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 نیفلورالیتر کشعلفارزیابی تحمل ارقام مختلف گندم نان، جو و یوالف زراعی به کاربرد 

 
 3نژادیو صحبت بهرام 3ینصرت رجیا ،2*زادهیعل حسن ، 1پوریزدانی صبا

ی و منلیع طبیعی کشاورزپردیس  نباتات، اصالح و زراعت گروه استاد و زی و مبارزه با علفهای هرئرشته شناسا ارشد کارشناس -2و1

 کرمانشاه. ،یدانشگاه راز ،یاهیگ دیو تول کیژنت یگروه مهندس اریدانش -3 تهران، دانشگاه

 (26/3/1399 تاریخ پذیرش: - 14/7/1398)تاریخ دریافت:  

 چکیده
مزرعه و یاگلخانه مطالعات ن،یفلورالیتر کشعلفبه کاربرد  یزراع والفیتحمل ارقام مختلف گندم نان، جو و  یبررسمنظور به

تحمل  ،یاگلخانه مطالعه در .کرمانشاه انجام شد یدانشگاه راز یعیو منابع طب یکشاورز سیدر پرد 1395و  1394 یهاسالدر  یا

در هکتار  تریل 5/2 یبا دوز مصرف نیفلورالیتر کشعلف کاربرد به نسبت جو رقم 12 و یزراع والفیرقم  38رقم گندم،  64

 وزنشامل درصد سبز شدن و  یادر بخش گلخانه یریگاندازه مورد صفات. گرفت قرار یبررس مورد( %48 ونیامولس ترفالن،)

 یزراع والفی رقم 11 و( حانیر و نصرت) جو(، یپارس و شتازیپ) نان گندم رقمتحمل دو  ،یامزرعه مطالعهها بودند. در بوته خشک

(Ozark ،UPF775456 ،Wallaroo ،و ... )در هکتار )از فرم  تریل 5/2 یبا دوز مصرف نیفلورالیتر کشعلف کاربرد به نسبت

 طرح قالب در و لیفاکتور صورتبه شیآزما نیابود.  یاارقام براساس مطالعات گلخانه نیا انتخاب. گرفت قرار یبررس مورد( یتجار

 در یریگصفات مورد اندازه .شد اجرا تکرار سه در( یا)مزرعه یتصادف کامل بلوک طرح و( یاخانه)گل یتصادف کامل یهابلوک

 عملکرد کش،علفاز  استفاده با که داد نشان جینتابودند.  لیکلئوپت طول و سبزشدن درصد دانه، عملکرد شامل یامزرعه طیشرا

 یوحش والفیو  یزراع ارقام لیکلئوپت طول. افتی شیافزااز جو و گندم نان  شتریب کشعلف یزراع والفیو درصد سبز شدن  دانه

 استفاده ،امکانیوحش والفی با یزراع والفی و جو گندم،ارقام  لیدر طول کلئوپت تفاوت. بودمتفاوت  یداریمعن طوربه گریکدیبا 

 .کندیم فراهم را نیفلورالیتر از یاهیال

 .نصرت ل،یکلئوپت طول حان،یر شتاز،یپ ،یپارس کلمات کلیدی:
Evaluation of different cultivars of wheat, barley and oat crops tolerance to 

trifluralin 
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ABSTRACT 
To evaluate the effectiveness of trifluralin tolerance in different varieties of wheat, barley and oats crops, 

greenhouse and field experiments were conducted in the College of Agriculture and Natural Resources, 

Razi University, Kermanshah, Iran, in 2015 and 2016. In greenhouse study, 64, 12, and 38 varieties of 

wheat, barley and oats were tested, respectively. In the field study, 11 oat varieties (Ugf775456, 

Wallaroo, Ozark and ...), two barley (Nosrat and Ryhan) and two wheat (Psrsi and Pishtaz) varieties were 

examined. In both studies, 2.5 liters of trifluralin per hectare (commercial form) was used. A factorial 

experiment in a randomized complete block design and a randomized complete block design with three 

replications were used in greenhouse and field experiments, respectively. In the greenhouse study, 

germination percentage and dry weight and in the field study, grain yield, emergence percentage and 

length of coleoptiles were recorded. The use of herbicide increased seed yield and germination percentage 

of oat crop higher than barley and wheat. Coleoptiles length of crops and wild oat was significantly 

different. The difference of coleoptile length of wheat, barley and oat crop allow the use of trifluralin as 

layers. 

Keywords: Coleoptiles, Nosrat, Pishtaz, Parsy, Rihan 
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 مقدمه

 اهانیگ رکشتیاز هفتاد درصد از سطح ز شیب غالت

 پنجاه حدود که اند داده اختصاص خود بهرا  یزراع

یم نیتام زین را انسان ازین مورد نیپروتئ از درصد

زا عوامل خسارت نیمهمتر وجز هرز،یهاعلف. کنند

که  شوندیممحسوب  یدکشاورزیتول یهادر نظام

 یهانهیهز شیسبب افزا میمستق ریو غ میمستق طوربه

. شوندیم یو کاهش عملکرد محصوالت زراع دیتول

مورد  هرزیهاعلفخسارت  زانیم زین رانیدر ا

خسارت  مقدار کهیطورهقرار گرفته است، ب یابیارز

 شده گزارش درصد 23 حدود کشور، گندم مزارع در

(. Koocheki & Khajeh-Hosseini, 2008) است

مزارع گندم  هرزیهاعلف نیترمهم از یوحش والفی

 شتریب در یادیز عملکرد کاهش به راست که منج

(. Kazzazi et al., 2005) شودیم رانیو ا اینقاط دن

 والفی کنترل روش نیترعمده ،ییایمیش کنترل

 ی. استفاده متوالاست رانیدر ا گندم مزارع در یوحش

-آ-میکوآنز لیاست بازدارنده یهاکشعلفاز 

 والفیباعث شده است تا مقاومت  الز،یکربوکس

 یبرا ACCaseبازدارنده  یهاکشعلفبه  یوحش

 از پسسال  24 و رانیا در 1383سال  دربار  نیاول

ثبت  از پسسال  12 ل،یمت کلوفوپید کشعلفثبت 

 از پسسال  10و  لیات یفنوکساپروپ پ کشعلف

سال پس  10و  لیات یفنوکساپروپ پ کشعلفثبت 

 استان از لیاژپروپ نافوپیکلود کشعلفاز ثبت 

 (.Banakashani et al., 2007) شود گزارش خوزستان

 استفاده غالت، درمقاوم  هرزیهاعلف تیریمد جهت

در  نیفلورالیترجمله  از یشیروشیپ یهاکشعلفاز 

 ی. تراست بوده زیآمتیموفق ایدن یاز کشورها یبعض

 خانواده از و کاشتقبل از  یانتخاب کشعلف نیفلورال

است که به صورت خاک مصرف  هانیلیآن تروینید

بردن جوانه بذر  نیب ازو باعث  شودیاستفاده م

در منطقه محور  اهچهیگ یرو ریتاث و هرزیهاعلف

یترالبته  شود؛یم شهیلپه و مهار توسعه ر ریز

یرا کنترل نم افتهیاستقرار  هرزیهاعلف ،نیفلورال

 هرزیهاعلفعمدتا قادر به کنترل  کشعلف نیکند. ا

 در برگ پهن هرزیهاعلفاز  یبرگ و بعض کیبار

 یزراع محصوالت از یتعداد و کالهیتیتر جو، گندم،

 گندم(. تحمل Hollist & Foy, 1971) است برگ پهن

 یبه خاطر تفاوت اندام ها ،فلورالینتری کشعلف به

هیو بر اساس قرار دادن ال کشعلف نیجذب کننده ا

 ,Jan, 1980 Luptonخاک است ) در کشعلف یا

 گریداشتن محل عمل متفاوت با د لیدل به  .(;1980

 صورتبه فلورالینتری از گندم، یهاکشعلف

 کنترل یبرا ایاسترال و کانادا غرب در یاگسترده

 کشعلفبه  مقاوم (.Avena fatua L)  یوحش والفی

 ,Lupton) شودیم قرار استفاده هرزیهاعلف گرید و

باعث  خاک، در یداریپا لیدل به کشعلف نی(. ا1980

 والفی یزنجوانه یهااز استقرار فلش یریجلوگ

 مقاومت وجود لیدل به نیبنابرا شود؛یم یوحش

 گندم در موجود یهاکشعلف برابر در یوحش والفی

 یبرسس یگرید یهاروش که دارد ضرورت جو، و

 یکی ،یشیرو شیپ یهاکشعلفکه استفاده از  شوند

راهکارهاست. محل هدف متفاوت  نیاز ا

 یمصرف یهاکشعلف رینسبت به سا فلورالینتری

 نیو همچن یوحش والفی مقاومت از یریجلوگ یبرا

به  یوحش والفی یزنجوانه یهافلش از یریجلوگ

مصرف  قیاز طر توانیم رادر خاک  یداریپا لیدل

پژوهش  نیا. آورد دستهب یشیرو شیپ کشعلف

 نیفلورالیتر کشعلفکاربرد  امکان یبررس منظوربه

 مصرف به ارقام واکنشمختلف گندم، جو و  ارقامدر 

 ،یاگلخانه شیهدف از انجام آزما .شد انجام اهآن

 یانتخاب ارقام دارا یبرا یگرو غربال هیآزمون اول
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و  فلورالینتری کشعلفبه کاربرد  شتریتحمل ب

 بود. یامزرعه شیاستفاده از آن ارقام در آزما

 هاروش و مواد

  یاگلخانه بخش

 گلخانهدر  1394 سال در مطالعه از بخش نیا

دانشگاه  یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد یقاتیتحق

 یبررس مورد یمارهایت. شد انجام کرمانشاه یراز

 38) گندم و جو ،یزراع والفی مختلف ارقام شامل

رقم گندم نان(  64رقم جو و  12 ،یزراع والفیرقم 

با  نیفورالیتر یشیرو شیپ کشعلف( و 1)جدول 

 زانیم دو با %48 ونیامولسفرم  بهترفالن،  یتجار نام

 طیشرا درکه  بود( هکتار در تریل 5/2و  صفر)

به  شیآزما نی. اگرفتند قرار یبررس مورد یاگلخانه

 یگرانتخاب و غربال منظوربهو  یصورت مقدمات

 ارقام نیا از استفاده و نیفلورالیتر به متحمل ارقام

 صورتبه پژوهشبود.  یامزرعه طیشرا در متحمل

با  یکامل تصادف یهاقالب بلوک در و لیطرح فاکتور

 یبذرهاعدد از  20 ابتدا. گرفت صورتتکرار  سه

که  یتریل کی یهادر گلدان ،یزراع اهانیگ دارجوانه

یعمق پنج سانت در مزرعهکش از علف یعاراز خاک 

 عمق از نانیاطم یبرا سپس وشدند  کشت یمتر

 کشعلفاز  یخاک عار با هاآن یرو بذرها، مناسب

 آخر هیال پوشانده شد و در متریبه ارتفاع سه سانت

به ارتفاع دو  کشعلفهمراه با  خاک(، یسطح هی)ال

 5/2قرار داده شد. انتخاب غلظت  متریسه سانت یال

را  یوحش والفی هعلت بود ک نیا به نیفلورالیتر تریل

 دز، نیا به یزراع ارقام تحمل و دینماکنترل  یبه خوب

به آن در  یمورد بررس یبخش تحمل ارقام زراع دینو

در خاک است.  کشعلفنشده تجمع  ینیبشیپ طیشرا

شده به  ماریخاک ت سم،خاک با  اختالطپس از 

 روز 21 و 14 هفت،مورد نظر اضافه شد.  یهاگلدان

 یظاهر خسارت درصد کش،علف اعمال از بعد

 ماریت یزراع یها( بوتهیشی)عقب افتادن دوره رو

 30 نیشد. همچن ثبتنشده  ماریشده نسبت به شاهد ت

 یزراع اهانیگ یهابوته ها،ماریتروز بعد اعمال 

 وزنبر و برداشت شدند و کف ،(یزنپنجه)اواسط 

درجه به  80 یبا دما یآون در گذاشتن از بعد) خشک

 ادداشتی گلدان هر به مربوطساعت(  24مدت 

بر اساس معادله  اهانیشد. درصد سبز شدن گ یبردار

 .آمد دستبه 1

 Ger%= (n/N) × 100  1 معادله

 و شیآزما انیسبز شده تا پا اهی: تعداد گnدر آن،  که

N باشدمی (شده کشت یبذرها: تعداد کل. 
 

 یامزرعه بخش

 1394و  1393 یهادر آبان ماه سال یامزرعه شیآزما 

 یعیکشاورزی و منابع طب سیدر مزرعه تحقیقاتی پرد

 اساسدانشگاه رازی کرمانشاه انجام شد. بر 

 یلتیبافت خاک مزرعه، س ،یخاکشناس یهاشیآزما

 یزراع اهانیکاشت گ دوم،و  اول سال دربود.  یرس

 13 و 17 در بیترتبه ،یزراع والفیگندم نان، جو و 

 صورتبه شیآزما(. 2صورت گرفت )جدول  آبان

 اجرا به تکرار سه با یتصادف کامل یهابلوک طرح

 دو گندم، رقم دو شامل شیآزما یفاکتورها. درآمد

 طیاز شرا ی)انتخاب یزراع والفی رقم 11 و جو رقم

بلوک  هر ابعاد (.2)جدول  بود( یاگلخانه

 بلوک، هر در که بود مترمربع 16در  ،چهاریشیآزما

رقم در  کی ،کرت قرار گرفت. درون هر کرت 15

بوته در مترمربع به روش  400چهار خط و با تراکم 

 20 هم، از کشت خطوط فاصله و شد کشت یدست

 متریسانت 25 گریکدیو فاصله دو کرت از  متریسانت

از  ،و در همان روز یزراع اهانیبود. بعد از کاشت گ

در هکتار( استفاده  تریل 5/2) فلورالینتری کشعلف

صورت بود که  نیبه ا کشعلف نیشد. نحوه کاربرد ا

یسانت هفت تادر عمق شش  یزراع ارقام یبذرها
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با خاک  هاآن یرو سپس و شدندکشت  یمتر

هر کرت به عنوان شاهد  ییمتر ابتدا کیپوشانده شد. 

 یبرا و شد یسمپاش ینشد و سه متر بعد یسمپاش

 یسمپاش هیناح کش،علف ینور هیاز تجز یریجلوگ

 د.ش رورویکش زشن باشده 

 
 یاگلخانه شیمورد استفاده در آزما یزراع والفی و جو نان، گندم ارقام -1 جدول

Table 1. Bread wheat, barley and oat cultivars studied in the greenhouse experiments 
 Shahi Hashtarkhani1 Tobari Masnoei 470 
 Sabalan Hashtarkhani2 Zarin Gaspard 

 Marvdasht Saison Back cross Roshan bahari M-79-7 

 Sistan Shiraz Almot Akbari 
 Varand Ferontana Almot2 Azadi 

 Gazerosang Hamon Omid Niknezhad 

 Sorkh tokhm Adel Panjamo Arvand 

Wheat Navid Simine Bayat Kauz 

 Dasjerdi Kaveh Bolivi M-75-5 

 Moghan1 Tabasi Bezostiya Arta 
 Moghan2 Ghafghaz Bam Atrak 

 Verinak Mahoti yazdi Chenab Sepahan 

 Shapasand Karaj2 Zarandi Estar 
 Mantaghe sara Karaj3 Khazar1 Bolani 

 Pishtaz Shariyar Shirodi Drya 

 Parsi Kavir Tos Dez 

 Gorgan2 Esterin Estar Sararod 

Barley Nosrat Valfajer Zarjo Sahand 

 Rihan Gorgan Kavir Makoi 

 Appalaches Quoll CPI115397 Coronado 

 Brusher Wintaroo Arnold Flamings Nova 

 Echidna Grise D’Hiver c-1/130 Possum 
 Motlock Swan Daly up 94046-57 

Oat Ozark ND873364 Kalott Kingfisher 

 Potoroo Force GA Mitchell Preston 
 Tarahumara Euro 4ZOP95 Ajay 

 UFRGS 94-2571 Nasta Wallaroo UFRGS 940886-4 

 UPF775456 OH1022 IA 91098-2 OT 289 
   NZ2101 Arian Inra 

 

 یشیآزما یاز تکرارها کیو فاضالب هر  یورود نهر

 در موثر یبارندگ نیاول. شدبه صورت جداگانه منظور 

عنوان  به ،1394 آبان 20 و 1393 آبان 26 خیتار

 دانه، عملکرد صفات. شد گرفته درنظر هیاول یاریآب

 یریگاندازه لیکلئوپت طول و سبزشدندرصد 

به  نسبت شیآزما مورد یتیریمد یهاماریت درصد.شد

 محاسبه شد: ریاز فرمول ز ،هرزشاهد تداخل علف

              R =(A-B/A)×100   2 معادله  

در  یشده ارقام زراع یریگ: صفات اندازهA آن، در که

 یشده ارقام زراع یریگصفات اندازه: B مار،یکرت ت

 یریگکاهش صفات اندازه درصد: Rدر کرت شاهد و 

 . است ینسبت به شاهدارقام زراع ماریت

 
 یامزرعه شیدر آزما مطالعه مورد یزراع والفیگندم، جو و  ارقام -2جدول

Table 2. Bread wheat, barley and oat Cultivars studied in the field experiments 
Pishtaz Parsi Wheat 
Nosrat Ryhan Barley 
Euro Ozark  

Mortlock Brusher  
Potoroo Wintaroo Oat 
Quoll GA Mitchell  

Swan Wallaroo  

UPF775456   
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ها با ابتدا نرمال بودن داده ،یآمار هیانجام تجز جهت

قرار گرفت. سپس  یابیمورد ارز Mintabاز نرم افزار 

 انسیوار هیموردتجز  SASها با کمک نرم افزارداده

ها توسط آزمون داده نیانگیم سهیقرار گرفت و مقا

دانکن در سطح پنج درصد انجام شد.  یاچند دامنه

 ستفادها Excelاز نرم افزار  زیجهت رسم نمودارها ن

 .شد

 

 

 بحث و جینتا

  یاگلخانه شاتیآزما

نشان داد که  هاداده نیانگیم سهیمقا آزمون جینتا :جو

یمعن طوربه ،ارقام جو خشک وزن و درصد سبز شدن

مصرف  ریتاث تحت درصد، کیدر سطح احتمال  یدار

درصد سبز شدن و  نیشتریقرار گرفت. ب کشعلف

 داشت متعلقو نصرت  حانیرقم ر به خشک، وزن

 (.3)جدول 

 درگلخانه فلورالینتری کشعلف ماریتحت ت جو مختلف ارقام شدن سبز درصد نیانگیم سهیمقا -3جدول

Table 3. Mean comparison of the effects of trifluralin on germination percentage of barley in the greenhouse  
 %Germination   %Germination Factor 

     Cultivar 
Herbicide non-herbicide 

(control) 

Cultivar herbicide non-herbicide 

(control) 

 

abc96.66  ghi78  Esterin bcde 90 defg86.66  Sararod 
efgh 81.66 i70  Valfajer abc 96.66 fgh80  Sahand 
abcd 93.33 efgh81.76  Gorgan abcd 91.66 ghi 78.99 Makoi 
efgh 81.66 hi76.74  Gorgan2 abcd95.33  cdef88.33  Estar 
ab98.33  abcd 95.33 Nosrat defg 86.66 fgh 80 Zarjo 

a100  abc 96.66 Ryhan abcd 91.66 cdef88.33  Kavir 

 ندارند. یداریدرصد اختالف معن کیدر سطح  LSDاساس  آزمون   بر ،حروف مشترک یدارا یهانیانگیم
Means with the same letter(s) are not significantly different at 1% of probability level, based on LSD test.  

 

 سبز درصد نیانگیم سهیمقا جدول شباهت لیدل به

از آوردن جدول  ارقام، خشک وزن جدول با شدن

 سبز درصد کاهششد.  یوزن خشک ارقام خوددار

 یمارهایت در تنها ،در گندم بیآس عالئم و شدن

 شده هیتوص برابر سه زانیم به فلورالینتری کشعلف

یتر از یناش شدن سبز کاهش نیانگیموجود داشت. 

 و 1980 ،1979 سال درگندم  ارقام همه در نیفلورال

 بود درصد 19 و 26 ،32 زانیمبه بیترتبه ،1981

(Lemerle et al., 1985.) 

 هاداده نیانگیم سهیمقا آزمون جینتا :یزراع والفی

ارقام  خشک وزنو  شدن سبز درصد که داد نشان

 کیدر سطح احتمال  یداریمعن طوربه ،یزراع والفی

قرار گرفت.  کشعلفمصرف  ریتحت تاث درصد،

 ارقام به خشک، وزندرصد سبز شدن و  نیشتریب

Ozark ،UPF775456 ،Wallaroo ،Euro ،Wintaroo ،

GA Mitchell ،Potoroo ،Brusher ،Quoll ،Swan  و

(Mortlock  (.4داشت )جدول  تعلق  
 وزنو  شدن سبز درصدکش بر علف اثر :گندم

یمعندرصد   کی احتمال سطح در گندم ارقامخشک 

 به خشک، وزن ودرصد سبز شدن  نیشتری. ببود دار

 نیبنابرا ؛(5)جدول  داشت تعلق یو پارس شتازیارقام پ

و گندم،  یزراع والفیارقام جو،  نیاز ب توانیم

 یبرا داشتند، رادرصد سبز شدن  نیکه باالتر یارقام

 .کرد انتخاب یامزرعه شاتیآزما

  یا مزرعه شاتیآزما

درصد سبز  صفت یبرامرکب، اثر سال  هیتجز در

و گندم نان در سطح  یزراع والفیشدن ارقام جو، 

اثر متقابل  یبررس نیهمچن نشد. داریمعن درصد کی

 دانه، عملکرد داریتفاوت معن انگریب ،در سال ماریت

گندم نان، جو  یبرا لیدرصد سبز شدن و طول کلئوپت

 (.6بود )جدول  یزراع والفیو 
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 درگلخانه فلورالینتری کشعلف ماریت تحت  یزراع والفیدرصد سبز شدن ارقام مختلف  نیانگیم سهیمقا -4 جدول

Table 4. Mean comparison of the effects of trifluralin on the germination percentage of oat in the greenhouse 
 %Germination   %Germination Factor 

herbicide non-herbicide 

(control) 

Cultivar herbicide non-herbicide 

(control) 

Cultivar 

76.66 ijk 98.33 ab Perston 88.33 defg 96.66 abc Swan 

78.33 hij 78.33 hij Arnold 75 jkl 86.66 efg Arian Inra 

78.33 hij 90 cdefg GA Mitchel 75 jkl 90 cdefg Nasta 
68.33 lmno 95 abcd c-1/130 76.66 ijk 100 a Coronado 

90 cdefg 90 cdefg 4Zop95 61.66 opqr 100 a Daly up 

88.33 defg 91.66 bcdef Wallaroo 76.66 ijk 100 a CPI115397 
55 rstu 85 fgh Kalott 75 jkl 88.33 defg IA91098-2 

73.33 jklm 88.33 defg OH1022 58.33 qrst 88.33 defg UPF775456 

90 cdefg 96.66 abc Wintaroo 58.33 qrst 91.66 bcdef NZ2101 
71.66 jklm 88.33 defg Forc 71.66 jklm 86.66 efg UFRGS94-2571 

85 fgh 96.66 abc Grise D’Hiver 56.66 qrstu 71.66 jklm 94046-57 

83.33 ghi 93.33 abcde Euro 91.66 bcdef 100 a Quall 

86.66 efg 91.66 bcdef Ozark 86.66 efg 90 cdefg Motlock 

70 klmn 86.66 efg ND873364 51.66 tu 66.66 mnop Appalaches 

90 cdefg 96.66 abc Nova 50 u 55 rstu OT289 
88.33 defg 90 cdefg Brusher 75 jkl 86.66 efg Flamings  

90 cdefg 100 a Potoro 76.66 ijk 98.33 ab Kingfisher 

58.33 100 a Echidana 70 klmn 88.33 defg Possum 
60 pqrs 90 cdefg Tarahamorra 86.66 efg 98.33 ab Ajay 

 ندارند. یداریدرصد اختالف معن کیدر سطح  LSDحروف مشترک، بر  اساس آزمون  یدارا یهانیانگیم
Means with the same letter(s) are not significantly different at 1% of probability level, based on LSD test. 

 
 گلخانه در فلورالینتریشده با  ماریت یهادرصد سبز شدن ارقام مختلف گندم نان در خاک نیانگیم سهیمقا -5 جدول

Table 5. Mean comparison of the the effects of trifluralin on germination percentage of bread wheat in the greenhouse  
 %Germination   %Germination Factor 

Herbicide non-herbicide 

(control) 

Cultivar herbicide non-herbicide 

(control) 

Cultivar 

56.66 rstuv 63 nopqr Masnoei 470 66.66 lmnop 63 nopqr Hashtarkhani1 

65 mnopq 73.33 hjkil Gaspard 65 mnopq 51.66 uv Hashtarkhani2 

65 mnopq 71.66 ijklm M-79-7 71.66 ijklm 66.66 lmnop Saison 

75 ghijk 78.33 efghi Akbari 63 nopqr 60 pqrst Shiraz 

63 nopqr 68.33 klmno Azadi 85 cde 75 ghijk Ferontana 
53.33 tuv 63 nopqr Niknezhad 75.05 ghijk 70 jklmn Hamon 

55 stuv 65 mnopq Arvand 76.66 fghij 73.33 hjkil Adel 

80 defgh 83.33 cdef Kauz 90 abc 85 cde Simine 
51.66 uv 61.66 opqrs M-75-5 86.63 bcd 86.66 bcd Kaveh 

73.33 hjkil 71.66 ijklm Arta 71.66 ijklm 70 jklmn Tabasi 

68.33 klmno 73.33 hjkil Atrak 76.61 fghij 70 jklmn Ghafghaz 
76.66 fghij 81.66 defg Sepahan 75.10 ghijk 70 jklmn Mahoti yazdi 

78.33 efghi 75 ghijk Estar 76.66 fghij 70 jklmn Karaj2 

75 ghijk 80 defgh Bolani 75.22 ghijk 60 pqrst Karaj3 
85 cde 80 defgh Drya 58.33 qrstu 56.66 rstuv Shariyar 

63 nopqr  68.33 klmno Dez 68.33 klmno 55 stuv Kavir 
65 mnopq 58.33 qrstu Tobari 61.66 opqrs  50v Shahi 

68.33 klmno 60 pqrst Zarin 60 pqrst 70 jklmn Sabalan 

61.66 opqrs 63 nopqr Back cross Roshan bahari 73.33 hjkil 68.33 klmno Marvdasht 
55 stuv 60 pqrst Almot 66.66 lmnop 70 jklmn Sistan 

70 jklmn 71.66 ijklm Almot2 50 v 55 stuv Varand 

65 mnopq 73.33 hjkil Omid 73.33 hjkil  60 pqrst Gazerosang 
76.66 fghij 80 defgh Panjamo 61.66 opqrs 75 ghijk Sorkh tokhm 

75 ghijk 75 ghijk Bayat 75 ghijk 63 nopqr Navid 

66.66 lmnop 70 jklmn Bolivi 63 nopqr 78.33 efghi Dasjerdi 
80 defgh 80 defgh Bezostiya 78.33 efghi  70 jklmn Moghan1 

65 mnopq 71.66 ijklm Bam 86.66 bcd 81.66 defg Moghan2 

66.66 lmnop  70 jklmn Chenab 81.66 defg 66.66 lmnop Verinak 
70.33 jklmn 78.33 efghi Zarandi 66.66 lmnop 65 mnopq Shapasand 

85 cde 86.66 bcd Khazar1 65 mnopq 75 ghijk Mantaghe sara 

76.66 fghij 73.33 hjkil Shirodi 95 a 93.33ab Pishtaz 
65 mnopq 66.66 lmnop Tos 95.66 a 93.33ab Parsi 

 ندارند. یداریدرصد اختالف معن کیدر سطح  LSDحروف مشترک، بر  اساس  آزمون  یدارا یهانیانگیم
Means with the same letter(s) are not significantly different at 1% of probability level, based on LSD test.  
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 )مرکب در سال( کشعلفبه  یزراع ارقام تحمل و بررسی در کنترل علف هرز موردت اتجزیه واریانس صف -6 جدول

Table 6- Variance analysis of studied traits in the control of the weed and the tolerance of the crop varieties to herbicide 

(combination in year) 
Length of coleoptile Grain Yeild % Germination df S.O.V 

**116.12 **1348.46 ns 17.06 1 Year 
ns 0.26 ns 44.22 ns 4.91 4 Block(Year) 

**378.27 **383.60 **163.49 14 Treatment 
**145.94 **523.73 **135.40 14 Treatment * Year 

0.59 19.85 4.87 56 Error 

8.24 16..45 23.68 - CV (%) 

 .یداریمعن عدم و درصد کی و پنج احتمال سطح در داریمعندهنده  نشان بیترتبه :ns و *,**

. **, *, ns: significant at 1% and 5% of probability levels and non-significant, respectively. 

 

اطالعات  دار،یوجود تفاوت معن لیدلبه نیبنابرا

 جینتا. شد یمربوط به هر سال به صورت مجزا بررس

 از آمده بدست یهاداده انسیوار هیتجز از حاصل

اعمال  یمارهاینشان داد که اثر ت شده انجام شیآزما

شده در ارقام  یریگصفات اندازه هیکل یشده بر رو

 کیدر سطح  ،در هر دو سال به صورت مجزا یزراع

 .(7بود )جدول داریدرصد معن

 

در سال  کشعلفبه  هرزیهاعلفو  یارقام زراع تحمل بررسی در  موردت اتجزیه واریانس )میانگین مربعات( صف -7 جدول

 1395و 1394

Table 7- Variance analysis of the effects of herbivide on studied traits of crop varieties and weeds in 2015 -2016. 
Length of coleoptile Grain Yield % Germination df S.O.V Year 

ns 0.05 ns 31.37 ns 2.68 2 Block  
**177.76 **511.05 **270.84 14 Treatment 2015 

0.78 16.65 3.80 28 Error  

10.78 13.18 19.98 - CV (%)  
ns 2.92 ns 57.07 ns 1.04 2 Block  

**1293.90 **396.27 **251.51 14 Treatment 2016 

2.46 23.05 1.56 28 Error  

6.64 20.68 9.92 - CV (%)  

 .یداریمعن عدم و درصد کی و پنج احتمال سطح در داریمعن دهنده نشان بیترتبه :ns و*، ** 

. **, *, ns: significant at 1% and 5% of probability levels and non-significant, respectively. 

 

 هیتجز جینتا :یعملکرد دانه ارقام زراع شیافزا درصد

 مصرفنشان داد که  شیآزما یهاداده انسیوار

 طوربهرا  یزراع ارقام دانه عملکرد شیافزاکش، علف

 ریتاثتحت   درصد، کیدر سطح احتمال  یداریمعن

 جو در دانه عملکرد شیدرصد افزا نی. باالترداد قرار

 33/24) دوم سال ودرصد(  19/21)  اول سال در

(. 1)شکل  بود حانیمتعلق به رقم جو ر ،(درصد

 در یزراع والفیعملکرد دانه  شیافزا درصد نیباالتر

و در سال دوم   Swanرقم  به( 1394) اول سال

و  41/26با  بیترتبه ،Mortlockرقم  به( 1395)

 با شتاز،یپ گندم(. 1داشت )شکل  تعلقدرصد  02/42

 اول سال در بیترتبه ش،یدرصد افزا 76/19و  76/16

درصد عملکرد  نیباالتر  ،(1395) دوم سال و( 1394)

(. 1)شکل  داشتارقام گندم نان  نیدانه را در ب

گونه  چیه ن،یفلورالیتر متداول یمصرف دزاستفاده از 

نداشته  یبر عملکرد دانه ارقام مورد بررس یمنف ریتاث

 شده، هیتوصسه برابر دوز  زانیماست، اما استفاده از 

گندم  عملکرد یدرصد 17 ینه ال حدودسبب کاهش 

 یفصل راتیی(. تغLemerle et al., 1985) شودیم

 کشعلف به ارقام دانه عملکرد پاسخ در شده مشاهده

 حیگونهتوجنیا توانیم هاراشیآزما در فلورالینتری

 زمان در نیسنگ یها باران بارش به توجه باکرد که 

 تیفعال به منجر مرطوب طیشرا ،1979 سال در کاشت

(. کاهش Eagle, 1983است ) شده فلورالینتری نهیبه

 1/1اثر مصرف   در ٪23 تاگندم  دانه عملکرد

 کهیدرحال ،مشاهده شد تیآلیتر هکتار در لوگرمیک
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 لوگرمیک7/1 از درصد 35 تا ارقام، از یبرخ در کاهش

 یینها اثر. (Miller & Nalewaja, 1982) است بوده

 پاسخ. است دانه عملکرد کاهش بر اثر کش،علف

در گندم زمستانه  فلورالینتری کشعلف کاربرد یمنف

 از یکی. است شده داده نشان یترنییپا عملکردبا 

 در و سال طول در رشد رقم، عملکرد رییتغ علل

  به زمستانه گندم تیحساس. است مختلف طیمح

 آب البته و رقم یذات تیحساس به مشروط کش،علف

 است رشد دوره طول در ریمتغ یهوا و

 (Standifer et al.,1965). 
 

 
 یخطا انگریب بار، خطوط)1395 و 1394 یزراع یهاسال در یزراع ارقام دانه عملکرد شیافزا نیانگیم سهیمقا -1شکل

 (باشندیاستاندارد م

Figure 1. Mean comparison of the grain yield increase of the crop varieties in 2015 and 2016 
(Vertical bars indicate standard error) 

 
  یارقام زراع شدن سبز کاهش درصد

یمعن طوربه ،یزراع ارقام شدن سبز کاهش درصد

 کاربرد ریتاثتحت  ک،یدر سطح احتمال  یدار

در سال اول )پنج  حانیر رقمقرار گرفت.  کشعلف

درصد(،  10درصد( و رقم نصرت در سال دوم )

 دارا راشدن در ارقام جو  سبزدرصد کاهش  نیشتریب

 و اول سال در یزراع والفی یبرا کاهش نیا. بودند

 75/16( و Brusher)رقم  درصد 66/20 بیترتبه دوم،

درصد کاهش  نیشتریب. بود( Wallaroo)رقم  درصد

 08/10با  یپارس رقمدر ارقام گندم را  شدنسبز 

درصد در  42/7با  شتازیپ و(1394)اول سال دردرصد 

 کاهش تفاوت، 2 شکل. داشتند( 1395) دوم سال

 یهاسال در یزراع اهانیگ ارقام شدن سبز درصد

 توسط شدن سبز در کاهش .دهدیم نشان را شیآزما

ید یهاکشعلف از ن،یمتالیپند و فلورالینتری

 میتقس در تداخل علت به که است معمول ،نیتروآنلین

 دهدیم رخ هیاول شهیر توسط جذب از پس یسلول

(Ashton & Crafts, 1981 با .)نیا یبرا حال نیا 

 نیب سازگار و هماهنگ ارتباط چیه ها،کشعلف

 کی عملکرد دادن دست از و اهیگ شدن سبز کاهش

 یتر .است نشده گزارش هاکشعلف نیا توسط رقم

 ،یبررس مورد یهاکشعلف ریسا از شیب نیفلورال

 سبزشدن اما شود،یم گندم ارقام عملکرد کاهشسبب 

قرار  کشعلف ریتحت تاث یاندک مقدار به تنها اه،یگ

 شدن سبز کاهش متوسط. ابدییم کاهشو  ردیگیم

 هیتوص دزبرابر  سه کش،علف کاربرد از پس ارقام

 دردرصد(  32 یال 12) فلورالینتری کشعلفشده 

 عملکرد دادن دست از حال، نیا بابود،  1979 سال

 که است آن دهنده نشان نیا. بود درصد 13 تنها دانه،

 را لیاوا در شدن سبز کاهش جبران ییتوانا گندم،

 تیظرف به رقم، هر جبران ییتوانا در تفاوت. داراست

 یطیمح عوامل در. تنوع است وابسته رقم آن یدهپنجه

 به نسبت یشتریب تیاهم از مختلف، یهاسال نیب

برخوردار  کشعلف به تحمل در ارقام تفاوت
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 .(Lemerle et al., 1985)است

 
 یخطا انگریب بار، خطوط)1395 و 1394 یزراع یهاسال در یزراع ارقام شدن سبز درصد کاهش نیانگیم سهیمقا -2 شکل

 ( باشندیاستاندارد م

Figure 2.Mean comparison of the germination reduction percentage in 2015 and 2016 (Vertical bars indicate standard error) 
 

  یارقام زراع لیکلئوپت طول

 والفی و یزراع ارقام لیکلئوپت طول بر اساس نتایج،

در سطح احتمال  یداریمعن طوربه گریکدی با یوحش

 لیدر طول کلئوپت تفاوت. بودمتفاوت   درصد، کی

یامکان را م نیبه ما ا یوحش والفیو  یارقام زراع

استفاده  یاهیبه صورت ال فلورالینتریکه از  دهد

 والفیو  یارقام زراع لیطول کلئوپت تفاوت. میکن

. در است شده داده نشانمشاهده  3در شکل  یوحش

 با ماریت تحت اهانیگ از یبرخ ،یبررس کی

 به موفق اما زدندجوانه  ن،یمتالیپند ای و فلورالینتری

 و داشتند یکمتر شهیر اهانیگ نیا. نشدند شدن سبز

 تحت اهیگ لیکولئوپت.شدند ترکوتاهو  ترمیضخ هاشهیر

 رنگ یا قهوه و کوتاه صورتو به گرفت قرار ریتاث

 کاربرد از پس اهانیگ از یبرخ ن،یا بر عالوه. درآمد

 یدارا و ماندند عقب یرشد نظر از نیمتالیپند

 یدارا شاهد، اهانیگ یحال در بودند، ناقص یهابرگ

 یاصل اثر. (Lemerle et al., 1985)بودندبرگ گسترده 

 والفی شدن سبز حال در ساقهبر  ،فلورالینتری

 همانند که (Friesen & Bowren, 1972) است یوحش

 ,Barrentine & Warren) سورگوم مورددر  هاافتهی

 باشدیم سبز یروباه دم در و 1971

 (Rahman & Ashford, 1970). 

 یکل یریگجهینت

و  یزراع والفی انیم ازدانه  عملکردصفت  یبرا

. داشت یبهتر تیوضع یزراع والفی نان، گندم

نشان  سال، دو در دانه عملکرد شیافزا درصد نمودار

 در و حانیر جو گندم، شتازیپ رقم که بود نیادهنده 

 سال در و Swan رقم  ،در سال اول یزراع والفی

 استفاده .بودند مزرعهم برتر ارقا ،Morlockرقم  دوم،

را  شدن سبز درصد ،یشیروشیپ ،یهاکشعلفاز 

 ،یبذر مصرف زانیم شیافزابا  توانیکه م داد کاهش

یم زهییخسارت را به حداقل رساند. البته غالت پا

کمتر  یخسارت را تا حدود شتر،یب یزنبا پنجه توانند

 یزراع والفی و جو گندم، مختلف ارقام نیب در. ندکن

 نیبنابرا شت؛تفاوت وجود دا ل،یکلئوپت طول نظر از

کنترل  یبرا یاهیال صورتبهکش علف نیاز ا توانیم

 ج،ینتااستفاده کرد. با توجه به  یوحش والفی

استفاده از  به اهانیگ نیترحساس و نیترمتحمل

 و یزراع والفی بیترتبه ،فلورالینتری کشعلف

توجه به بروز مقاومت گسترده در  با .باشندیمگندم 

مختلف در  یهاکشعلفنسبت به  یوحش والفی

 توانیم را فلورالینتری کشعلف ،مزارع گندم و جو

یهاعلف تیریابزار مناسب جهت مد کی عنوانبه
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  مقاوم استفاده کرد. هرز

 

 
 (باشندیاستاندارد م یخطا انگریب بار، خطوطو علف هرز ) یزراع ارقام لیکلئوپت طول نیانگیم سهیمقا -3 شکل

Figure 3. Mean comparison of coleoptiles length of crop varieties and weed (Vertical bars indicate standard error) 
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