ دریافت: 
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 چکیده

طق ک ر،   اهاي کامل تصادفي با چهار تکرار در من  هاي هرز پهن برگ آزمايشي در قالب طرح بلوکدر کنترل علف پیرفلوروکسيبه منظور ارزيابي 
لیت ر در هکت ار    5/6) آپ ي سيتوفوردي+امهاي کشعلفشامل کاربرد  را شد. تیمارهااج 6971-79اهواز  شیراز و گنبدکاووس طي سال زراعي شهريار  

متی ل+ يدوس ولوورو  متی ل س ديي+ ديولوفنیک ا +      مزوس ولوورو    (%95گ رم در هکت ار گراتس تار     02 تري بن ورو  متی ل )  فلوئید(  توفوردي کمبي
لیتر  5/6آ )پيسيبروموکسینیل+ام  (% 12لیتر در هکتار دوپلسا  سوپر 5/0آ )پيسيام+پيروپديکلوپ-مکوپروپ پي  (%1لیتر اتللو  1/6اتیل )ديپايرمون

  (92نت ور % یگ رم در هکت ار ل   615سولوورو +دايکامبا )(  تريا%0/90 دياال  سوپر لیتر در هکتار 8/2توفوردي+ دايکامبا )  (%02آ مدر هکتار برومايسید ا
ک ش جدي د   ( و عل ف %51بوکتري ل يوتیورس ال   لیت ر   5/6بروموکس ینیل+ توف وردي )  (  %1/51پ ي بازاگرا  ديدر هکتار  لیتر 0بازاگرا + ديکلوپروپ )

درصد  82دار بیش از معني قادر به کنترللیتر در هکتار  5/0تا  0پیر در مقدار تشا  داد فلوروکسي جي. تتالیتر در هکتار( بود 5/0و  0  5/6پیر )فلوروکسي
هاي متداول کنترل تشده و يا ب ه  کشهاي پهن برگ را که توسط ساير پهن برگبود و عالوه بر اين برخي از گوته هرز پهن برگ گندم ياهعلف بیشتر

(  گ ل  Galium tricurnatum(  ب ي ت ي را) )  Scorpiurus muricatus(  دم عقرب ي ) Malva neglectaشوتد تظیر پنیرک )سختي کنترل مي
ارش ته  ه رز س م ي تظی ر    کنت رل عل ف    ياما برا( را به خوبي کنترل کند. Veronica persica( و سیزاب ايراتي )Centaurea depressaگندم )
محصول  نيبه عملکرد مطلوب در ا د یدر هکتار و رس تریل 5/0مقدار ( Bifora testiculataو گشنیزک )( Lepyrodiclis holosteoidesيي )خطا
با توجه به اي ن ک ه اي ن     تشدتد. شيبه گندم در مناطق مختلف آزما يباعث خسارت ظاهر شيآزما يهاکشاز علف کي چیه. است هیقابل توص يزراع
ه اي م زارگ گن دم از    کشهاي شبه اکسیني از خاتواده پیريدين کاربوکسیلیک اسید است و با بسیاري از از پهن برگکشکش متعلق به گروه علفعلف

 تواتد توصیه مناسبي براي اين منظور تیز باشد.ها ميکشنظور جلوگیري از پديده مقاومت به علفلحاظ تحوه اثر متواوت است به م

 
 سوزي  وز  خشکهرز  گیاهتراکي  دشوارکنترل  طیف علف های کلیدی:واژه 

 
 

                                                           
 پزشکي کشور  سازما  تحقیقات  آموزش و ترويج کشاورزي  تهرا   ايرا  سسه تحقیقات گیاهپژوهش  مؤو مربي  داتشیاربه ترتیب  -9و  6
 (:m.minbashi@areeo.ac.ir  Email تويسنده مسئول: -)*
ش و ترويج کشاورزي  مشهد  سازما  تحقیقات  آموز و منابع طبیعي خراسا  رضوي اورزي پزشکي  مرکز تحقیقات و آموزش کشاستاديار پژوهش بخش تحقیقات گیاه -0

 ايرا 
 پزشکي  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعي خوزستا . سازما  تحقیقات  آموزش و ترويج کشاورزي  اهواز  ايرا مربي پژوهش بخش تحقیقات گیاه -0
   مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعي فارس  سازما  تحقیقات  آموزش و ترويج کشاورزي  شیراز  ايرا مربي پژوهش بخش تحقیقات گیاه پزشکي -5
زي  گرگا  )ايستگاه استاديار پژوهش بخش تحقیقات گیاه پزشکي  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعي گلستا . سازما  تحقیقات  آموزش و ترويج کشاور -1

 تي گنبد(  ايرا تحقیقا
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 مقدمه

 گن دم  م زارگ  ه رز  يه ا کنترل علف هايروش نيتراز مهي يکي
ک ش  علففرموالسیو   00و  است. اکنها کشعلف کشور  استواده از

 اس ت  دهیبه ثبت رسهاي مختلف در کشور براي گندم و جو از خاتواده
ه ا  ب رگ کش دو منظوره يا براي مهار په ن علف 61ها که از میا  آ 
اي ن  از  با اين وجود  تع دادي . (Nourbakhsh, 2019)اتد معرفي شده

دوره  ب روز مقاوم ت  ع دم اتطب ا      ت اگو  ماتن د  گول يها به دالگوته
خار، ب ود    اي بود  وکش  چندسالهها با کاربرد علفرشد آ حساس 

 ,.Zand et al) ش وتد يکنت رل تم   ب ه خ وبي     کشعلف اثر فیاز ط

برت ري  داراي گن دم   بیشتر موارد تسبت ب ه  هاي هرز در. علف(2012
هس تند ک ه در    هاي اکوفیزيولوژي و دگرآسیبياز قابلیت رقابتي تاشي

 Montazeri et)د تتیاز داربراي مهار پايدار اي به مديريت ويژهتتی ه 

al., 2005)شامل هرز پهن برگ مزارگ گندم آبيهايترين علف. مهي 
   س  لمه ت  ره(.Polygonum spp) هو  ت بن  دمختل  ف ه  اي گوت  ه

(Chenopodium album L. ( خردل وحش ي  )Sinapis arvensis 

L.( ازم   ک  )Cardaria draba L.را) )ت   ي(  ب   يGalium 

tricornutum L.( تلخ  ه  )Acroptilon repense L.و خاکش  یر ) 
 هس تند  ( Descurainia sophia (L.) Webb. ex Prantl) ايرات ي 

(Minbashi et al., 2008). ها در مزارگ گندم در کشاستواده از علف
سال گذش ته  باع ث ک اهش خس ارت اي ن عوام ل در اي ن         92طي 

و ه ر س اله تی ز ترکیب ات      محصول از تظر کمي وکیو ي ش ده اس ت   
ش ود  ه اي ه رز پیش نهاد م ي    جديدي براي کنت رل ش یمیايي عل ف   

(Powels et al., 1997) .یبات جديد ممک ن اس ت ش امل م اده     ترک
ه اي بهین ه ب ه    ي قبلي با تسبتموثره جديد بوده  يا اينکه مواد موثره

 شکل جديدي در فرموالسیو  با هي آمیخته شده باشند.
 6978اي است ک ه در س ال   ماده موثره 6پیرفلوروکسي کشعلف

در کش ور پیش نهاد   هاي هرز پهن برگ مزارگ گن دم  راي کنترل علفب
ک ش متعل ق ب ه گ روه     اين علف(. Nourbakhsh, 2019ه است )شد
کاربوکس یلیک اس ید   -اکسیني از خاتواده پیريدين-هاي شبهکشعلف

هاي تريکلوپیر  پیکلورام و کلوپیرالید  تیز از اعض ا  کشاست که علوک
 (Sanders and Pallett, 1987)شوتد شاخص اين گروه محسوب مي

ه اي  ک ش   عل ف کس ین مص نوعي  اه اي  ک ش از میا  ديگر علف .
آ  ديکل  وپروپ و مک  وپروپ از گ  روه فنوکس  ي پ  يس  ي  امتوف  وردي

محس  وب کاربوکس  یلیک اس  ید و  دايکمب  ا از گ  روه بنزوئی  ک اس  ید 
. (Gunsolus and Curran, 1991; Tomlin, 2009) دتش  وم  ي
ه اي  تاهن  اري  هورم وتي اي  اد  -هاي ش به کشي عمل علفتحوه

ه اي گی اهي   طويل شد  سلولتاشي از رشد تامتقار  و  فیزيولوژيک

                                                           
1- Fluroxypyr: 2-(4-amino-3,5-dichloro-6-

fluoropyridin-2-yl) oxyacetic acid 

ه اي  تورم  کشیدگي و فن اتي شد  ات دام  است که من ر به بدشکلي
ه  ا رگه  ايي از س  اقه و دمب   بخ  ش  لب  رگ  گ  کاس  برگب  رگ
 . (Zand et al., 2008)شودمي

ه اي  توات د عل ف  کش فلوروکسي پیر ميدر شرايط مزرعه  علف 
بن د  بن د و پیک ک تظی ر هو ت    هرز يکساله و چندساله خاتواده هو ت 

( و پیک  ک ص  حرايي  .Polygonum convolvulus Lپیکک  ي )
(Convolvulus arvensis L.   ب ا مق دار )گ رم در هکت ار م اده     922

ت ره و خارلت ه   ه اي ه رزي تظی ر س لمه    موثره کنترل کند ولي عل ف 
(Cirsium arvense   به اين مقدار علف کش فلوروکسي پی ر تحم ل )

. م   ک دوتال   د و همک   ارا    (Anonymouse, 1986)دارت   د 
(MacDonald et al., 1993) تشا  دادتد که مقدار ماده موثره براي  

وز  خشک ساقه و ريش ه پیک ک ص حرايي در ش رايط      %52کاهش 
پیر بود. اين گرم در هکتار ماده موثره فلوروکسي 99و  52کنترل شده  

 0/2ت ا   0/2مطالعه همکنین تشا  داد مصرف فلوروکسي در مزرع ه ) 
ه گلدهي پیکک تس بت ب ه   کیلوگرم ماده موثره در هکتار(  اواخر مرحل

دار بیشتري در کنترل اين ي گل تاثیر معنيمراحل اولیه تشکیل جواته
 علف هرز داشت. 

  ج ذب از طري ق ب رگ و مت ابولیزم     0واکنش ب ه مق دار مص رف   
بن د پیکک ي  خارلت ه و    هاي س لمه ت ره  هو ت   پیر در گوتهفلوروکسي

د ک ه مق دار   پیکک صحرايي مورد بررسي قرار گرفت. تتايج تش ا  دا 
هاي ه رز در دو گوت ه   جمعیت علف %52ماده موثر براي از بین برد  

گ رم   02و  61بند پیککي و پیکک صحرايي به ترتی ب  حساس هوت
هاي متحمل ماده موثره در هکتار بود و در مقابل اين مقدار براي گوته

گ  رم ب  ه دس  ت آم  د  822و  996س  لمه ت  ره و خارلت  ه ب  ه ترتی  ب 
(MacDonald et al., 1994)      ب ر اس اس آزم ايش ديگ ر  تو اوت .

( و متحم ل مث ل   Stellaria mediaهاي حساس مثل گندمک )گوته
کش تیست ( تاشي از متابولیسي علفViola arvensisبنوشه وحشي )
ي س لولي و تق ل و اتتق ال    کش به پلیمرهاي دي واره بلکه الحا  علف

ه اي  آبک ش  فراين دهايي هس تند ک ه در گوت ه      محدود در آوت دهاي 
ي زتد و مطالعه .(Sanders and Pallett, 1987)دهد متحمل ر) مي

پی ر  حاکي از کارايي خوب فلوروکسي (Zand et al., 2007)همکارا  
ي کاهش ت راکي و وز   ( برا%05لیتر در هکتار ماده ت ارتي  5/0-0) 

(  خاکشیر بدل  Vaccaria pyramidataهاي جغ غک )خشک گوته
(Sisymbrium officinalis( غربیلک  )Lamium amplexicaule  )

خردل وحشي و خاکشیر ايراتي بود. براي افزايش ک ارايي فلوروکس ي   
را)  ت ي هاي تسبتا متحمل ماتند گن دمک و ب ي  پیر براي کنترل گوته

کش سازگار ماتن د توف وردي ي ا    پیر را با يک علففلوروکسي  توامی
هاي حساس مقدار مص رف  آ درهي آمیخت و حتي براي گوتهپيسيام

                                                           
2- Dose-Response 
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 ,Domaradzki & Kieloch)ک ش را ک اهش داد   مخلوط دو عل ف 

2009) . 
آ ب ا ت ام ت  اري    پ ي سيبروموکسینیل+ ام آمیختهپیش کشعلف
 5/6آ  آ در کشور به ثبت رسیده است و  مقدار مص رف  ام برومايسید

. (Nourbakhsh, 2019)است زتي گندم لیتر در هکتار در مرحله پن ه
ب ر  ت اثیر  ي عم ل آ   ها بوده و تح وه از خاتواده تیتريل بروموکسینیل
 زه اي ه ر  عل ف ه اي ج وا    گیاهک ه  درهاي فتوس نتز  روي واکنش

اث  ر  لینی. عل  ف ک  ش بروموکس  (Tomlin, 2009)حس  اس اس  ت 
ه اي  گیاهک ه  قادر به مه ار  يشيروبه صورت پس وتدارد  کیستمیس

 Mousavi)است  گاو زبا  يهاگوته يو برخ کاسنيبند  خاتواده هوت

2008 ,Zand et al., 2008). ييهابر کنترل گوته کشعلف نيا ریتاث 
(  Rapistrum rugusum) ي(  ش لم P. aviculareبن د ) هو ت  ریتظ

 Thalaspi) ياب ات یو قدومه ب ييصحرا ککی  گندمک  پيکنگر وحش

arvense  ش  اتره ری  تظ ييه  امطل  وب و ب  ر کنت  رل گوت  ه  اری( بس 
(Fumaria officinalis  س  )بزای (Veronica sp.  بابوت ه اروپ ا  )يي 
(Matricaria indora)  سا  و را)يتيب( ترشکRumex crispus )
 Anonymouse, 2015 ,Culhavi and) ش  د يابي  مطلوب ارزت  ا

Manea 2011 ,Manam et al., 2010 ,Manea et al., 2010 ). 
 يتوفورد يهاکشاز علف کيهر ييکه کاربرد تنها ي استدر حالاين 
تیست ذکر شده چندا  مطلوب  يبر کنترل گوته ها لینیبروموکس ايو 
(Zand et al., 2012)ک  ش ب  ه ت  ازگي ثب  ت ش  ده     . عل  ف

ه اي ه رز دش وار ماتن د     براي کنت رل عل ف   فورديبروموکسینیل+تو
در مقايسه با  (Lepyrodiclis holosteoides)خطايي پیکک و ارشته

 Minbashi et) هاي رايج مزارگ گندم توصیه شده استکشبرگپهن

al., 2020) . 
خ  اتواده  ( و ترياس  ولوورو  ازگراتس  تارمتی  ل )-بن  ورو ت  ري

 ه ا جل وگیري از س اخت   ي عم ل آ  ک ه تح وه   بوده هااورهلیووتسول
 س د  قي  از طر و یلوس  زويو ا نیلوس   ن یوال يضرور نهیآم يدهایاس
اي  ن . (Brown, 1990) اس  ت نتتازیاس  توالکتات س   ييآت  ز تی  فعال
 يه ا از عل ف  يعیوس   فیط تواتدميکي  مقدار مصرفبا ها کشعلف

 س ه ي ت ه آمیخ .(Nourbakhsh, 2019)را کنترل کند برگ هرز پهن
ه اي  تس بت در آ پ ي س ي پي و امپي  ديکلوپروپمکوپروپ ماده موثره

 ب راي کنت رل   %12س وپر دوپلوسا  ت ارتيبا تام  %69و  96%   61%
 و کارآيي خ وبي در کنت رل پنی رک   ثبت شده  برگپهنهاي هرز علف

  .(Nourbakhsh, 2019) دارد Malva parvifloraبويژه گوتة 
پیر کش فلوروکسيهدف از ات ام اين تحقیق  بررسي کارايي علف

هاي هرز پهن برگ مزارگ گن دم ب ا تکی ه ب ر     براي کنترل طیف علف
دم   دبن    هوترکیارشته خطايي  پنهاي هرز دشوار کنترل ماتند علف

 Biforaو گش    نیزک ) (Scorpiurus muricatus) يعقرب    

testiculata.بود ) 
 

 هامواد و روش

 چه ار بل وک کام ل تص ادفي در     هي  پژوهش در قالب طرح پا نيا
گنبدکاووس و  )زرقا ( اهواز  شیرازکر،  شهريار   منطقهپنج  تکرار در

ک  ش از گ  روه ي  ا عل  ف ده. اج  را ش  د 6971-79ط  ي س  ال زراع  ي
ها در دوازده تیمار ذکر ش ده  برگهاي مختلف با طیف اثر پهنادهخاتو
 (زادوکس 05 يمرحله رشد)معادل زتي گندم اواسط پن ه 6جدول در 

تد ش د  ب ه ک ار ب رده     ه اي ه رز  برگي عل ف  5تا  9مرحله  منطبق با
(Zadoks, 1974) .ر است در بخش تتايج و بحث به بعد از الزم به ذک

کش )بدو  ذکر فرموالسیو ( استواده شده تا ض من  تام ت ارتي علف
تی ز حو ش ش ود. مختص ات     مقال ه  ها تظي توش تاري  کوتاه شد  واژه
مزارگ محل آزمايش به ترتیب در جداول مشخصات خاک جغرافیايي و 

 داده شده است.  تشا  9و  0

ي با ابع اد س ه   متريساتت 52 فيرد داراي شش آزمايشهر کرت 
کاش ت   في  ه ر رد روي که به طوريشد  فتهمتر در تظر گر62در  متر
مص رف ک ود طب ق    در ه ر منطق ه    . گرديدکشت  خط بذر گندمسه 
ات  ام   يزراع   هیداشت طبق توص اتیعمل ريآزمو  خاک و سا هیتوص
در من اطق  ه ا  ک ش و زم ا  ک اربرد عل ف   تقويي عملیات زراعي . شد

آورده شده است. ه ر ک رت ب ه دو تیم ه      0جدول در  شيآزمامختلف 
عملیات سمپاش ي ب ا اس تواده از س مپاش     شاهد و تیمار تقسیي شد و 

ر ب ار براب    8/0 فشار خروجي بااي م هز به تازل شره 6موتوري پشتي
در تیم ه   لیت ر در هکت ار   922مصرف آب  مقدارلیتر بر دقیقه و  99/2
بس ته ب ه منطق ه بیش تر     هاي هرز باريک ب رگ  ات ام شد. علف تیمار

  .Avena ludoviciana Durieu)ش امل ي والف وحش ي زمس تاته )    
( و علف خ وتي  .Poa annua L(  پوآ ).Lolium rigidum Lچکي )

(Phalaris minor L.بودتد ک ) ز ب ا اس تواده ا  هاي آزمايش در کرته
ي ک   مقدار( به ECدرصد  8پروپارژيل -کلودينافوپتاپیک )کش علف

ب ه منظ ور    .کنت رل ش دتد  زتي گن دم  در لیتر در هکتار در اوايل پن ه
روز پس از  92برگ هاي هرز پهنها بر روي علفکشارزيابي اثر علف

ب رداري ب راي   موت ه دهي چشمي تآخرين سمپاشي و هي زما  با تمره
ب رگ ات  ام گرف ت. ارزي ابي     هاي ه رز په ن  تعیین وز  خشک علف

هاي ه رز  علف چشمي با استواده از روش پیشنهادي شوراي تحقیقات
ز دو ابرداري . تموته(Sandral, 1997)( صورت گرفت EWRC)اروپا 

ه اي ه رز   ه عل ف رديف وسط هر کرت که شامل تیمه شاهد آلوده ب  
 52×52 ک ادر ب ا اس تواده از   ب ود    ش ده ب رگ و تیم ه سمپاش ي   پهن
 ات ام شد. هاو پس از حذف حاشیه تصادفيطور بهمتر ساتتي
 
 
 
 
 

                                                           
1- MATABI e+ (Tgoizper company) 
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 در آزمایشهای تیمار شده کشمشخصات علف -1جدول 
Table 1- Characteristics of herbicide treatments in the experiment 

 در هکتارمقدار مصرف 
Application rate 

(in hectare) 

 نحوه عمل
Mode of action 

 نام تجارتی
Trade name 

 نام عمومی
Common name 

 لیتر 5/6

1.5 L  
 تنظیي کننده رشد

Growth regulator 

 %5/19کمبي فلوئید  01يو
U46-Cambi fluid® 

67.5%SL  

 آپيستوفوردي+ام
2,4-D+MCPA 

 تریل 5/0
2.5 L 

 کننده رشد تنظیي
Growth regulator 

 %12دوپلسا  سوپر
Duplosan super® 

60% SL  

 آپيسيام + ديکلوپروپ + مکوپروپ
Mecoprop-p + Dichloprop-p + MCPA 

 لیتر 5/6

1.5 L 

 + 0مهارکننده فتوسیستي 
 تنظیي کننده رشد

PSII inhibitor +Growth 
regulator 

 %02 آبرومايسید ام
40%  ®Bromicide

EC 

 آپيسيام+ بروموکسینیل
Bromoxynil + MCPA 

 گرم 02-65
20 g 

 مهار آتزيي استوالکتات سینتاز
ALS inhibitor 

 %95 گراتستار
Granstar® 75% DF 

 بنورو  متیليتر
Tribenuron-methyl 

 لیتر 1/6
1.6 L 

مهار آتزيي استوالکتات سینتاز+ مماتعت 
 ساخت کاروتنوئید

ALS inhibitor + inhibition of 
carotenoid biosynthesis 

  %1اتللو 
75% WG ®Othello 

متیل+ ديولوفنیکا + مون پاير -يدوسولووور  + متیل-مزوسولوفور 
 اتیل-دي

Mesosulfuron-methyl + Iodosulfuron-methyl 
sodium+ Diflufenican+Mefenpyre-diethyl 

 لیتر 8/2
0.8 L 

 تنظیي کننده رشد
Growth regulator 

 دياال  سوپر
Dialant super® SL 

(34.4+12) 

 توفوردي+دايکامبا
2,4-D + Dicamba 

 گرم 615
165 g 

مهار آتزيي استوالکتات سینتاز+ تنظیي 
 کننده رشد

ALS inhibitor + Growth 
regulator 

 لینتور
Lintur® 70% WG 

 تريا سولوورو +دايکامبا
Triasulfuron + Dicamba 

 لیتر 5/6
1.5 L 

 + 0رکننده فتوسیستي مها
 تنظیي کننده رشد

PSII inhibitor +Growth 
regulator 

 بوکتريل يوتیورسال
Buctrile Univeral® 

56% EC 

 بروموکسینیل+ توفوردي
Bromoxynil + 2,4-D 

 لیتر 0
2 L 

 + 0مهارکننده فتوسیستي 
 تنظیي کننده رشد

PSII inhibitor +Growth 
regulator 

 پيبازاگرا  دي
Basagran DP® 

56.6% SL 

 ديکلوپروپ+ بنتازو 
Bentazon + Dicloprop 

 لیتر 5/0  0  5/6
1.5, 2, 2.5 L 

 تنظیي کننده رشد
Growth regulator 

 بوکتريل يوتیورسال
Kavin Flurox® 

20% EC 

 پیرفلوروکسي
Fluroxypyr 

 

 نتایج و بحث

 های هرزطیف علف

لع ه  ح اکي از   هاي هرز در من اطق م ورد مطا  بررسي طیف علف
هايي بود که باعث شد اثرات تیمارها در هر منطقه جداگاته مورد تواوت

گوت ه عل ف ه رز در من اطق      60از م م وگ  ت زيه آماري قرار گیرد. 
( در دو Descuriania sophiaخاکش  یر ايرات  ي ) يمختل  ف  گوت  ه

را) ت ي ب ي (. 5 ج دول ) داش ت  غال ب  منطقه ک ر،  و ش یراز حض ور   
(Galium tricurnatum L.  گ ل گن دم  ) (Centaurea depressa 

M.B.( و گوش خرگوشي )Conringia orientalis )   تی ز در منطق ه
شیراز غالب بودتد که در آزمايش ات قبل ي تی ز حض ور غال ب داش تند       

(Minbashi et al., 2020)ش امل   ک ر،  در گ ر يغال ب د  هاي. گوته
(  Fumaria vailantii(  شاتره )Polygonum aviculareهوت بند )
 Lepyrodiclisخطايي )( بودتد. ارشته Veronica persicaو سیزاب )

holosteoidesکنترل در حال توس عه در م زارگ   -ي دشوار( يک گوته
اين آزمايش فقط در   که طي (Zand et al., 2013)گندم کشور است 

ي شهريار غالب بود. اين گوته طي آزمايشات قبلي تی ز حض ور   منطقه
ي . گوته(Minbashi et al., 2020)ي شهريار داشت غالب در منطقه

( ب  ه هم  راه دم عقرب  ي Malva neglectaکنت  رل پنی  رک )-دش  وار
(Scorpiurus muricatus )ي تنه ا گوت ه  ال ب ب ود.   فقط در اهواز غ

( Bifora testiculataي گنبد در اين آزمايش گشنیزک )غالب منطقه
 بود.
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 مشخصات جغرافیایی و  اقلیمی مربوط مناطق اجرای طرح در آزمایش -2جدول 

Table 2- Geographic and climatic characteristics at different experimental locations 

 
طول 

 جغرافیایی

رض ع

 جغرافیایی 

ارتفاع از 

 سطح دریا 

 کمینه دما

 

 بیشینه دما

 

متوسط 

 بارندگی 
 اقلیم آمبرژه

دمای زمان 

 سمپاشی 

Location Longitude Latitude 
Altitude 

(m) 

Minimum 

Temp. (°C)  

Maximum 

Temp. (°C) 

Precipitatio

n (mm) 

Emberge

r climate 

Temp. at 

herbicide 

application (°C) 

 کر،
Karaj 

50,56 35, 46 1312 -20 40 247.3 Semi-dry 15 

 شهريار
Shahryaar 

51,50 35,40 1160 -19 42 224.5 Dry 14 

 اهواز
Ahwaz 

48,40 31,20 22 4 48 222.7 Dry 17 

 شیراز )زرقا (
Shiraz(Zarghan) 

52,30 29,35 1600 -10 44 337.4 Semi-dry 16 

 گنبد
Gonbad 

55,10 37,15 52 2 40 500 Humid 16 

 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مناطق اجرای آزمایش -3جدول 

Table 3. Soil characteristics at different experimental locations 

 پتاسیم فسفر نیتروژن بافت خاک هدایت الکتریکی اسیدیته  ماده آلی خاک 

Location 
Organic matter 

percent 
pH )1-EC (dS m Soil texture 

N 

percent 
5O2P 

ppm 

O2K 

ppm 

 کر،
Karaj 

0.58 7.50 4.54 Loamy clay 0.012 17 367 

 شهريار
Shahryaar 

0.61 7.30 5.23 Loamy 0.024 19 456 

 اهواز
Ahwaz 

0.65 7.22 5.85 Loamy clay 0.022 20 421 

 شیراز )زرقا (
Shiraz(Zarghan) 

0.69 7.44 5.01 Silty clay Loam 0.032 23 398 

 گنبد
Gonbad 

0.71 7.86 4.92 Silty clay Loam 0.033 25 379 

 

 شیآزمامختلف در مناطق ها کشو زمان کاربرد علفتقویم عملیات زراعی  -4جدول 
Table 4- Timetable for field operations and application dates of herbicides at different experimental locations 

 گنبد

Gonbad 

 شیراز

Shiraz 
 اهواز

Ahwaz 
 شهریار

Shahryaar 
 کرج

Karaj 
 عملیات زراعی

Field operation 

02/28/71 
11 Nov 2017 

62/28/71 
1 Nov 2017 

25/28/6971 
4 Nov 2017 

26/28/6971 
23 Oct 2017 

62/28/6971 
1 Nov 2017 

  کاشت

Seed planting date 

08/28/71 
19 Nov 2017 

68/28/71 
9 Nov 2017 

69/28/6971 
11Nov 2017 

27/28/6971 
31 Oct 2017 

02/28/6971 
11 Nov 2017 

 سبز شد 
Emergence date 

62/26/79 
30 Mar 2018 

00/60/71 
15 Mar 2018 

25/60/6971 
14 Mar 2018 

09/60/6971 
14 Mar 2018 

62/26/6979 
30 Mar 2018 

 رويشيکش پسعلف
Post-emergence herbicide  

25/20/79 
25 Apr 2018 

65/20/79 
5 May 2018 

02/26/6979 
8 Apr 2018 

26/20/6979 
21 Apr 2018 

65/20/6979 
5 May 2018 

 گیري علف هرزتموته
Weed sampling date 

05/29/6979 
15 June 2018 

26/20/6979 
22 June 2018 

02/29/6979 
25 June 2018 

25/20/6979 
6 July 2018 

65/20/6979 
26 June 2018 

 برداشت
Harvest date 

 بهار
Bahar 

 چمرا 
Chamran 

 چمرا 
Chamran 

 پیشتاز
Pishtaz 

 پیشگام
Pishgam 

 رقي گندم
Cultivar 

180 200 200 180 200 
 بذر مصرفي )کیلوگرم در هکتار(

)1-Density (Kg ha 
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  (Minbashi et al., 2008)باشي و همک ارا   طبق گزارش مین

خردل وحش ي    (Chenopodium albumبند  سلمه )هاي هوتگوته
(Sinapis arvensis)   ( ش   اهي وحش   يCardaria draba)  
ترتی ب  ب ه  ( و خاکشیر ايراتيAcroptilon repenseتلخه )را)  تيبي
ارشته تند. برگ مزارگ گندم آبي کشور هسهرز پهنهايترين علفمهي

ي در حال توسعه در مزارگ گن دم  کش ور اس ت    خطايي تیز يک گوته
(Zand et al., 2013) ک  ه ط  ي اي  ن آزم  ايش و آزم  ايش قبل  ي  

ي ش هريار  فق ط در منطق ه   (Minbashi et al., 2020)تگارت دگا   
ه رز را در  گس ترش اي ن عل ف    6998ال غالب بود. میرکم الي در س   

مناطق شمال غرب و مرکزي کش ور ب راي اول ین ب ار گ زارش ک رد       
(Mirkamali, 2000)     روت  د آل  ودگي م  زارگ گن  دم و کل  زا ب  ه .

ه اي ته را   الب رز     هرز مهاجي در استا خطايي به عنوا  علفارشته
  همدا   ي زد و خراس ا  رض وي و    کرما   آذرباي ا  شرقي و غربي

گ  زارش ش  د  6976گس  ترش آ  ب  ه س  اير من  اطق کش  ور در س  ال 
(Minbashi and Saeidi, 2019).   بديهي است گسترش آلودگي ب ه

ه اي  ک ش ها تاتواتي علفعوامل مختلوي مربوط است که يکي از آ 
 Ohadi et)ندم کش ور اس ت   ها در مزارگ گبرگبسیار رايج مهار پهن

al., 2010)مات د  گ ل    س مج هاي هرز . حضور غالب بعضي از علف
بن د و  کنت رل ماتن د عل ف هو ت    -هاي هرز تسبتا دشوارگندم يا علف

طبق آزمايش فعلي حاکي از م ديريت ض عیف م زارگ اس ت      گشنیزک
(Mottaghi et al., 2013) . 

 
 ها در مناطق مختلف آزمایشنهای هرز و اهمیت آطیف علف -5جدول 

Table 5- Weed spectrum at different experimental locations 

 هرزگونه علف
Weed species 

 نام فارسی
Persian 

name 

 خانواده
Family 

 مناطق
Locations 

 

 کرج
Karaj 

 شهریار

Shahryaar 

 اهواز

Ahwaz 

 شیراز

Shiraz 

 گنبد
Gonbad 

Beta maritima اسونا، چغندر وحشي 
Chenipodiacea 

- - + - - 

Bifora testiculata جعوري گشنیزک 
Apiaceae 

- - - - +++ 

Centaurea depressa گل گندم 
 کاسني

Asteraceae 
- - - +++  

Conringia orientalis شب بو گوش خرگوشي 
Brassicaceae 

- - - +++ - 

Descurainia sophia شب بو خاکشیر ايراتي 
Brassicaceae 

+++ - - +++ - 

Galium tricurnatum را)تيبي 
 تمشک

Rubiaceae 
- - - +++  

Fumaria vailantii شاتره شاتره 
Fumariaceae 

+++ - - - - 

Lepyrodiclis 

holosteoides 
 میخک ارشته خطايي

Caryophyllaceae 
- +++ - - - 

Malva neglecta ختمي پنیرک 
Malvaceae 

- - +++ - - 

Polygonum aviculare هوت بند هوت بند 
Polygonaceae 

+++ - - - - 

Senecio vulgaris کاسني زلف پیر 
Assteraceae 

- - + - - 

Scorpiurus muricatus تخود دم عقربي 
Fabaceae 

- - +++ - - 

Trifolium sp. تخود شبدر 
Fabaceae 

- - + - - 

Veronica persica بارهنگ سیزاب ايراتي 
Plantaginaceae 

+++ - - - - 

 –  حضور مغلوب +  بدو  حضور  +++ حضور غالب
present-Non -dominant, -Non+Dominant, +++ 
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 های هرزتراکم و وزن خشک علف

ه اي ه رز   تتايج ت زيه وارياتس تراکي و وز  خشک عل ف : کر،

ک ش  شاتره و سیزاب تشا  داد که تیمارهاي علفخاکشیر  هوت بند  
هاي ت زيه وارياتس تشا  جدولدار بر صوات مذکور داشت )اثر معني

فل ورکس در تم ام   ک اوين  ش ا  داد ه ا ت نیاتگیم سهيمقاداده تشدتد(. 
درص د ک اهش    85مقادير مصرف  تواتست تراکي خاکشیر را  بیش از 

در يک گروه آماري قرار گرفتند.  دهد و با تیمارهاي ديگر به جز لینتور
در  ت  ریل 5/6-5/0فل  ورکس )ک  اوين يماره  ایتهمکن  ین . (6ش  کل )

تواتست علف هوت بند را بهتر از  درصد کنترل و بیشتر( 85( )با هکتار
فلورکس ساير تیمارهاي آزمايش مهار کند. برترين تیمار پس از کاوين

آ بود ولي س اير تیماره ا کمت ر از    د  برومايسید امبراي کنترل هوت بن
ه  اي توف  وردي  بوکتري  ل  ماریتدرص  د کنت  رل را تش  ا  دادت  د.  95

پي تیز در کنترل شاتره کارايي عالي)بیش از يوتیورسال و بازاگرا  دي
کنترلي بود که توسط -درصد( تشا  دادتد. سیزاب علف هرز آسا  72
تیماره اي   (.6ش کل  )ه ار ش د   ي تیمارهاي آزمايش به خ وبي م همه

 (.6ش کل  )گراتستار  دياال  سوپر و لینتور تسبتا ضعیف ارزيابي شدتد 
هرز تش ا    يهادرصد کاهش وز  خشک علف نیاتگیم سهيمقا جيتتا

 ه اي ه رز را در  درصد علف 87فلورکس  بیش از کاوين يمارهایداد ت
هاي ه رز  در اي ن   هار کردتد. مشابه روتد جمعیت علفآزمايش کر، م
هاي گراتستار  دياال  سوپر  لینتور  اتلل و و دوپلس ا    کشجا تیز علف

ي علف هرز ضعیف تر عمل کردتد و میزا  کنترل سوپر بسته به گوته
تايج خوب تا عالي فلورکس تکاوين. (6شکل درصد قرار گرفت )85زير 

برگ در اين آزمايش تش ا  داد ک ه   هاي هرز پهنرا براي کنترل علف
(. در 1ج دول  ه رز ب ود )  البته وابسته به مق دار مص رف و ت وگ عل ف    

ه اي  که علفخاکشیر و سیزاب هاي هرز ي کر، با وجود علفمنطقه
د حت ي کمت رين مق دار    ش وت هرز دشوار کنترل و سمج محسوب تم ي 

لیتر در هکتار( کارايي خ وبي را   5/6فلورکس )کش کاوينمصرف علف
آزمايشات قبل ي  هاي هرز تشا  داد. در مهار تراکي و وز  خشک علف

ه  اي ه  رز تی  ز ح  اکي از حساس  یت ک  افي و کنت  رل مناس  ب عل  ف
ي م وثره  پی ر )م اده  بند توسط فلوروکس ي هايي پیکک و هوتخاتواده
 ,.Anonymouse 1986 ,Macdonald et al)لورکس( است فکاوين

ي م وثره بروموکس ینیل در ترکی ب فرموالس یو      وجود ماده .(1994
بند را افزايش ده د و از اي ن رو   تواتد درصد کنترل هوتکش ميعلف

آ( تی ز ک ارايي مناس بي را در    پ ي س ي آ )بروموکسینیل+امبرومايسید ام
تتايج ي ک تحقی ق    .(Minbashi et al., 2020)کنترل آ  تشا  داد 
يوتیورس ال  بوکتري ل  ماده ت ارتي در هکتارتریل کتشا  داد مصرف ي

هرز پهن برگ در گندم را يهاتواتست علف )بروموکسینیل+توفوردي(
در   (Culhavi and Manea, 2011)ترل کن د  کن درصد 70 زا یبه م

 اي  و  يتوف  ورد يه  اک  شاز عل  ف کي  هر ييک  اربرد تنه  ایک  ه حال
درص  د  52کمت  ر از  ي ه  دفب  ر کنت  رل گوت  ه ه  ا  لینیبروموکس  

هاي پژوهش فعلي در مورد ک ارايي  يافته .(Zand et al., 2012)است
ه اي ه رز په ن ب رگ     يوتیورسال در کنترل عل ف قابل قبول بوکتريل

 .(Minbashi et al., 2020)منطبق با تتايج آزمايش گذشته است 
ش  هريار: تت  ايج ت زي  ه واري  اتس ب  راي ت  راکي و وز  خش  ک   

ي غالب آزمايش اين منطقه حاکي از اث ر  خطايي  به عنوا  گوتهارشته
هاي ت زيه وارياتس تش ا  داده تش دتد(.   جدولدار تیمارها بود. )نيمع

فلورکس در تمام مقادير قادر به کنت رل ت راکي و وز    تیمارهاي کاوين
 5/0درصد بودتد اما مقدار  92خشک علف هرز ارشته خطايي بیش از 

درصد کنترل کند و  85را بیش از  لیتر در هکتار تواتست ارشته خطايي
پي  دوپلسا  سوپر و بوکتريل يوتیورس ال در  اي بازاگرا  ديبا تیماره

جمعی ت   را در کنت رل  ریت اث ق رار گرف ت. کمت رين     يک گروه آماري
ه رز گراتس تار   علف نيا (درصد 79/62و وز  خشک ) (درصد 20/68)

 .(0شکل )داشت 
ت رل  ي خط ايي س طک کن  هرز مهاجي ماتند ارش ته براي يک علف

ص ورت کمت رين   درصد منطقي و مطلوب است که در اين 85بیشتر از 
لیتر در هکتار اف زايش ياب د.    5/0فلورکس بايد به مقدار مصرف کاوين

ي اين موض وگ اس ت زي را    در واقع تتايج عملکرد داته هي تايید کننده
فلورکس الزم لیتر درهکتار کاوين 5/0براي حوش عملکرد داته حداقل 

در تت  ايج  (Zand et al., 2013)(. زت د و همک ارا    1ج دول  ب ود ) 
فلوئی  د کمب  ي 01ک  ش ي  و م  ايش خ  ود بی  ا  کردت  د عل  ف    آز

درص   د(   90آ( داراي ک   ارايي متوس   ط )پ   يس   ي)توف   وردي+ام
نت ور  درصد( و می زا  توص یه ش ده لی    80سوپر کارايي خوب )دوپلسا 

ي خطايي بود که ب ا  درصد تراکي ارشته 55گرم در هکتار( فقط  615)
باش  ي و س  عیدي خ  واتي دارد. م  ینتت  ايج آزم  ايش م  ا تس  بتا ه  ي 

(Minbashi and Saeidi, 2019)  ه اي  ب راي   ک ش   بهت رين عل ف
آ يپ  س ي پ ي+ ام پي+ديکل وپروپ ي خطايي را مکوپروپکنترل ارشته

لیت ر   5/6سوپر(  بروموکسینیل+توفوردي )لیتر در هکتار دوپلسا  5/0)
لیتر در هکتار از  0يوتیورسال(  بنتازو +ديکلوپروپ )در هکتار بوکتريل

پی ر )ک اوين   ( و فلوروکس ي SL %1/51پ ي  ماده ت ارتي ب ازگرا  دي 
( معرفي کردتد. با توجه ب ه تت ايج اي ن آزم ايش و     EC %02فلورکس 

ي م وثره بروموکس ینیل و   رس د م اده  ات گذش ته ب ه تظ ر م ي    مطالع
ي مربوطه جزء کلیدي کنت رل  آمیختهپي در ترکیبات پیشديکلوپروپ

خطايي هستند که در کنار اجزاي ديگر اثر قطعي ترکیب را اي اد ارشته
 کنند.مي
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 وزن خشک(  نسبت به شاهد آلوده در تیمارهای مختلف آزمایش کرج به تفکیک گونه )درصد کاهش تراکم و  زهرهایکارایی کنترل علف -1شکل 

 دار با هي تدارتد(.اختالف معني %6بر اساس آزمو  داتکن در سطک )تیمارهاي با حروف مشترک براي هر صوت  
Figure 1- Herbicide efficieny of weed species (percent of decrease in weed density/dry matter) by treatments in Karaj 

experiment 
 (Treatments with common words in the lables have not significant each other in the Duncan test at the probability level of one 

percent) 
 

 
 ایش شهریارارشته خطایی  نسبت به شاهد آلوده در تیمارهای مختلف آزم تراکم و وزن خشکدرصد کاهش  -2شکل 

 دار با هي تدارتد(اختالف معني%6بر اساس آزمو  داتکن در سطک تیمارهاي با حروف مشترک براي هر صوت  ) 
Figure 2- Percent of decrease in density and weed dry weight of Lepyrodiclis holosteoides by treatments in Shahryar 

experiment 
 (Treatments with common words in the lables have not significant each other in the Duncan test at the probability level of one 

percent) 
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ه اي غال ب ش امل    اهواز: تتايج ت زيه وارياتس به توکیک گوت ه 

ه اي  ج دول دار تیماره ا ب ود. )  پنیرک و دم عقربي حاکي از اثر معن ي 
 کاربردها تشا  داد نیاتگیم سهيمقاه تشدتد(. ت زيه وارياتس تشا  داد

هاي هرز غالب ي مقادير  تواتست جمعیت علففلورکس در همهکاوين
درصد و بیشتر کنترل کند و ب ا   85هاي اين منطقه را برگو ساير پهن

آ در يک گروه آماري تیمار مصرف اتللو  دوپلسا  سوپر و برومايسید ام
(. پنیرک توسط ساير تیمارها به خوبي کنترل تشد 9شکل قرار گرفت )

درصد بود. تاثیر تیماره اي آزم ايش    91تا  05و میزا  کنترل آ  بین 
هاي ه رز  هاي هرز تیز تقريبا مشابه جمعیت علفبر وز  خشک علف

بود و برتري تیمارهاي کاوين فل ورکس )ب ه وي ژه دو مق دار مص رف      
(. 9ش  کل وپلس  ا  س  وپر واتلل  و تايی  د ش  د )   بیش  تر( در کن  ار د 

عقرب ي  ي مقادير  تواتست جمعیت پنیرک و دمفلورکس در همهکاوين
ه رزي اس ت ک ه ب ا     پنی رک عل ف  درصد و بیشتر کنترل کند.  85را 

ش ود  هاي رايج توفوردي و گراتس تار ب ه خ وبي مه ار تم ي     کشعلف
(Nourbaksh, 2019) ه ا  ک ش طي اين آزمايش تیز بهترين عل ف  و

کش جديد م ورد تحقی ق  اتلل و و دوپلس ا      براي مهار آ  به جز علف
(. کنت رل پنی رک ب ا توف وردي در ي ک      5و  0ه اي  سوپر بود )ش کل 
 . (Zand et al., 2007) درصد بود 19آزمايش در اهواز 

 

 
 به تفکیک گونه )درصد کاهش تراکم و وزن خشک(  نسبت به شاهد آلوده در تیمارهای مختلف آزمایش اهواز  زهرهایکارایی کنترل علف -3شکل 

 دار با هي تدارتد(.معنيتواوت  %6اختالف بر اساس آزمو  داتکن در سطک )تیمارهاي با حروف مشترک براي هر صوت  
Figure 3- Herbicide efficieny of weed species (percent of decrease in weed density/dry matter) in Ahwaz 

 (treatments with common words in the lables have not significant each other in the Duncan test at the probability level of one 

percent ) 
 

پی ر  پنیرک و اعضاي خاتواده آ  از حساسیت تسبي به فلوروکسي
 Boatman and Bain 1992 ,Chorbadjian and)برخوردارت  د 

Kogan 2002 ,Coleman et al., 2019 ,Velilla 1997) بوتمن و .

 .Mي حساس  یت گوت  ه   (Boatman and Bain, 1992)ب  ین 

silvestris  ي م  وثره کیل  وگرم در هکت  ار از م  اده  0/2را ب  ه مق  دار
 06/2پی ر تش ا  دادت د. آزم ايش ديگ ر تش ا  داد مق دار        فلوروکسي
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را در  .M. parviflora Lپیر تواتست کسيکیلوگرم از ماده موثره فلور
 Chorbadjian and) گلخاته کنترل کند اما در مزرع ه ت اموفق ب ود   

Kogan, 2002)  زتد و همکارا .(Zand et al., 2007)   در آزم ايش
لیتر در  5/0پیر )وکسيکش فلورخود  کنترل پنیرک را در اهواز با علف

درصد گزارش کردتد.  همکنین دوپلسا  س وپر ب ه عن وا     99هکتار( 
 ,Nourbaksh)کش اختصاصي پنیرک تی ز معرف ي ش ده اس ت     علف

2019). 
شیراز )زرقا (: تتايج ت زيه وارياتس ب راي م م وگ وز  خش ک    

ه واري اتس تش ا  داده تش د(.    ت زي جدولدار بود )هرز معنيهايعلف
(  Galium aparineرا) )تيهرز غالب اين منطقه شامل بيهايعلف

 Conringiaخرگوش ي ) (  گ وش Centaurea depressaگل گندم )

orientalis( و خاکش  یر )Descuriania sophia  بودت  د. در اي  ن )
 ي آماري ب راي ها  امکا  ت زيهمنطقه با از دست رفتن بخشي از داده

وز  خش ک   نیاتگی  م س ه يمقاهاي هرز میسر تشد ولي جمعیت علف
فلورکس )در بیش ترين  به توکیک گوته ات ام شد. کاوين هرزهايعلف

ه اي ه رز غال ب اي ن     لیتر در هکتار( تواتس ت عل ف   5/0مقدار يعني 
درصد کنترل کن د ام ا ب ا ک اهش مق دار مص رف        88تا  80منطقه را 

ه اي بوکتري ل   ک ش رار گرف ت. عل ف  درصد ق   85کارايي کنترل زير 
درص د   85آ و دوپلسا  س وپر تی ز ب یش از    يیوتیورسال  برومايسید ام

هاي هرز اين منطقه تش ا  دادت د.   کارايي در کاهش وز  خشک علف
لیت  ر  5/6ت  رين تیماره  ا لینت  ور  گراتس  تار  و مق  دار مص  رف ض  عیف
درص د ب ود.   95ها کمتر از فلورکس بودتد که میاتگین کنترل آ کاوين
هاي هرز اين منطق ه  گندم به سهولت ساير علفخرگوشي و گلگوش

 (. 0شکل )درصد مهار شدتد 88کنترل تشدتد در بهترين حالت تا 
کنت  رل خاکش  یر در ش  یراز تی  ز ب  ا بیش  ترين مق  دار مص  رف     

بن د  ي علف هوتبا اين که گوتهدرصد بود. 85فلورکس بیش از کاوين
هاي راي ج توف وردي و   کشهاي تسبتا دشوار کنترل براي علفاز گوته

فلورکس )ب ه  (  اما کاوين0و 6هاي گراتستار محسوب مي شود )شکل
درص  د 72لیت  ر درهکت ار( تواتس  ت ب  یش از   5/0و  0ژه دو مق  دار وي  

را)  گ ل  تيهرز بياهش دهد. سه علفجمعیت و وز  خشک آ  را ک
 27/81ت ا   19/19فلورکس ب ین  خرگوشي توسط کاوينگندم  و گوش

 5/0درصد کنترل شدتد که بیشترين کنترل از باالترين مقدار مصرف )
درص د )بس ته    06/80تا  76/91را) ازتيلیتر در هکتار( حاصل شد. بي

(. ب ا اينک ه   1شکل پیر کنترل شد )به مقدار مصرف( توسط فلوروکسي
پیر هاي هرزي است که در طیف کنترل فلوروکسيرا) جزو علفتيبي

  ولي (D’Souza et al., 1993,1986 Snel and Scorer)قرار دارد 
را) ت ي بيهاي مختلف تحقیقات ديگر حاکي از آ  هستند که جمعیت

(G. aparine  از تظر حساسیت ب ه فلوروکس ي )   دار پی ر تو اوت معن ي
 (Zand et al., 2007). زت د و همک ارا    (Hill et al., 1996)دارت د  

لیتر در  5/0پیر )تشا  دادتد که فقط بیشترين مقدار مصرف فلوروکسي
 G. tricornutumرا) )تي(  تواتست گوته بي%05 ارتي هکتار ماده ت

Dandy. درصد مهار کند ولي با کاهش مق دار مص رف   85( را بیش از
را) ت ي درصد قرار گرفت. بي 52لیتر کنترل اين علف هرز زير  5/6به 

ه اي گ روه   ک ش هاي هرزي است که به سرعت ب ه عل ف  جزو علف
 ,Cheng)ش ود  مق اوم م ي   متی ل -بن ورو  سولووتیل اوره ماتند تري

2015 ,Papanagiotou et al., 2019) ه اي  ک ش و استواده از علف
ت ر در  مخلوط با افزايش کارايي و کاهش تر) مقاومت اتتخاب منطقي

نیل و ي موثره بروموکسیهرز هستند. براي مثال دو مادهمهار اين علف
هاي سازگار ديگر در کنترل کشمکوپروپ در اختالط با هي يا با علف

. (Lovergrove et al., 1985)را) تقش م وثر بیش تري دارت د    تيبي
 ,Hofimann and Pallutt)همکن  ین آزم  ايش ه  افمن و پ  الوت 

روپ ب ه تنه ايي ي ا درآمیخت ه ب ا بنت ازو           تشا  داد ديکلوپ(1989
را) داش ت.  تيکارايي عالي در کنترل آلودگي سنگین به علف هرز بي

هاي گروه فنوکسي استیک اسید ماتند توفوردي و کشاستواده از علف
را) ب ه  تيآ تیز با توجه به گزارش مقاومت ساده و عرضي بيپيسيام

ي اس تیک اس ید در کش ور    ه اي س ولووتیل اوره و فنوکس    ک ش علف
اي   اب  (Nosrati and Mohammadyari, 2019))کرماتش  اه( 

هاي آل وده ب ه   هاي اين دو گروه در مکا کشکند  استواده از علفمي
 را) محدود گردد.تيبي

لیتر در هکت ار( عل ف    5/0فلورکس )بیشترين مقدار مصرف کاوين
(. 9درصد( مهار کرد )شکل  80درصد )تا  85متر از هرز گل گندم را ک

( ب ه اثب ات   .C. arvense Lطي آزمايشات گذش ته ب ر روي خارلت ه )   
 ,.MacDonald et al)ي تیم ه متحم ل اس ت    رسید که يک گوت ه 

رسد گوته گل گندم که شباهت خاتوادگي ب ه آ   و به تظر مي (1994
دوتال  د و همک  ارا   م  ک ي تحم  ل تس  بي باش  د.  دارد تی  ز دارا

(MacDonald et al., 1994)هاي حس اس    تشا  دادتد تواوت گوته
فل ورکس(  مرب وط   پیر )ماده موثره کاوينو متحمل در برابر فلوروکسي

کش هاي علفبه اختالف سرعت تغییرات متابولیکي در الحا  مولکول
ک ش در  و در تتی ه کند ش د  س رعت تق ل واتتق ال عل ف     به قندها 

 گیاها  متحمل است.
گنبد کاووس: تتايج ت زيه واري اتس ب راي ت راکي و وز  خش ک     

ي غالب آزمايش اي ن منطق ه ح اکي از اث ر     گشنیزک  به عنوا  گوته
هاي ت زيه وارياتس تش ا  داده تش دتد(.   جدولدار تیمارها بود. )معني

ي ک از مق ادير ک ارايي مناس بي در     ورکس در ه یچ فلتیمارهاي کاوين
کنت رل ت راکي و وز  خش ک عل  ف ه رز گش نیزک تش ا  تدادت  د و       

ک ش فق ط تواتس ت    لیت ر( از اي ن عل ف    5/0بیشترين مقدار مصرف )
درصد وز  خشک گش نیزک را مه ار    56/15درصد جمعیت و  70/92

ش از هاي توفوردي و بوکتريل يوتیورس ال ب ی  کشکند. در مقابل علف
. (5ش کل  ) درصد جمعیت و وز  خشک گشنیزک را کنترل کردتد 85

هرز توسط بیشتر تیمارهاي آزمايش با توجه به کنترل تاکافي اين علف
ي ک  کنترل محسوب شود زيرا هیچ-هرز دشوارتواتد به عنوا  علفمي

ت ا   69/19) فلورکس به خوبي کنت رل تش د  کش کاويناز مقادير علف
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ه اي ديگ ر ب ه ج ز توف وردي و بوکتري ل       کشدرصد( و علف 70/92
ه رز تداش تند. بیش ترين    يوتیورسال کنترل مناسبي بر روي اين عل ف 

يوتیورس ال  عملکرد داته گندم در اي ن منطق ه تی ز از تیم ار بوکتري ل     
 حاصل شد.

 

 
 ش تراکم و وزن خشک(  نسبت به شاهد آلوده در تیمارهای مختلف آزمایش شیرازبه تفکیک گونه )درصد کاه زهرهایکارایی کنترل علف -4شکل 

 دار با هي تدارتد(.اختالف معني %6بر اساس آزمو  داتکن در سطک احتمال  )تیمارهاي با حروف مشترک براي هر صوت   
Figure 4- Herbicide efficieny of weed species (percent of decrease in weed density/dry matter) by treatments in Shiraz 

experiment 

 (Treatments with common words in the lables have not significant each other in the Duncan test at the probability level of one 

percent) 
 

ه رز دش وار کنت رل ک ه ب ا      بديهي است وجود ي ک ي ا دو عل ف   
ش وتد در کن ار   پرمصرف ب ه خ وبي کنت رل تم ي    هاي رايج کشعلف

ه اي ه رز س مج در آين ده     تواتد به غالبیت علفمديريت تادرست مي
ه اي  منتهي شود که در واقع بر خالف اهداف مديريت تلویق ي عل ف  

هاي ه رز دش وار کنت رل    علف. (Liebman et al., 2001)هرز است 
اول ارش  ته خط  ايي )ب  ا می  اتگین کنت  رل ي اي  ن پ  ژوهش در درج  ه

درصد(   56/90 ±66/92درصد( و سپس دم عقربي ) 18/19 27/09±
درص  د(  پنی  رک  17/96 ±75/67بن  د )ب  ا می  اتگین کنت  رل  هو  ت

 ±70/69درصد( و گش نیزک )ب ا می اتگین کنت رل      99/91 01/06±)

درصد( بودتد. بديهي است هر چ ه می اتگین کنت رل ب االتر و      96/17
ش کل  ب تغییرات کنترل کمتر باشد سهولت کنترل بیشتر اس ت ) ضري
لیت ر در   5/0فل ورکس )مق ادير   کش جديد کاوين(. با اين وجود علف1

درصد کنت رل(   622تا  72بند )هکتار( در کنترل ارشته خطايي و هوت
دم درصد کنترل(  و گ ل گن    70/92به خوبي عمل کرد. اما گشنیزک )

ک ش جدي د مه ار ش دتد. ب ا      درصد با علف 85درصد( کمتر از  80)با 
متی ل+  مزوس ولوورو  اوره ماتند اتلل و ) هاي سولووتیلکشاينکه علف

( و گراتستار اتیلديپايريدوسولوورو  متیل سديي+ ديولوفنیکا + مون
کنت رل ک ارايي   هاي هرز آس ا  متیل( براي کنترل علف_بنورو )تري
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(  اما با توجه به مسايل 1جدول لي در اين آزمايش داشتند )خوب تا عا
ه اي ه رز دش وارکنترل الزم    ي علفتاشي ازمقاومت و همکنین غلبه

يوتیورسال  آ و بوکتريلهاي ديگر ماتند برومايسید امکشاست از علف
کنت رل  فل ورکس اس تواده ش ود. همکن ین     پ ي و ک اوين  بازاگرا  دي

گیري سريع مقاومت آ  ب ه  را) که شکلتيهاي هرزي ماتند بيعلف
هاي سولوفنیل اوره و فنوکسي در دتیا و در کشور تشا  داده کشعلف

ه اي  ک ش شده است در مناطق آلوده تیازمند دقت تظر و اتتخاب علف
ي عمل متو اوت اس ت. تت ايج    مبتني بر دو يا چند ماده موثره با تحوه

پی ر ب ه وي ژه در    ي موثره فلورکسييش تشا  داد کاربرد مادهاين آزما
لیتر در هکتار کارايي الزم را در کنترل بعض ي   5/0تا  0مقدار مصرف 

کنترل را دارد و در حوش عملکرد دات ه گن دم   -هاي هرز دشواراز علف
 تیز موفق است.

 

 عملکرد گندم

ار باع ث  لیت ر درهکت    5/0و  0فلورکس در دو مقدار کاربرد کاوين
درصد( بدو  تو اوت   05/09و  20/09افزيش عملکرد داته )به ترتیب 

دار ب  ا وج  ین دس  تي ش  د و در گ  روه آم  اري مش  ترک ب  ا     معن  ي

آ  بوکتري ل يوتیورس ال و   پي  برومايسید امهاي بازاگرا  ديکشعلف
دار از دوپلسا  سوپر قرار گرفت. کمترين عملکرد داته با اختالف معني

 62/66ا مربوط به کاربرد دياال  سوپر و لینتور )به ترتی ب ساير تیماره
ي شهريار (. همکنین در منطقه9جدول درصد( در کر، بود ) 01/60و 

لیت ر درهکت ار باع ث بیش ترين      5/0فلورکس در مق دار  کاربرد کاوين
ر ب ا  دادرصد( شد و بدو  اختالف معن ي  58/92افزيش عملکرد داته )

پي و بوکتري ل يوتیورس ال ب ود. کمت رين     هاي بازاگرا  ديکشعلف
دار از س اير تیماره ا مرب وط ب ه ک اربرد      عملکرد داته با اختالف معني

ت ا   58/66دياال  سوپر  لینتور  توف وردي و گراتس تار )ب دو  ترتی ب     
 ار يش هر  يمنطق ه  در(. 9ج دول  درصد( در اين منطقه ب ود )  70/68
غالب ب ود  کنترل -دشوار يگوته کيبه عنوا   خطاييارشته هرزعلف
مهار ش د و ب ا    فلورکسنيدرصد( توسط کاو 85از  شی)ب يبه خوبکه 
در  ورس ال یوتي لي  دوپلسا  س وپر و بوکتر   پييبازاگرا  د يمارهایت
يي و حو ش عملک رد   قرار گرفت. کنترل ارش ته خط ا   يگروه آمار کي
به  ورسالیوتي ليو بوکتر پييبازگرا  د يمارهایتوسط تي گندم هدات
 دهیب ه اثب ات رس     يقبل   ش ات يدر آزما تریل 5/6 و 0 ريدر مقاد بیترت

  است. 

 

 
 تراکم و وزن خشک گشنیزک  نسبت به شاهد آلوده در تیمارهای مختلف آزمایش گنبد درصد کاهش -5شکل 

 دار با هي تدارتد(.اختالف معني %6بر اساس آزمو  داتکن در سطک احتمال  ت  )تیمارهاي با حروف مشترک براي هر صو
Figure 5- Percent of decrease in density and weed dry weight of Bifora testiculata by treatments in Gonbad experiment 

(Treatments with common words in the lables have not significant each other in the Duncan test at the probability level of one 
percent) 
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 های هرز آزمایش )بر اساس میانگین و ضریب تغییرات کنترل( به تفکیک گونهسهولت کنترل علف -6شکل 

Figure 6- Weed control convenience index (based on average and CV of control) in the experiment for different genus 
 

 آزمایشطق امنتمام در  بر اساس کنترل جمعیتارزیابی توصیفی کارایی علف کش ها  -6 جدول
Table 6- Descriptive assessment of herbicide efficiency for weed control population at the all experimental locations 

-کل علف

 های هرز
Total 

Weeds 

 Biforaکگشنیز
 گندمگل 

Iranian 

knapweed  

گوش 

 خرگوشی
Hare`s ear 

mustard 

 راختیبی
Stickywilly 

 دم عقربی
Prickly 

scorpion`s 

tail 

 پنیرک

Dwarf 

mallow 

-ارشته

 خطایی

 False 

jagged-

ckickweed 

 سیزاب
Persian 

speedwell 

 شاتره

Common 

fumitory 

 بندهفت
Cleavers 

 خاکشیر

Flixweed 
 

+++ ++++ +++ +++ ++++ ++ + + ++++ ++++ ++ ++++ 
کمبي فلوئید  01يو

U46-Cambi.F  

++ +++ +++ ++ +++ + + - ++++ +++ + ++++ 
  گراتستار

Granstar 

 اتللو   ++++ ++ +++ ++++ + ++++ ++++ ++++ ++++ +++ ++ +++
Othello 

+++ ++ ++++ +++ ++++ +++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ ++++ 
 دوپلسا  سوپر

Duplosan S. 

  آبرومايسید ام ++++ +++ +++ ++++ ++ ++++ +++ ++++ ++++ ++++ ++ +++
Bromicide MA 

 دياال  سوپر ++++ + ++ ++++ ++ ++ + ++++ ++++ +++ + ++
Dialant S. 

++ +++ ++ ++ +++ ++ ++ + ++++ ++ +++ ++ 
 لینتور

Lintur 

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ +++ ++++ ++++ +++ ++++ 
 بوکتريل يوتیورسال

Buctrile U. 

+++ +++ N N N N N ++++ +++ ++++ ++ ++++ 
 پيبازاگرا  دي

Basagran DP 

+++ ++ +++ ++ +++ ++++ ++++ +++ ++++ ++++ ++++ +++ 
 (5/1) فلورکسکاوين

KavinFlurox1.5 

++++ ++ +++ +++ +++ ++++ ++++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ 
 (8) فلورکسکاوين

KavinFlurox 2 

++++ +++ +++ ++++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 
 (5/8) فلورکسکاوين

KavinFlurox2.5 

 اردداده تد  N: -درصد کنترل 92کمتر از   +درصد  52تا  92  ++درصد 52-92   +++درصد  85تا  92   ++++درصد  85بیش ازدرصد کنترل:   

less than 30 %, N: no data. -50, -30+70, -50++85, -70++more than 85, +++++Percentage of weed control:  
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لیتر  5/0و  0فلورکس در دو مقدار در آزمايش اهواز  کاربرد کاوين

درص د( ب دو     70/96و  57/92درهکتار باعث افزيش عملکرد دات ه ) 
ي شدتد و کارايي مش ابه ب دو  اخ تالف    دار با وجین دستتواوت معني

ه اي بوکتري ل يوتیورس ال  دوپلس ا  س وپر       ک ش دار ب ا عل ف  معني
درص  د( داش  ت. کمت  رين  67/92ت  ا  08/09آ و اتلل  و )برومايس  ید ام

عملکرد داته مربوط به ک اربرد گراتس تار  توف وردي و دي اال  س وپر      
 (.9جدول درصد( بود ) 60/ 51تا  8/ 02)بدو  ترتیب 
لیتر درهکتار کمت رين   5/6فلورکس در مقدار کاوينکاربرد شیراز: 

درص د( را باع ث ش د ول ي مص رف دو       90/05افزايش عملکرد داته )
لیتر در هکتار( باع ث اف زايش عملک رد بیش تر      5/0و  0مقدار باالتر )

ب ا وج ین   دار درصد( بدو  اخ تالف معن ي   60/09و  20/05ترتیب )به

دستي شدتد. با اين وجود برترين تیمارها در اين منطق ه ک اربرد اتلل و    
ت  رين درص د( و ض  عیف  80/56درص د( و س  پس توف  وردي )  92/59)

فل ورکس  لینت ور و   لیت ر در هکت ار ک اوين    5/6تیمارها به ج ز مق دار   
 (.9جدول درصد( بودتد ) 01/90و  72/07ترتیب گراتستار )به

لیت ر درهکت ار باع ث     5/0فلورکس در مق دار  گنبد: کاربرد کاوين
دار ب ا  درصد( شد و بدو  اختالف معن ي  00/06افزيش عملکرد داته )

درصد( ب ود. کمت رين    18/51برترين تیمار يعني بوکتريل يوتیورسال )
دار از س اير تیماره ا مرب وط ب ه ک اربرد      عملکرد داته با اختالف معني

لیتر در هکتار(   دياال  سوپر  اتلل و  گراتس تار و    5/6فلورکس )ينکاو
 (.9جدول درصد( بود ) 52/65تا  19/9دوپلسا  سوپر )بدو  ترتیب 

 
 ی گندم نسبت به شاهد آلوده در تیمارهای مختلف مناطق آزمایشافزایش عملکرد دانهدرصد  -7 جدول

 Table 7- Percent of increase in wheat grain yield by treatments in experimental locations 

 ی گندمدرصد افزایش عملکرد دانه 

Wheat grain yield (% of inecrease) تیمار 
Treatments گنبد 

Gonbad 

 شیراز
Shiraz 

 اهواز
Ahwaz 

 شهریار
Shahryar 

 کرج
Karaj 

b
36.35 ab

51.82  c
10.76  c

18.92  b 18.14 
 %5/19کمبي فلوئید  01يو

U46-Cambi fluid® 67.5%SL  
c 

8.94 cd
34.26  d

8.40  c
17.28  b

19.33  
 %95 گراتستار

Granstar® 75% DF 
c 

4.87 a
57.70  ab

23.28  b
21.87  b 

17.87 
  %1اتللو 

Othello® 75% WG 
c 

15.50 abc
50.07  ab

27.61  b
22.45  ab

22.79  
 %12دوپلسا  سوپر

Duplosan super® 60% SL  
b 

25.09 abc
46.04  ab

25.12  b
21.35  ab

23.29  
 %02 آبرومايسید ام

Bromicide® 40% EC 
c 

3.67 abc
48.69  c

12.56  d
15.58  c

10 .11 
 دياال  سوپر

Dialant super® SL (34.4+12) 
b

23.07  d
29.90  b

20.92  c
17.41 c

12.46  
 لینتور

Lintur® 70% WG 

a 
856.6 abc

49.69  a
30.19  ab 

26.32 ab
22.99  

 بوکتريل يوتیورسال
Buctrile Univeral® 56% EC 

ab
41.47  - - a

29.69  ab
24.03  

 پيبازاگرا  دي
Basagran DP® 56.6% SL 

c
5.04  d

25.32  b
20.21 b

20.45  b
20.61  

 (5/1) فلورکسکاوين
Kavin Flurox® 20% EC (1.5) 

b 
22.10 abc

45.04  a
30.59  b

21.22  ab 
23.04 

 (8) فلورکسکاوين
Kavin Flurox® 20% EC (2) 

ab
41.22  abc

47.14  a
31.92  a

30.58  a
27.45  

 (5/8) فلورکسکاوين
Kavin Flurox® 20% EC (2.5) 

- bcd 
39.82 a35.66  - a

25.02  
 وجین دستي

Hand weeded 
 است. %5دار بر اساس آزمو  داتکن در سطک حروف غیر مشترک در هر ستو  بیاتگر اختالف معني

The meanings of the same letters in each column do not have a significant difference in the Duncan test at the probability level of one 

percent. 
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هاي عملکرد داته در تمام مناطق تش ا  داد بیش ترين مق دار    داده

لورکس بیشترين عملکرد يا عملکردي ب دو  اخ تالف   فمصرف کاوين
دار با بیشترين عملکرد )وجین دس تي( ب ه دس ت داد. در مقاب ل     معني

فلورکس در حوش عملکرد داته موفق تبود کمترين مقدار مصرف کاوين
(. در م موگ بیشترين عملکرد داته گندم از مصرف دو مقدار 9جدول )

فلورکس حاصل ش د ول ي کمت رين عملک رد مش ابه ب ا       تر کاوينبیش
کمترين کارايي کنترل  مربوط به دو تیمار لینتور و دياال  س وپر ب ود.   
طي آزمايشات گذشنه تیز کارايي لینتور براي حوش عملک رد بس ته ب ه    

 92را) وخاکش یر ) تيهاي هرز شامل گل گندم  بيسطک کنترل علف
درص د( متوس ط    52ت ا   92ارشته خطايي ) درصد( خوب  و براي85تا 

 .(Minbashi et al., 2020)ارزيابي شد 
ه اي ه رز دش وار کنت رل اي ن      تتايج اين آزمايش تشا  داد علف

بن د   هو ت ول ارشته خطايي و سپس دم عقربي  ي اپژوهش در درجه
در مق ادير   ورکسفل  کش جديد ک اوين پنیرک و گشنیزک بودتد. علف

بند به خ وبي عم ل   لیتر در هکتار در کنترل ارشته خطايي و هوت 5/0
کرد   اما در کنترل گشنیزک تسبتا ض عیف ارزي ابي ش د. در م م وگ     

هاي ه رز په ن   لیتر کاوين فلورکس براي کنترل علف 5/0تا  0مقدار 
 برگ با حوش عملکرد داته گندم کارايي خوب تا عالي دارد. 
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