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Combining each of the adjuvants with herbicides increased the grain yield of wheat. Among the 

additives, Ammonium Sulfate was the most effective. 2% Ammonium Sulfate with an average 

yield of 6203 kg.ha-1 showed the highest effect. The results of the means revealed that the 

herbicides Apirus, Othello and Total had the greatest effect on increasing wheat grain. 
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گرانستار، توتال و   +  اتللو، تاپیکی هاکش مطالعه اثر مواد افزودنی بر کارایی علف 

 های هرز غالب گندمعنوان علفآپیروس در کنترل یوالف و خردل وحشی به 
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 01/05/1399 پذیرش: تاریخ                                                        02/03/1399  دریافت: یختار

 

 چکیده
های هرز گندم آزمایشی در ساال زراعای  ها در کنترل علف کش به منظور بررسی اثر مواد افزودنی بر کارایی علف 

های کامل تصاادفی باا ساه تکارار  قالب طرح بلوك  وریل در اکت صورت ف ای در شهرستان فسا به در مزرعه  1397-1396
ها در چهار سطح مزوسولفورون+ یودوسولفورون+ دیفلوفنیکاان ااتللاو ،  کش انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل علف 

+ تری بنورون متیل اگرانستار ، مات ساولفورون متیال+ سولفوساولفورون اتوتاال  و   کلودینافوپ پروپارژیل اتاپیک  
، روغا   w/v %2ساطح، ساولفات آماونی    رون اآپیروس  در دزهای توصیه شده و ماده افزودنای در چهاار فوسولفو سول 

و شاهد بدون ماده افزودنی بود. صافاتی    v/v  %5 /0سورفکتانت آنیونی عنوان  به   کننده ، مایع پاك v/v %25 /1گیاهی سویا  
هاای  ، علف به همراه خونی واش و چچ  غالب     هرز های هرز باریک برگ شامل یوالف اعلف  از قبیل وزن خشک علف 

گیری شد. سایر صفات شامل تعداد سانبله  په  برگ شامل خردل وحشی اعلف هرز غالب  به همراه شاه تره اندازه هرز 
مربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزاردانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت گندم بود. نتایج ای   در متر 
درصد بیشتری  تأثیر را در کاهش وزن خشاک    2ن داد که از بی  مواد افزودنی به کار رفته، سولفات آمونی   ایش نشا آزم 
، تاپیاک+  هاای اتللاو کش   داشت. علف درصد   31/ 57په  برگ ا های هرز علف   و  درصد  34/ 05های هرز باریک ا علف 

داری نشاان ندادناد. نتاایج اثار  ا ه  اخاتفف معنای ه ولی ب اشت و توتال کارایی مناسبی در عملکرد دانه گندم د   گرانستار 
کش، عملکارد داناه را باه طاور  مصرف مواد افزودنی بر عملکرد دانه گندم نشان داد که ترکیب مواد افزودنی باا علاف 

  صارف کش اتللو با م نهایت علف در کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد بدون افزودنی افزایش داده است.   607/ 73متوسط 
 بهتری  تیمار ای  آزمایش معرفی شد.   درصد   2سولفات آمونیوم فزودنی ماده ا 

 

 جوی دوسر، خردل، غله، کنترل شیمیایی، مویان ها:  کلیدواژه 

 

 مقدمه 

هااای مفااره شااده در دنیااا ن ااش در بین علف کش

های گروه سولفونیل اوره حائز اهمیاات اساات  علف کش

روس، آپیاا هااای کشکش از جملااه علفنااوع علااف 48

للااو، گرانسااتار، توتااای و آپیااروس در ایاان گااروه  اارار ات

هااا بااا ممانزاات از ساانتز کشگرفتنااد  ایاان گااروه علف

اسیدهای آمیته ضروری مانند والین، ایزولوسین و لوسااین 

های هرز باریک باارو و پ اان باارو در ت ساای  در علف

 مقاله پژوهشی 
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  از (Chen et al., 2017) کناادمیساالولی اخااتالی ای اااد 

شاابیه  ACCaseبازدارنااده  هااایکشعلفطااره دیگاار 

های سولفونیل اوره گستردگی زیادی در تزداد کشعلف

نیااز ماننااد کش علاافکش ناادارد  ایاان گااروه علااف

هااای هاارز باریااک باارو در تاپیک در علاافکش  علف

بازدارناااادگی فزالیاااات آناااازی  اسااااتیل کااااوآنزی  آ 

های اولیه در ساانتز اساایدهای کریوکسیالز، یکی از آنزی 

 ( Uusitalo et al., 2013)  ش دارد، نچرب

وزه یکاای از دلیاال م اا  عاادب کنتااری بز اای از اماار

هااای هاارز در ماازارع، کااارایی نامناساا  بز اای علف

هااا مااواد افزودناای هااای مفاارفی اساات  مویااانکشعلف

ها به منظور تغییاار فزالیاات کشهستند که به ترکی  علف

فیاات کی  هااا از نظاارشوند  مویااانها، افزوده میعلف کش

شااوند از نظاار بندی میو نیز ترکی  شیمیایی ت ساای   عمل

ها را افزایش کشها فزالیت علفنحوه عمل بز ی مویان

ها خفوصیات فیزیکی پاشااش دهند و بز ی از مویانمی

(  از نظاار ترکیاا  2018Duncan ,دهنااد )را تغییاار ماای

شااوند  ها به انااواع ملتلااف ت ساای  ماایشیمیایی نیز مویان

را از طریاا  کش علاافافاازودن یااک مویااان، جااذب 

های هوایی گیاهان تساا یل کاارده و حالاات انتلااابی انداب

(  Anonymous, 2016دهااد )را کاااهش ماایکش علااف

عاا  ابا  هاا آن  کننااد  ابتااداها بااه دو طریاا  عماال میمویان

محلوی س  در سطح گیاه شده و امکان تماس آب   پلش

آبدوست سطح برو و جذب آن را   هایمویانبا  سمت  

هااای پکتااین هااا رشااتهسازد  از جمله این  سمتفراه  می

هااای بلشچنااین  ه   که در طوی کوتیکوی امتداد دارد و

های ها و شااکاهک   طر و نازک در کوتیکوی و سوراخ

باد، باران، حشاارات و عواماال   ه وسیلهه بموجود در آن ک 

هااا، احتمااال  حاال آید دومین اثاار مویاندیگر به وجود می

(  مطالزااات نشااان Pacanoski, 2015کوتیکااوی اساات )

ها از میاازان لزب باارای مرطااوب دهد اگر م دار مویانمی

هااا کردن سطح گیاهان نیز بیشتر باشد، نفااوع علااف کااش

مساات ی  نشااانگر ایاان غیر  روطهیابد  این اماار باا افزایش می

هاااا باعااا  جاااذب ب تااار اسااات کاااه افااازایش مویان

 شودهای محلوی در آب به داخل کوتیکوی میکشعلف

(Zand et al., 2006)   مااو زی کااه آزمااایش نشااان داد

کش گالیفوسیت افزوده گااردد، سولفات آمونی  به علف

( م اااااوب بااااه .Zea mays Lکاااارایی آن در عرت )

بااد کااه البتااه ایاان را نیااز ا  ااار یاش میزایگالیفوسیت اف

نمودند که این کارایی به مو زیت و شرایط آب و هوایی 

بیااان داشااتند کااه و تاای سااولفات هااا  آن  نیز بستگی دارد 

کش گالیفوسیت افاازوده گااردد کااارایی آمونی  به علف

ای چااون تااا  سااالههااای هاارز یااکآن در کنتااری علف

و یااا  (Amaranthus retroflexusخااروس ریشااه  رمااز )

یابااد  (، افاازایش نمیChenopodium albumساالمه تااره )

افزودن سولفات آمونی  بااه گالیفوساایت تن ااا در غلظاات 

توانااد کنتااری بز اای از تر از غلظاات مزمااولی میپااایین

  (Robert et al., 2008) های هاارز را ب بااود بلشاادعلف

کش باااه علااافنیاااز اضاااافه نماااودن ساااولفات آماااونی  

 ( Digitaria sanguinalisخرپناا) ) ری علف  کنت ستوکسیدی   

 (  نفوعپااذیری Jeffrey et al., 2004)    را ب بود بلشیده است 

بنتااازون و گالیفوساایت بااا افاازودن   -کش آتاارازینعلف

 های آمونی  به داخل بافت برو سریع گشته اساات نمک

هااا کش بنتااازون بااا اضااافه نمااودن روغنکااارآئی علااف

الوه در برابر بارناادگی عو به  هاشتعنوان مویان افزایش دبه

پس از کاربرد پایااداری آن بیشااتر شااده اساات و افاازایش 

های روغنی اعالب  کش ن ش اصلی مویانمیزان نفوع علف

کارآئی بنتازون توسط (  Luma et al., 2005) شده است

های هرز گاوپنبه و ساالمه های سیلیکون روی علفمویان

(  Aliverdi et al., 2009تااره افاازایش داشااته اساات )

تزیین ب ترین مواد افزودنی این آزمایش به منظور    بنابراین

های هاارز ها در کنتری علفکشدر افزایش کارایی علف

( و تزیاااین ب تااارین .Triticum aestivum Lگنااادب )

 کش در واکنش به افزودن مواد افزودنی ان اب شد علف

 ها روش   و   مواد 
در یااک    1397-1398ایاان آزمااایش در سااای زراعاای  

وا ااع در شاارت اسااتان  زرعااه آزمایشاای در ش رسااتان فسااا  م 

و     ,E28° 56' N′38°53فااارس بااا مشلفااات جغرافیااایی  

https://www.techlinenews.com/herbicides?author=511bfe3ee4b08a64867f979c
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متاار از سااطح دریااا ان اااب شااد  خاااک محاال    1356ارتفاع  

  40درصااد رس و  31/ 4درصد شاان،   28/ 6آزمایش دارای  

ی  مراحاال اولیااه بااود   7/ 5مزادی  pHدرصد سیلت و م دار 

ان اااب شااد و مراحاال    1396سااای  ر ب ااار د ین ت یه بسااتر زماا 

ثانویه ت یه بستر بذر شامل دیسک و دادن کودهااای فساافره  

ماه و به محض فراه  شاادن شاارایط  و نیتروژنه در نیمه آبان 

مناس  ان اب شد  زمین مورد آزمایش در سااای  باال آیااش  

در هکتااار  کیلااوگرب  50 بر اساس نتی ه آزمون خاااک  بود  

کیلوگرب در زمااان    100،  ان کاشت م ر ز کود اوره استارتر د 

  و   کیلوگرب در مرحلااه رشااد طااولی سااا ه   100پن ه دهی و  

  کیلوگرب کود فسفات تریپل همااراه بااا شاال   100چنین ه  

آبااان ماااه   20  تاریخ کاشت )اولین آبیاری( در مفره شد 

( بااا  Seed plotterکار از نااوع وینتراشااتایگر ) ر ان اب شد  بذ 

اب متفاوت را در هاار  اشت ار  ک یت  کارنده ملروطی که  ابل 

مساحت و هر نوع ن شه تفادفی را دارد، استفاده شااد  بااذر  

و بااه م ااداری  درصااد    98گندب از ر   چمران با  ااوه نامیااه  

  متری سااانتی   10هااای  در ردیف کیلوگرب در هکتار    150مزادی  

متاار    2× 4آزمااایش  های   ابزاد هر یک از کرت کار رفت  به 

  هااای  الاا  طاارو بلوک  وریل در ت فاک صورت به آزمایش   بود 

  آزمااایش   فاکتورهااای تکرار اجاارا شااد     چ ار کامل تفادفی با  

  مزوساااولفورون    هاااا در چ اااار ساااطح کش شاااامل علف 

کلودیناااافو   ،  ( اتللاااو )   دیفلوفنیکاااان   یودوساااولفورون  

ماات    ، ( گرانسااتار )   تری بنااورون متیاال    ( تاپیک )  پروپارژیل 

  رون ولفو فوساا ل سو   و   ( توتااای )   سولفوسولفورون  سولفورون متیل  

در چ ااار    توصیه شده و ماده افزودنی دزهای در ( آپیروس ) 

، روغاان گیاااهی سااویا  w/v %2سااولفات آمااونی   سااطح  

v/v %25 /1 سااااورفکتانت  عنوان  بااااه   کننااااده ، مااااایع پاک

دز  و شاااهد باادون ماااده افزودناای بااود     v/v  %5 /0آنیااونی 

لیتر و گرانسااتار،    0/ 8و  1/ 6ترتی  به و تاپیک  مفره اتللو 

گاارب در هکتااار    30و    50،    20ترتی   بااه س  و آپیاارو   تااای تو 

هااا نیااز در مرحلااه پن ااه زناای  کش زمان مفااره علف بود  

هرز بود  سمپاش آزمایشی با  های  برگی علف   2-4گندب و  

درجااه،    30ای با زاویه پاشااش  پمپ دستی، دارای نازی شره 

سااانتیمتر(    50ایاان) )   20و ارتفاع پاشااش    Psi 50فشار ثابت 

مپاشی استفاده شد  برای مطالزه صفات  برای س   ه شد   کالیبره 

برداری از سااطحی مزااادی  هاارز نمونااه هااای  مربوط به علف 

توسط کااوادرات ان اااب شااد  نمونااه باارداری  مربع  متر یک  

هااای هاارز و وزن خشااک  هرز شامل فلااور علف های  علف 

روز از اعماااای تیمارهاااای    28پاااس از  هاااا  آن   حاصااال از 

رشااد گناادب در   یان ففل ا ر پ گیری شد  د کشی اندازه علف 

زمان رسیدگی فیزیولوژیک و پس از  طع آخرین آبیاری،  

عملکرد دانه و اجزای عملکرد و عملکرد بیولوژیک گندب  

گیری شااد  باارای  آزمایش اناادازه های  در هر یک از کرت 

از کااوادرات یااک متاار  مربع  متر تزداد سنبله در  گیری اندازه 

ساانبله    20له از  در ساانب  ه دان تزداد گیری اندازه مربزی و برای 

  ها طور تفادفی انتلاااب و دانااه موجود در این کوادرات به 

گیری عملکرد دانه و بیولوژیااک  شمرده شدند  برای اندازه 

برداشاات صااورت گرفاات و    ، از سطحی مزادی سه مترمربااع 

صورت کیلوگرب در هکتار تزیین شد   ن ایت عملکرد به در  

انه گندب  د محفوی    عدد وزن هزاردانه نیز از وزن یک صد  

ها از دو ردیف  برداری نمونه برای کلیه  تزیین شد   شمرده و  

ها  باال از  اسااتفاده نشااد  نمونااه   ها حاشاایه عنوان  بااه   کناااری 

روز نیز در هااوای آزاد نگ ااداری   3خشک شدن در آون،  

شدند  شاخص برداشت نیز از خار   سمت عملکاارد دانااه  

ها  داده تحلیل   و یه  یک به دست آمد  ت ز ژ به عملکرد بیولو 

هااای برداشاات  ان اب شااد  پااس از ثباات داده   SASبا برنامه  

فرضیات ت زیااه واریااانس ساااده و    ها، برداری شده از نمونه 

هااا براساااس آزمااون دانکاان در سااطح  م ایسااات میانگین 

درصااد صااورت گرفاات  رساا  نمودارهااا بااا  پاان   احتمااای  

 ان اب گرفت    Excel نرب افزار   استفاده از 
 

 ث بح   و   نتایج 
باارو   هرز باریااک  های ل علف شام های هرز لف ع   فلور 

 Avena( در سه گونه یوله وحشی زمسااتانه ) Poaceaeتیره  ) 

ludoviciana ،)   (  چچاااLolium temulentum  و )  علاااف

و دو گونااه علااف هاارز پ اان   ( Phalaris minorخونی واش ) 

مربوط به علااف هاارز خااردی    Chenepodiaceae  ه تیر از  برو 

علف هاارز    Fumariaceaeتیره    و (  Sinapis arvensisوحشی ) 

یااوله و  هااا  آن   که از بین د  بو (  Fumaria officinalisتره ) شاه 



      یهاکشر کارایی علفمطالزه اثر مواد افزودنی ب :دوستپیما و مدنراه

 

508 

درصااد    50  های هرز غال ، مزادی علف عنوان  به   خردی وحشی 

 های هرز فلور آزمایش را در بر داشتند  جمزیت علف 

نشااان   ( 1)جاادوی هرز های  نتای  ت زیه واریانس علف 

هااای هاارز  شااک علف ر وزن خ باا کش  داد کااه تاا ثیر علااف 

تاا ثیر ماااده افزودناای در  ولاای  د شاا دار ن رو مزناای ک باا باری 

کش و  د  اثر مت ابل نوع علف بو دار  سطح یک درصد مزنی 

هااای هاارز باریااک  نیز بر وزن خشااک علااف ماده افزودنی  

اثاار ماااده افزودناای باعاا    (  1جاادوی د ) شاا دار ن مزنی برو  

باارو    ریک های هرز با دار وزن خشک علف کاهش مزنی 

رفتااه،    کار ه بت بااه شاااهد شااد  در بااین مااواد افزودناای باا نس 

درصد کارایی بیشتری در کاااهش وزن   2سولفات آمونیوب  

  کااه طوری و داشاات به باار   های هاارز باریااک خشک علف 

بیشترین درصد کاااهش وزن خشااک مربااوط بااه سااولفات  

درصد کاااهش نساابت بااه شاااهد(  روغاان   75آمونیوب بود ) 

  30/ 5و    45/ 5ترتی   بااه ده  نناا ک اک گیاااهی سااویا و مااایع پ 

هااای هاارز  درصااد نساابت بااه شاااهد، وزن خشااک علف 

 (  1شکل  برو را کاهش دادند ) باریک 

( نشااان داد کااه تاا ثیر 1ی  نتای  ت زیه واریانس )جدو

کش و ماده افزودناای هاار کااداب بااه تن ااایی باار وزن علف

باارو در سااطح یااک درصااد های هرز پ نخشک علف

کش و ماده افزودنی در نوع علف  ابلدار بود  اثر مت مزنی

کش دار شد  برهمکنش اثاار علاافدرصد مزنی  پن سطح  

هااا کشو ماده افزودنی نشان داد که در هر کداب از علف

بین مواد ملتلف افزودنی اختاله وجود دارد و سولفات 

آمونیااوب بیشااترین کااارایی را نشااان داده اساات  کمتاارین 

کش  لااف یاا  بااا ع ک تر   اخااتاله در بااین مااواد افزودناای در 

کااه بااین مااواد  طوری گرانسااتار مشاااهده شااد به      تاپیااک 

داری  کش اخااتاله مزناای ملتلف افزودناای در ایاان علااف 

مشاااهده نشااد  بیشااترین اخااتاله بااین مااواد افزودناای در  

های توتای و اتللو مشاهده شد  بنابراین این نتای   کش علف 

هااای  هااای ملتلااف، واکاانش کش دهااد کااه علف نشان می 

 (  2دادند )شکل  زودن مواد افزودنی نشان  ی به اف ت فاو مت 

درصااد   2دهااد کااه سااولفات آمونیااوب  نتای  نشان می

به همین دلیاال   و  را بال برده استکش  علفمیزان جذب  

در کنتااری  کشعلاافباعاا  افاازایش کااارایی اساات کااه 

در این زمینه گزارش مح  ین نیز شود   میهای هرز  علف

ه میاازان جااذب هایی کاا نویاموید این موضوع است که م

کش را افاازایش دهنااد، باعاا  افاازایش کااارایی در علف

شااوند های هرز و افزایش عملکاارد دانااه ماایکنتری علف

(Kassim et al., 1995 مح  ااین گاازارش نمودنااد کااه  )

هااای خااانواده سااولفونیل اوره کشافزودن مویان به علف

 کااردن ایت من ر به افزایش کااارایی آن در ب بااود عملدر

در ایاان آزمااایش  ( Zand et al., 2008گااردد )عرت می

هااا کشدرصد بااه علف 2افزودن مویان سولفات آمونیوب  

های های هرز را داشت  مویانبیشترین تاثیر برکنتری علف

یونی بااه دلیاال تاا ثیر باار روی سااطح مااومی و کوتیکااولی 

کش و در نتی ااه افاازایش  برو، من ر به جااذب ب تاار علااف 

هااای  مح  ین ملتلف از افزودنی شود  ی م کش کارایی علف 

کش به داخل کوتیکااوی کااه  تس یل نفوع علف  روغنی برای 

شااود می کش ن ایاات من اار بااه افاازایش کااارایی علااف در 

 (  McMullan, 2000؛Hazen, 2000اند )کرده  استفاده 
 

Table 1. Variance analysis of weeds dry weight 
S.O.V. df 

MS 
Narrow leaf weeds Broad leaf weeds 

Replication 2 6.81ns 1.74ns 

Herbicide 3 7.96ns 429.24** 

Additives 3 241.60** 192.81** 

Interaction 9 3.82ns 12.59* 

Error 30 6.63 6.58 

C.V. (%)  9.90 10.47 

ns, * and **: not significant, significant at 5 and 1% probability level respectively. 
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           Ammonium sulfate 2%   Soybean oil 1.25% Cleansing fluid  0.5%       No additive   
 

Figure 1. Effect of additives on dry weight of narrow leaf weeds  

Similar letters in the columns are non-significant based on Duncan's test (=0.05) 
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Figure 2. Interaction of herbicide and additives on dry weight of broad leaf weed 
 Similar letters in the columns are non-significant based on Duncan's test (=0.05) 

 

هااا  ت زیااه واریااانس عملکاارد و اجاازای عملکاارد داده 

کش باار تزااداد ساانبله در  ( نشان داد که اثر علااف 2)جدوی 

دار نبااود امااا اثاار ماااده  مربع و تزداد دانه در ساانبله مزناای متر 

دار شد  اثر مت ابل نااوع  افزودنی در سطح یک درصد مزنی 

دار نبااود  نتااای  اثاار ماااده  کش و ماده افزودناای مزناای علف 

مربااع نشااان داد کااه افاازودن  فزودنی بر تزداد ساانبله در متر ا 

مواد افزودنی نسبت به شاهد باادون مویااان، باعاا  افاازایش  

مربااع شااد  بااین مااواد ملتلااف افزودناای،  تزداد سنبله در متر 

بیشترین    درصد   2است  سولفات آمونیوب  دار  مزنی اختاله  

شت و  دا   مویان مربع نسبت به شاهد بدون  تزداد سنبله در متر 

کش در ترکی  بااا ایاان  این به واسطه افزایش کارایی علف 

کننااده  ماده افزودنی است  در بین مواد افزودنی، مااایع پاک 

  (  3)شااکل  مربااع را داشاات  کمتاارین تزااداد ساانبله در متر 

 های کااودی مااورد اسااتفاده  دهنااده مزایااای اسااتفاده از نفوع 

کش  در ایااان پااااروهش بااارای ب باااود فزالیااات علاااف 

متیاال در کنتااری علااف  رون  و ف ل زوسااو م   ون  ر لفو سولفوسااو 

 Eghrari)   ( Hordeum spontaneum)   دره هااارز جاااو 

Gharelor et al., 2013 )   سااولفورون  های تیفن کش و علف

(  Gharekhloo and Alizade, 2002) سااولفورون    و فااوراب 

( در  Nalweja and Matysiak, 2000و نیکوسااولفورون ) 

  .ستند شده است  م  بال   های هارز ملتلف دیگر کنتری علف 

هاست و باع   کننده چنین سولفات آمونیوب جزء اسیدی ه  

کش خواهااد شااد  در رابطاااه باااا  علااف   افاازایش کااارایی 

ها، مطالزات زیادی به منظور تزیین چگونگی  کنناده اسیدی 
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هااا ان اااب شااده  کش تاثیر اسیدیته محلوی پاشش روی علف 

ش دادن  کاااه  طور کلی اعت اد بر این است کاااه بااا است  به 

هایی با خاصااایت اساایدی  کش اسیدیته محلوی پاشش علف 

کااش باااه درون  های علف ان نفاوع مولکوی و تا ضزیف، می 

کوتیکااوی را افاازایش داد زیاارا در محلااوی پاشااش نساابت  

کش غیر یونی وجود خواهااد  های علف بیشتری از مولکوی 

تر  داشت و لاذا نفاوع باه درون کوتیکااوی سااریزتر و آسااان 

(  کاهش اساایدیته محلااوی  McMullan, 2000)   د شد خواه 

های سولفونیل  کش پاشش  ادر است جذب برخی از علف 

  هاار  ( Fahl et al., 1995)   اوره غیریااونی را افاازایش دهااد 

  ، سازی محلوی پاشش سازی و ه   لیایی چند که ه  اسیدی 

کش نیکوسااولفورون را   ادر است فزالیت بیولوژیکی علف 

 (  Avarseji and Mohammadvand, 2018هد ) د افزایش 

نتای  اثر ماده افزودنی بر تزااداد دانااه در ساانبله نشااان داد  

که مواد افزودنی نسبت به شاهد بدون مویان، باعاا  افاازایش  

  نیااز   تزداد دانه در ساانبله شاادند  بااین مااواد ملتلااف افزودناای 

بیشااترین   درصااد   2بود  سااولفات آمونیااوب  دار  مزنی اختاله  

 مویااان داشااتسبت به شاااهد باادون  نبله نتزداد دانه در س

 ( 4)شکل 

کش، نتای  ت زیه واریااانس نشااان داد کااه اثاار علااف

ترتی  بااهبر وزن هزاردانه ها  آن  ماده افزودنی و اثر مت ابل

 درصااد  پاان در سطح احتمای یک درصد، یک درصد و  

کش (  نتای  برهمکنش نوع علااف2)جدوی  دار شد  مزنی

داد کااه در هاار کااداب از نشااان    باار وزن هزاردانااهمویان  و  

ها، ماده افزودنی باعاا  افاازایش کااارایی شااده کشعلف

است اما کمترین اختاله با شاهد بدون مویان مربوط بااه 

 کش ترکیبی گرانستار  تاپیک بود و بیشترین اخااتاله علف 

های آپیروس و توتااای بااود  بیشااترین کشمربوط به علف

ولفات وس و ساا کش آپیااروزن هزاردانه مربوط بااه علااف

بود و کمترین وزن هزاردانه مربااوط بااه   درصد  2آمونیوب  

 شااکل بااود ) افزودناایکش توتااای و شاااهد باادون علااف

5 ) 
 

Table 2. Variance analysis of yield, yield components of grain and harvest index of wheat 

S.O.V. df 
MS 

Spike number Grain number per spike 1000 Grain weight Grain yield HI 
Replication 2 1093.2ns 2.34ns 10.99* 690862.1ns 0.003ns 
Herbicide 3 1504.5ns 12.10ns 10.02** 1123792.5* 0.011ns 
Additives 3 197490.0** 51.02** 76.36** 3744837.7** 0.007ns 
Interaction 9 7031.1ns 3.94ns 6.25* 2799510ns 0.006ns 
Error 30 1351.8 2.71 2.07 302190.8 0.011 
C.V. (%)  7.56 6.15 3.93 9.57 0.42 

 ns, * and **: not significant, significant at 5 and 1% probability level respectively. 
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Ammonium sulfate 2% Soybean oil 1.25% Cleansing fluid  0.5% No additive   
 

Figure 3. Effect of additives on spike number per square meter  

Similar letters in the columns are non-significant based on Duncan's test (=0.05) 
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Figure 4. Effect of additives on grain number per spike 

  Similar letters in the columns are non-significant based on Duncan's test (=0.05) 
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       Apyros Tota Topik + Granstar Oehello   

 

Figure 5. Interaction of herbicide and additives on 1000 grain weight of wheat 
Similar letters in the columns are non-significant based on Duncan's test (=0.05) 

 

کش، ثاار علاافد کااه انتای  ت زیه واریااانس نشااان دا

ترتی  بااهبر وزن هزاردانه ها  آن  ماده افزودنی و اثر مت ابل

درصااد   5در سطح احتمای یااک درصااد، یااک درصااد و  

کش (  نتای  برهمکنش نوع علااف2شد )جدوی  دار  مزنی

و ماده افزودنی بر وزن هزاردانه نشان داد که در هر کداب 

ده رایی شاا ها، ماده افزودنی باع  افزایش کاکشاز علف

است اما کمترین اختاله با شاهد بدون مویان مربوط بااه 

  تاپیااک بااود و بیشااترین  کش ترکیباای گرانسااتارعلااف

های آپیروس و توتااای بااود  کشاختاله مربوط به علف

کش آپیااروس و بیشترین وزن هزاردانه مربااوط بااه علااف

بود و کمترین وزن هزاردانه مربااوط   %2سولفات آمونیوب  

 ( 5بود )شکل و شاهد بدون مویان  توتای کشبه علف

هااای عملکاارد  نتااای  حاصاال از ت زیااه واریااانس داده 

کش و مااواد افزودناای  ( نشان داد که علااف 2 ب )جدوی گند 

  پن  ترتی  در سطح احتمای استفاده شده در این آزمایش به 

درصد و یک درصد بر عملکرد دانه موثر بااود  اثاار مت اباال  

  .داری نداشاات مزناای تاا ثیر  کش و مااواد افزودناای  علااف 

کش و مواد افززودنی بااه صااورت تن ااا و بااا  چنین علف ه  

ه  بر شاخص برداشت تاا ثیری نداشااتند  نتااای  حاصاال از  

هااای آپیااروس،  کش ها نشااان داد کااه علف بررسی میانگین 
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اتللو و توتای بیشترین ت ثیر بر افزایش عملکاارد دانااه گناادب  

  ند و گرانسااتار  نداشاات   داری با هاا  داشتند اما اختاله مزنی 

هااای توتااای،  کش تاپیک کمترین ت ثیر را داشت  بین علف 

   (  6)شکل  داری نبود  آپیروس و اتللو اختاله مزنی 

نتای  اثر مواد افزودنی بر عملکرد دانااه نیااز نشااان داد 

کش نساابت بااه شاااهد که ترکی  مواد افزودنی بااا علااف

فات بدون مویان باع  افاازایش عملکاارد دانااه شااد  سااول

 کیلااوگرب  6203بااا میااانگین عملکاارد  درصااد 2ونیااوب آم

 در هکتاااار بیشاااترین تااا ثیر و شااااهد بااادون مویاااان باااا 

 کیلوگرب در هکتار کمترین تاا ثیر   5010میانگین عملکرد  

 دار نبااود را داشاات  اخااتاله بااین مااواد افزودناای مزناای

تواند ناشی از ها بر عملکرد میکشت ثیر علف ( 7)شکل 

 Eghrari)هااای هاارز باشااد راک  علفباار تاا ا هاا آن اثاار

Gharelor et al., 2013)   افزایش تراک  یااوله چون با

 ,Poorreza) یاباادوحشی کاهش عملکرد نیااز شاادت می

2017)  

در این آزمایش مفره مواد افزودنی باع  افاازایش 

ها شد  سولفات آمونیوب بیشتر کشعلف  دار کاراییمزنی

اشت  سولفات آمونیوب از رایی داز مواد افزودنی دیگر کا

کش بااه باشااد کااه نفااوع علاافکودی می هایدهنده   نفوع

نمایااد  در رابطاااه باااا داخاال بافاات گیاااه را تساا یل می

هاااایی کاااه در کاااودی، یکااای از یاااون هایدهناااده نفوع

( NH4+یااون آمونیااوب )  شااودآبی ای ااد ماایهای  محلوی

 سااید یااونی امکانیسمی باه ناب تلااه  ای اد  این یون با  است   
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Figure 6. Effect of herbicide on grain yield of wheat 

Similar letters in the columns are non-significant based on Duncan's test (=0.05) 
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Figure 7. Effect of additives on grain yield of wheat 
  Similar letters in the columns are non-significant based on Duncan's test (=0.05) 
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هااای اساایدی کااشعلااف  عبااور  ضزیف، موج  افاازایش

ون )آپیروس( رهای سولفوسولفوکشضزیف ]مانند علف

متیاال )توتااای(  از    متسااولوفورون ونرو سولفوسااولفو

شود ها میشود و ب بود کارآیی آنغشاء سلوی گیاهی می

(Nalweja and Matysiak, 2000 عالوه بر ایاان، ثاباات  )

ز شده اساات کااه ایاان نااوع کودهااا کشااش سااطحی را نیاا 

دهند و از این طری  موج  نشت و نگ داشت یکاهش م

 Boistonشوند )پاشش بیشتر روی سطح برو هده می

et al., 2008). 
 گیری نتیجه 

 هده از کاربرد مواد افزودنی به همراه در این تح ی  

ها کششده، افزایش کارایی علفمفره  هایکشعلف

با   هانهر یک از مویاهای هرز بود  ترکی   در م ار علف

نسبت به ها من ر به افزایش عملکرد دانه گندب  کشعلف

از بین مواد افزودناای سااولفات   گردید شاهد بدون مویان  

 2  سااولفات آمونیااوب  آمونی  بیشااترین کااارایی را داشاات

کیلااوگرب در هکتااار  6203بااا میااانگین عملکاارد  درصااد

بیشترین ت ثیر و شاهد باادون مویااان بااا میااانگین عملکاارد 

  نتای  نشان داددر هکتار کمترین ت ثیر را   کیلوگرب  5010

هااای کشها نشان داد کااه علفحاصل از بررسی میانگین

آپیروس، اتللو و توتای بیشترین ت ثیر بر افاازایش عملکاارد 

داری با ه  نداشااتند و اختاله مزنی  دانه گندب داشتند اما

  تاپیک کمترین ت ثیر را داشت    گرانستار

 گزاری سپاس 
باشد،  نامه کارشناسی ارشد می ه برگرفته از پایان این م ال 

واحد   اسالمی  آزاد  دانشگاه  پروهشی  مزاونت  حوزه  از  لذا 

نامه همکاری داشتند ت دیر و تشکر  فسا که در اجرای پایان 

 شود  می 
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