
 

 

 

 

 

 

 اجراييدستورالعمل 

 در مزارع گندم  (.Bromus japonicus Thunb)مديريت تلفیقي علف هرز بروموس

 منصور ساراني

 شماره فروست

44555 

 

8935 

 

 

 

 

 

 



 

    

1 

 

 وزارت جهادكشاورزي

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 پزشکي كشور موسسه تحقیقات گیاه

 

 در مزارع گندم  (.Bromus japonicus Thunb)مدیریت تلفیقی علف هرز بروموس: نوان دستورالعملع

 هاي منتج به دستورالعمل عنوان پروژه

 شماره پروژه عنوان پروژه

گنددم و مددیریت ل دز از  بدت بدر  ن در         –اثر تناوب سورگوم 

در مدزارع گنددم      (.Bromus japonicus Thunb)بروموس

 در منطقه سیس ان

47038-0000- 04-000000-088-2 

 Bromus)بررسی امکان مدیریت تلفیقدی علدف هدرز برومدوس    

japonicus Thunb.)   در مزارع گندم در منطقه سیس ان 

42028-0000-04-000000-088-2 

 منصور سارانی :هارندنگ

 پزشکی  بور موسسه تحقیقات گیاه :ناشر

 اجرایی دس ورالعمز :نوع

  0714 :تاريخ انتشار



 

    

2 

 

  چكيده

و  سم س  یدر ممارر  ندم ا رام س  ا    علم  رمر    نیتمر مهم   (.Bromus japonicus Thunb)بروموس 

درصم  رر   2-22معمسد   رود که بس ه به رق  ند ا و تررک  عل  رر ، خسسرتی به شمسر میبلوچس س  

یکی ر  رررکسررسی مؤثر کد ر  بروموس در ند ا را فسده ر  تلفیق روش رسی  ررعی و . بسعث می شود 

در یممممو هممممرو ه تدممممسوز ندمممم ا بممممس کلممممار و کممممسربرد علمممم  کمممم  . شممممیمیسیی رامممم 

نرا در رک سر به رمرره یو لی ر ر  ممسده   6/26در ند ا به میار  ( WG75%آهیروس)اولفواولفورو 

به ( نسالن  اوهر)رمرره ای ونی  قبل ر  هدجه  نی ند ا و در کلار عل  ک  رسلوکسی فوپ آر م یل 

برنی بروموس به رین ن یجه رر درد و در هرو ه دیگری  3-4ای ای در رک سر در مرحله  666میار   

و ( یلقصم )رعمس  م یری  قبل ر  کسش  ند ا شسمل کسش  جو و بردرش  آ  در رب  ری ادبله رفم ن  

نمرا   6/26در ند ا به میار  ( آهیروس)کش  اورنوا هس ر  آ  و کسربرد عل  ک  اولفواولفورو 

  .ای ونی  قبل ر  هدجه  نی ند ا مؤثرترین تیمسر بود در رک سر به رمرره یو لی ر ر  مسده رمرره 

 : كليديهايواژه

 م یری  تلفیقی، بروموس، ند ا، کلار، اورنوا

مقدمه

رر  بویژه بسریو برگ رس در  ررع  ند ا ر  مه  ترین عورمل مح ود کدد ه رش  نیسه عل  رسی 

و  (Bromus japonicus)بسریو برگ رسی یکسسله مه  مارر  ند ا مدطقه ایس س  بروموس. رس د 

ردی  و )می بسشد   4/138و 78/231به ترتیب بس شسخص غسلبی   (Lolium perene)چچ 

 .(1371رمکسرر ،

 

 

 

 

 

 مارعه ند ا آلوده به بروموس -1 شکل
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 -1م یری  تلفیقی عل  رسی رر  شسمل چد ین روش را  که دررری ماریسیی به شرح ذیل  می بسشد 

را فسده ر  روش رسیی که )کسرآیی به ر و ریمن ش   م یری  عل  رسی رر    -2کسر  رایده رس 

راسس درن  بومی کد ر  عل  رسی خسسرت به محیط و االم  رنسس  رر به ح رقل می راسن  و بر 

م یری   - 4به تأخیر رن رخ ن مقسوم  عل  رسی رر  به عل  ک  رس  -3(. رر  طررحی ش ه بسش 

روش رسی  ررعی که در جه  م یری  (.2616قربسنی و رمکسرر ، )هسی رر و مورد قبو  عل  رسی رر  

  نیا ش ه و ب ین ترتیب بسعث عل  رسی رر  بکسر می رون ، بسعث کسر  ذخسیر بذر عل  رسی رر

تدسوز رسز  ررعی ر  (.2613قربسنی و رمکسرر ،)کسر  مشکالت عل  رسی رر  در آید ه نیا می شون  

در رر اس  نو  . طریق فرآید رسی م ع دی می تورند  جمعی  عل  رسی رر  رر تح  تسثیر قررر درد 

 ر  عل  رسی رر  و کوددری، رلگوی فعسلی  کشسور ی مسند  شخ ، نو  نیسه  ررعی، روش رسی کد

طبیعی تخریب و فرررمی مدسبع رر دا خوش تغییر قررر می درد  که رین رمر بر رون  کلونی اس ی 

تغییر م روا مدظ  در محیط و فعسلی  رسی کشسور ی خط ایر . طبیعی جورمع نیسری تسثیر نذرر را 

،ر  رین رو جمعی  عل  رسی رر  در طی ، مسیر تکسملی و اس نسری عل  رسی رر  رر تغییر می در 

 (. 2668آن راو ،)تدسوز رسی چد اسله به طور مشهودی م فسوت خورر  بود

 ا  هسشی ش ه                شسر                                              

 تسٌثیر عل  ک  آهیروس بر بروموس -2شکل 
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کلار . تدسوز  ررعی ر  مهم رین و مؤثر ترین روش رسی کد ر  بروموس در ند ا  مس سنه را 

(Brassica napus)، نلرنگ(Carthamus sativa) ذرت ،) Zea mays (،  اورنوا) Sorghum 

bicolar (، اویس)  (Glycin max   رر ،) (Panicum milaceum  و نخود(Pisum sativum)   ر

مهم رین نیسرسنی رس د  که جه  کد ر  و کسر  جمعی  بروموس در تدسوز بس ند ا  مس سنه موثر 

) کلار و نلرنگ به عل  درش ن کسنوهی بس ضخسم  بسال و ررتفس   یسد در رقسب  بر ار مدسبع . می بسشد 

وموس قبل ر  نسب  به بروموس برتری درش ه به طوریکه بسعث کد ر  بر( آز، مورد غذریی و نور 

ذرت، اورنوا، اویس و رر   به ق ر کسفی دیر کش  می شون  و می . رای   به مرحله بلوغ می شون 

بلو ) تور  قبل ر  کسش  آنهس ر  شخ  یس عل  ک  رسی عمومی برری کد ر  بروموس را فسده نمود

ی اس د و عل  تدسوز در محصوالت  ررعی را فسده ر  عل  ک  رسی مخ ل  رر میسر م(.  1113شسو،

 (.1114بلو شسو، . )ک  رس می تورند  رثر م قسبلی بر نونه رسی مخ ل  عل  رر  درش ه بسشد 

 

 کلار و اورنوا ر  نیسرس  مدساب در تدسوز – 3شکل 

  

ندمم ا و ممم یری  قبممل ر  کشمم  بممر کد ممر  بروممموس       -ن ممسیپ هممرو ه رثممر تدممسوز اممورنوا   

ررممسی ممم یری ی رعمممس  شمم ه بسعممث کد ممر       در مممارر  ندمم ا ایسمم س  نشممس  درد کممه تیمس    

م فمممسوت  برومممموس نردیممم ، بمممه طوریکمممه بیشممم رین تمممررک  برومممموس در تیممممسر کشممم       

بردرشمم  بممه  )مممؤثرترین تیمممسر در کد ممر  بروممموس تیمممسر جممو    . مم مم  ندمم ا مشممسر ه شمم   
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عمممورملی رمچمممو  کد مممر  کسممممل  . بمممود( آهیمممروس)ندممم ا  -امممورنوا  -(صمممورت قصمممیل

  آهیممروس، رنجممسا دو بممسر عملیممست  ررعممی بممه مدظممور آمممسده     بروممموس بممه واممیله علمم  کمم   

اممس ی  مممین جهمم  کشمم  جممو و اممورنوا، کممودری در جممو و کممسر  شمموری خممس  در           

. هممی کشمم  جممو بسعممث کممسر  تممررک  بروممموس و رفمماری  عملکممرد درنممه ندمم ا نردیمم            

. ندممم ا مشمممسر ه نردیممم   –کم مممرین میمممار  عملکمممرد درنمممه ندممم ا در تیممممسر امممورنوا     

ندمم ا بممه دلیممل تخلیممه عدسصممر غممذریی بممه        –د درنممه در تدممسوز اممورنوا   کممسر  عملکممر 

واممیله اممورنوا و شمموری خممس  بممه دلیممل خممسلی بممود   مممین قبممل ر  کسشمم  اممورنوا           

علمم  رممر  بروممموس    تلفیقممی رمچدممین ن ممسیپ هممرو ه برراممی رمکممس  ممم یری      . بمموده رامم  

(Bromus japonicus) کمممه تدمممسوز  ایسممم س  نشمممس  درد کمممه در مدطقمممه  در ممممارر  ندممم ا

کلممار بممس ندمم ا و رامم فسده ر  تدممسوز در نممروه رممسی علمم  کشممی عممالوه بممر کد ممر  بروممموس        

بسعمممث جلمممونیری ر  بمممرو  مقسومممم  در علممم  رمممر  برومممموس در مقسبمممل علممم  کممم  رمممسی  

لممذر جهمم  کد ممر  ممموثر بروممموس در کلممار علمم  کمم         . نممروه اممولفونیل روره مممی شممود   

 .بل توصیه را نسالن  اوهر و در ند ا عل  ک  آهیروس قس

 دستورالعمل

 دستورالعملغيرشيميایی-الف

در  مممین رممسی آلمموده بممه بممذر برومممموس ، جممو کشمم  نمسییمم  جممو رر در رب مم ری مرحلمممه           

بردرشمم  و بممه خممورر  درا رخ صممسس دریمم  هممس ر  بردرشمم  جممو،        ( قصممیل)اممدبله درممی 

 . مین رر شخ   ده و به کش  اورنوا علوفه ری رخ صسس دری 

دستورالعملشيميایی-ب

بروممممممموس موجممممممود در مارعممممممه ندمممممم ا رر بممممممس رامممممم فسده ر  علمممممم  کمممممم      

نمممرا در رک مممسر بمممه رممممرره یمممو   6/26بمممه میمممار   (WG75%آهیمممروس)اولفوامممولفورو 

 .لی ر ر  مسده رمرره ای ونی  قبل ر  هدجه  نی ند ا کد ر  نمسیی 
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دستورالعملتلفيقی-ج

در ندممم ا برومممموس رر بمممس راممم فسده ر  علممم   . نمسییممم ندممم ا رر در تدمممسوز بمممس کلمممار کشممم   

نمممرا در رک مممسر بمممه رممممرره   6/26بمممه میمممار  ( WG75%آهیمممروس)کممم  اولفوامممولفورو 

یممو لی ممر ر  مممسده رمممرره اممی ونی  قبممل ر  هدجممه  نممی ندمم ا کد ممر  نمسییمم  و در کلممار          

بمممه مقممم رر ( نسالنممم  اممموهر)م یمممل  -آر -رسلوکسمممی فممموپ)بمممس راممم فسده ر  نمممررس کممم    

 .برنی بروموس کد ر  نمسیی  3-4ای ای در رک سر در  مس   666
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Abstract 

Bromus (Bromus japonicus Thunb.) is the most important weed in wheat 

fields of Sistan and Baluchistan province, which, depending on wheat 

cultivar and weed density, causes a damage of 2-22%. One of the effective 

strategies for controlling bromus in wheat is the use of integrated 

agronomic and chemical methods. In a wheat rotation with rapeseed project 

and application of sulfosulfuron (Apyrus) herbicide in wheat at a rate of 

26.6 g / ha, plus one litter of sitogat compound before wheat tillering and in 

rapeseed, Gallant super (Haloxyfop-ar-methyl),  600 cc per hectare in the 

4-3 leaf stage of bromus had the best performance. In another project, 

management of pre-planting of wheat including barley planting and 

harvesting at the beginning of the spike and subsequent sorghum 

cultivation and the use of sulfosulfuron herbicide  in wheat at a rate of 26.6 

g/ha, plus one liter of sitogat was the most effective treatment before wheat 

tillering. 
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