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  مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی
  90 تابستان، دومجلد چهارم، شماره 
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ejcp.gau@gmail.com   

  

تري بنورون متیل و  کش علفدومنظوره توتال و اختالط دو  کش علفیی آکارارزیابی 
  پینوکسادان در مراحل مختلف رشدي گیاه گندم

  
  3 و سیدنادر موسویان2شم موسوي، سیدها2، عبدالنور چعب1پور فرشاد ابراهیم*

دانشکده ارشد  سابق کارشناسی هآموخت دانش2، استادیار و مربی دانشکده کشاورزي دانشگاه پیام نور خوزستانترتیب  هب3و1
  ، )خوزستان(طبیعی رامین کشاورزي دانشگاه کشاورزي و منابع

  چکیده
، و  گرانستار و آکسیالهاي کش علف دومنظوره توتال و اختالط کش علفکارآیی منظور بررسی  به

هاي مذکور آزمایشی در سال  کش علفالعمل گندم در مراحل مختلف رشد و نمو به  همچنین عکس
صورت طرح  هب) خوزستان(طبیعی رامین   در مزرعه پژوهشی دانشگاه کشاورزي و منابع1387-88زراعی 

 توتال و  کش علفشی شامل کاربرد هاي آزمای تیمار. هاي کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد بلوك
زنی،  سه برگی، اواسط پنجه( گرانستار و آکسیال در مراحل رشدي مختلف گندم  هاي کش علفاختالط 

عالوه بر این، دو تیمار بدون . بودند) رفتن و ظهور سنبله اواسط ساقه + رفتن، سه برگی اواسط ساقه
هاي هرز در طول فصل رشد در نظر گرفته  لفعنوان شاهد وجین و عدم وجین ع ه بکش علفکاربرد 

، شاخص عملکرد بیولوژیکنتایج نشان داد که میان تیمارهاي مختلف براي صفات عملکرد دانه، . شد
برداشت، تعداد پنجه در مترمربع، تعداد سنبلچه در سنبله، طول سنبله، ارتفاع بوته و وزن خشک 

که براي  در صورتی.  درصد بود1/0سطح احتمال داري در  هاي هرز در مترمربع اختالف معنی علف
. داري مشاهده نگردید صفات تعداد دانه در سنبله، تعداد دانه در سنبلچه و وزن هزاردانه تفاوت معنی

هاي هرز در طول فصل رشد، در سمپاشی  بطورکلی بیشترین عملکرد دانه پس از تیمار شاهد وجین علف
زنی، و از سمپاشی  رفتن، سه برگی و اواسط پنجه اواسط ساقه +ترتیب از مراحل سه برگی هتوتال ب

  . زنی بدست آمد رفتن و اواسط پنجه اواسط ساقه +اختالطی بترتیب در مرحله سه برگی، سه برگی
  

   هرز ، گندم، وجین و عدم وجین علف کش علف :هاي کلیدي واژه

                                                
 farshadabrahimpour@yahoo.com: مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
هـاي هـرز تبـدیل     هاي مدیریت علف ساز و در حال توسعه به یکی از چالش          هاي هرز مساله    علف

میـانگین خـسارت   که مطالعات نشان داده اسـت،   نحوي هب). 2005نظام آبادي و همکاران، (شده است   
، همکـاران   ومنتظـري ( اسـت    درصـد  30 اًحـدود  هاي هرز در مزارع گندم ایران      لف رقابت ع  ناشی از 

هـاي   هاي مکانیکی مبارزه با علف وشلذا از آنجا که در گندم عملیات وجین معمول نبوده و ر      . )2004
هـاي پیـشگیري، زراعـی و        هاي هرز باید از روش      هرز نیز کارایی ندارند، بنابراین براي مدیریت علف       

هـا   با این وجود کنترل شیمیایی نیز همانند سایر روش        ). 2008زند و همکاران،    (شیمیایی استفاده کرد    
فتحـی و ارجمنـد،   (گیـرد   رز مورد استفاده قرار میهاي ه هاست که براي فرونشانی یا حذف علف      قرن

محیطی ناشی از مصرف این ترکیبات هنوز به عنوان یکـی از            رغم برخی مشکالت زیست    ، و به  )2000
 2000 در سـال  شوند، به طوري کـه   هاي هرز در جهان محسوب می      اجزاي مهم مدیریت تلفیقی علف    

، مـدال یز ( درصـد بـوده اسـت     46 د اسـتفاده  هاي مـور    کش  از کل آفت   ها سهم جهانی فروش علفکش   
 درصـد  40 تـا  25میزان  ه بکش علفها نشان داد که امکان کاهش دز  به هر حال نتایج آزمایش   . )1999

مؤثري بـدون اینکـه عملکـرد محـصول کـاهش       که هنوز کنترل علف هرز بطور      وجود دارد، در حالی   
همچنـین  ). 2003؛ دومـارادزیکی و روال،  2004تالگر و همکـاران،  (گیرد  داري پیدا کند، صورت      معنی
اند و حداقل بخشی از  ها به یکی از بزرگترین ابزارهاي تکنولوژي براي کشاورزي تبدیل شده  کش  علف

افزایش قابل توجهی که طی چهار دهه اخیر در تولید گیاهان زراعی حاصل شده، مرهون استفاده از این 
هـایی کـه در ایـاالت متحـده آمریکـا       کـش  رصد کل آفت د80در حال حاضر بیش از  . ترکیبات است 

 تـن  225000، به مقدار 1984براي مثال تنها در سال . ها اختصاص دارد کش  علفشوند، به     مصرف می 
  ).2005زند و همکاران، ( در آمریکا مصرف شده است  کش علف

 آغاز شده و همچنان  سال پیش50ها در زراعت گندم، بیش از  کش علفاما در این میان، استفاده از 
 هـاي ارائـه شـده توسـط اورسـون       بر طبق گـزارش   ). 1981کوك،    اوانس و پی  (در حال افزایش است     

هاي بیـشتري بـه ثبـت     کش هاي هرز غالت نسبت به دیگر محصوالت علف   براي کنترل علف  ) 1987(
کـه در    وريبطـ . گیـرد   ها نیز در غالت دانه ریز صورت می        کش رسیده است و بیشترین استعمال علف     

کـار رفتـه در     فرآورده به3/2رود، با متوسطی حدود  بریتانیا، میزان ترکیبات فعال که در گندم به کار می 
  .هکتار بیش از هر محصول زراعی دیگر است
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از طرفی دیگر، شناخت مراحل مختلف رشد و نمو براي مدیریت بهینه مزرعه مخصوصاً در 
ویژه مبارزه با عوامل نامساعد   آبیاري، تغذیه گیاهی بهمراحل داشت جهت اعمال صحیح تیمارهاي

بندي کاربرد  زمان. شود ها امري مهم و ضروري تلقی می هاي هرز، آفات و بیماري محیطی مانند علف
هاي هرز و به حداقل رساندن تاثیرات  ها بر روي علف ها براي به حداکثر رساندن فعالیت کش علف

مهمترین دلیل این امر وقوع تغییراتی در فیزیولوژي گیاهان . باشد عی میمنفی آنها بر روي گیاهان زرا
که گیاه زراعی در این  دهد بطوري زراعی است که عمدتاً در مراحل تغییر فاز رویشی به زایشی رخ می

تواند منجر به کاهش عملکرد آن گردد  ها حساسیت بیشتري یافته که می کش علفمراحل نسبت به 
  ).2003ن، نایس و همکارا(

ساز و در  هاي هرز مشکل هاي جدید براي کنترل علف کش علفبنابراین از آنجا که انتخاب و ثبت 
این پژوهش با هدف انتخاب بهترین نوع . حال گسترش مزارع گندم از اهمیت خاصی برخوردار است

ز مزارع هاي هر  اختالطی و مشخص نمودن بهترین مرحله رشدي مبارزه با علفکش علف یا کش علف
  .گندم خوزستان به اجرا گذاشته شد

  
  ها مواد و روش

 در مزرعه پژوهشی دانشگاه کشاورزي رامین که در شهر 1387-88این مطالعه در سال زراعی 
 31 رودخانه کارون با عرض جغرافیایی   کیلومتري شمال شرقی شهر اهواز در حاشیه36مالثانی و در 

 متر از سطح دریا واقع شده 50 دقیقه و ارتفاع 53 درجه و 48 دقیقه و طول جغرافیایی 36درجه و 
خشک و بیابانی  این منطقه جزء مناطق   و دومارتن،کوپناقلیمی بندي  طبق تقسیم. است، اجرا گردید

هاي تقریباً معتدل  شود به همین دلیل داراي تابستانهاي طوالنی و بسیار گرم و زمستان محسوب می
  ). 2006 پور، ابراهیم(باشد  می

 درصد pH 5/7 ،06/0 درصد مواد آلی و 7/0 با رسی سیلتی شنیخاك محل آزمایش از نوع 
هاي کامل  آزمایش به صورت طرح بلوك.  بودیمام پتاس پی  پی130ام فسفر و  پی  پی5/12نیتروژن، 

 توتال و اختالط  کش علفهاي آزمایشی شامل کاربرد  تیمار. تصادفی با سه تکرار اجرا شد
در مراحل رشدي مختلف گندم ) پینوکسادن(و آکسیال ) تري بنورون متیل( گرانستار  هاي کش لفع
. بودند) رفتن و ظهور سنبله اواسط ساقه+رفتن، سه برگی زنی، اواسط ساقه سه برگی، اواسط پنجه(

 هاي هرز در  بعنوان شاهد وجین و عدم وجین علفکش علفعالوه بر این، دو تیمار بدون کاربرد 
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 و بادبزنی با نازل K-15پشتی هاردي تک نازله  سمپاش ازضمناً . طول فصل رشد در نظر گرفته شد
  . استفاده شد) لیتر آب20( اتمسفر 2فشار 

  
  هاي کاربردي کش علفمعرفی 

 دو منظوره با نام تجاري توتال و نام عمومی مت سولفورون کش علف این :کش توتال  علف-1
 از طریق کش علفنحوه عمل این . هاي سولفونیل اوره است کش علف گروه سولفوسولفورون، از+متیل

)% WG) 15+75 بوده، که فرموالسیون آن گرانول قابل حل در آب ALSبازدارندگی در آنزیم 
لیتر مویان مخصوص به   میلی1250 گرم در هکتار به همراه 50-40 توتال به میزان کش علف. باشد می

هاي هرزي  برخی اسامی علف). 2008زند وهمکاران،  ( گیرد اده قرار میرویشی مورد استف صورت پس
 Avena sp ،Lolium sp ،Phalaris :شوند عبارتند از  کنترل میکش علفکه در راهنماي این 

minor ،Bromus  ،Sinapsis arvensis ،Malva sp ،Rumex sp ،Beta maritima و  ...  
 و نام عمومی تري بنورون متیل معروف گرانستارام تجاري  با نکش علفاین : کش گرانستار  علف-2

% DF75بوده و فرموالسیون آن  ALSهاي بازدارنده آنزیم   از گروه علفکشکش علفاین . است
هاي هرز   انتخابی است که بصورت مصرف پس رویشی، بسیاري از علفکش علفگرانستار . باشد می

. نماید نحو موثري کنترل می هب)  گرم در هکتار25 تا 15(پهن برگ مزارع گندم را در میزان بسیار کم 
هاي جدید سولفونیل اوره است و هیچگونه محدودیتی از نظر کشت  کش علفاین علفکش از گروه 

هاي هرز از طریق  نحوه تاثیر آن بر روي علف. کند محصوالت بعدي در تناوب زراعی ایجاد نمی
   ).2008 و همکاران، زند(بازدارندگی رشد و تقسیم سلولی است 

 کش علفاین .  و نام عمومی پینوکسادن استآکسیال با نام تجاري کش علف این : علفکش آکسیال-3
% EC 10فرموالسیون آن بصورت امولسیون . نماید  عمل میACCaseبا ایجاد بازدارندگی در آنزیم 

آدیگور به میران دو در هزار  لیتر در هکتار به اضافه 5/0-45/0 به میزان کش علفاز این . باشد می
  ).2008زند وهمکاران، (بعنوان مویان استفاده گردید 

. رقم کشت شده در این مطالعه رقم چمران بود، که براي کشت در مناطق گرم توصیه شده است
اکنون در استان خوزستان بیشترین سطح زیر کشت گندم آبی  این رقم هم. داراي تیپ رشد بهاره است

متر بود که برداشت نهایی از   سانتی20 خط کاشت با فاصله 6 شامل  هر کرت. دهد را تشکیل می
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ها  ها و بلوك فواصل بین کرت.  انجام گرفت و سایر خطوط، حاشیه در نظر گرفته شدند4 و 3خطوط 
سازي زمین یک شخم عمیق با گاوآهن  جهت آماده. نظر گرفته شد متر در  سانتی5/1 و 5/0ترتیب  به

ها  متر و دو دیسک عمود برهم زده شد، و پس از خرد کردن کلوخه  سانتی25-30دار به عمق  برگردان
زرعه سپس کودهاي موردنیاز در سطح م. انجام گرفت) ماله(توسط دیسک عملیات تسطیح توسط لولر 

 ترتیب از هاي بهینه مصرف کودهاي شیمیایی، به  و فسفر براساس توصیهمیزان نیتروژن. پاشیده شدند
 درصد به هنگام 40( خالص در هکتار، در سه مرحله نیتروژن کیلوگرم 200منابع کود اوره به میزان 

و کود فسفات آمونیوم به ) رفتن  درصد در مرحله غالف30رفتن و   درصد در ابتداي ساقه30کاشت، 
نوان کود ع به هنگام کاشت و به)  کیلوگرم فسفر خالص در هکتار70( کیلوگرم در هکتار 150میزان 

  .پایه در مزرعه پخش و زیر خاك نهاده شد
متر در   سانتی3عملیات کاشت یک روز قبل از تاریخ کاشت با نوك بیلچه شیارهایی به عمق تقریباً 

هاي گندم به صورت دستی و کامالً یکنواخت در این شیارها قرار داده شدند و  هر کرت ایجاد شد و بذر
 بوته در مترمربع رعایت 400که تقریباً تراکم  نحوي هها ریخته شد بمتر خاك روي بذر  سانتی2 تا 1

، از هر کرت با استفاده از کوادرات یک هاي هرز علفهمچنین به منظور تعیین ماده خشک نهایی  .گردید
گیري انجام  در زمان برداشت نهایی گندم بصورت تصادفی اندازه) متر  سانتی100×100ابعاد (متر مربعی 

  .گراد در آون نگهداري و توزین شد  درجه سانتی75 ساعت در دماي 48ها به مدت  نمونهسپس . شد
متر از هر طرف  هاي میانی هر کرت با حذف نیم از حذف حواشی، از ردیف برداشت نهایی پس 

تعداد دانه در سنبله، براي بدست آوردن  . مترمربع صورت گرفت5/1 ردیف به عنوان حاشیه در سطح 
 بوته از کل 10 بطور تصادفی   ها،   در سنبله اصلی و پنجهلچه در سنبله و تعداد دانه در سنبلچهتعداد سنب

براي بدست آوردن .  شمارش صفات مذکور نمود به و سپس اقدام  جدا  برداري را  هاي سطح نمونه بوته
در .  محاسبه شدتایی بذر شمارش و وزن گردید سپس میانگین آنها 100   دانه، چهار نمونه وزن هزار

تجزیه و براي مقایسه  Ver. 2005 SAS افزار  از این آزمایش توسط نرم هاي بدست آمده  نهایت داده
  .استفاده شد)  =LSD α%5(داري  ها از آزمون کمترین اختالف معنی میانگین

  
  نتایج و بحث

میان   درصد1/0دار در سطح احتمال  نتایج حاصل از تجزیۀ واریانس بیانگر وجود اختالف معنی
کش در مراحل رشدي مختلف گندم، براي صفات  تیمارهاي مختلف کاربرد و عدم کاربرد علف



2شماره  1390) 4(د گیاهان زراعی جلد مجله الکترونیک تولی  

 22

عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد پنجه در مترمربع، تعداد سنبلچه در سنبله، 
اي صفات که بر در صورتی. استهاي هرز در مترمربع  طول سنبله، ارتفاع بوته و وزن خشک علف

جدول  (داري مشاهده نگردید تعداد دانه در سنبله، تعداد دانه در سنبلچه و وزن هزاردانه تفاوت معنی
1.(  

ودند هاي هرز که در این آزمایش موثر ب اي از علف بخش عمده: هاي هرز تاثیرگذار در آزمایش علف
، .Rumex sp ها شامل برگ عبارت از پهن) منطقه مورد مطالعهزاي  هاي هرز مرسوم و خسارت علف(

.Polygonum sp ،Sinapsis arvensis و Melilotus spبرگ شامل   و نازكAvena sp. 
  .بودند

داري میان وزن خشک  شود اختالف معنی طور که در جدول تجزیه واریانس مشاهده می همان
دارد  درصد وجود 1/0 نشده در سطح آماري   شده و سمپاشی هاي سمپاشی  کرتهاي هرز علف

ترتیب در   در طول فصل رشد بههاي هرز علفاي که شاهد وجین و عدم وجین  گونهه ب). 1جدول (
که این موضوع در خصوص عملکرد دانه ). 2جدول (کمترین و بیشترین سطوح آماري قرار گرفتند 

داخل دهندة ت این امر نشان. باشد  تن در هکتار برعکس می16/4 و 97/6ترتیب با  همین تیمارها به
در باالترین گروه، . که سایر تیمارها در چهار گروه جا گرفتند در صورتی. هاي هرز با گندم است علف

رفتن  آکسیال در مراحل اواسط ساقه+هاي گرانستار کش علف از سمپاشی هرز علفبیشترین وزن خشک 
 توتال در کش لفعاستفاده از .  گرم در مترمربع حاصل شد5/39 و 6/34ترتیب با  و ظهور سنبله به

در گروه دوم، سمپاشی توتال در )  گرم در مترمربع5/24 و 7/26(مراحل سه برگی و ظهور سنبله 
و سموم اختالطی در مراحل اواسط )  گرم در مترمربع4/10 و 5/8(رفتن  زنی، ساقه مراحل اواسط پنجه

روه سوم و استفاده از سموم در گ)  گرم در مترمربع8/8 و 7/8(رفتن  اواسط ساقه+زنی و سه برگی پنجه
 گرم در 0 و 1/0(رفتن و سه برگی  اواسط ساقه+توتال و اختالطی به ترتیب در مراحل سه برگی

  .در گروه چهارم قرار گرفتند) مترمربع
هاي  کش در یک آزمایش دو ساله با کاربرد علف) 2006(در این رابطه اسکالینز و کادزیس 

رفتن گندم به این نتیجه رسیدند که  زنی و اوایل ساقه فلوراسوالم و توفوردي در مراحل سه برگی، پنجه
هاي هرز طی مراحلی سه برگی و پس از آن  ها در کاهش بیوماس علف حداکثر کارآیی علفکش

 درصد 96-74 درصد در سال اول و 92-82بطوریکه بیوماس علف هرز از . آمد زنی بدست  هپنج
آسرت، آپیروس، (هاي دو منظوره  کش علفبا مقایسه ) 2008(گودرزي و همکاران . کاهش یافت
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هاي هرز گندم گزارش  در مهار علف) گرانستار و تاپیک(و تک منظوره ) تاپیک+شوالیه و گرانستار
کش شوالیه بدست آمد، و در مقابل کمترین درصد کنترل  کمترین وزن خشک آنها از علفنمودند که 

بنابراین ایشان بیان . هاي هرز مربوط به علفکش دو منظوره آسرت بود و بیشترین وزن خشک علف
  .گرانستار باشد+تواند جایگزین مناسبی براي اختالط تاپیک  شوالیه میکش علفنمودند که 

  
  ي عملکردعملکرد و اجزا

 گرانستار و  هاي کش علف توتال و اختالط  کش علفهاي کاربرد و عدم کاربرد   اثر تیمار:دانهعملکرد 
، )1جدول (دار شد   درصد معنی1/0آکسیال در مراحل رشدي مختلف گندم بر عملکرد دانه در سطح 

که تیمار وجین و عدم  نچنا). 2جدول (هاي آماري متفاوتی قرار گرفتند  هاي مختلف در گروه و تیمار
 تن در هکتار در 16/4 و 97/6ترتیب با عملکرد دانه  ههاي هرز در طول فصل رشد ب وجین علف

. سطح آماري قرار گرفتند) البته پس از تیمار سمپاشی توتال در مرحله ظهور سنبله(باالترین و کمترین 
و گندم نتایج مختلفی را به بار  در مراحل متفاوت رشد و نمکش علفست که کاربرد ا این در حالی

رفتن، سه  اواسط ساقه + که در سم توتال، بیشترین عملکرد به ترتیب از مراحل سه برگی نحوي هب. آورد
ترتیب در  هاي اختالطی به کش علفرفتن و ظهور سنبله، و در  زنی، اواسط ساقه برگی، اواسط پنجه

رفتن و ظهور سنبله حاصل  زنی، اواسط ساقه سط پنجهرفتن، اوا اواسط ساقه + برگی برگی، سه مراحل سه
  .باشد بنابراین این امر حاکی از افزایش حساسیت گیاه همراه با پیشرفت رشد گیاه می. شد

مراحل هاي پهن برگ در  کش به علفبهاره  گندم العمل عکسسی ربا بر) 1990 (مارتین و همکاران
 کامبا،  داي هاي  کاربرد علفکشش کردند کهزنی کامل و اواسط آبستنی گزار سه برگی، پنجه

 و 21، 28 در مراحل مذکور ترتیب بهرا  عملکرد دانه گندم آ پی سی ام + کامبا داي وتوفوردي +کامبا داي
  .داد که این موضوع با نتایج این آزمایش هماهنگی دارد درصد کاهش 24

هاي  کش علف که کاربرد در استان گلستان نشان دادند که) 1993(منتظري و خباز صابري 
 تشکیل بند چهارم ساقه و گلدهی گندم موجب کاهش  توفوردي و بروموکسینیل در مراحل سه برگی،

زنی و خمیري گندم تأثیري بر  در صورتی که کاربرد این سموم در مراحل پنجه. بازدهی محصول شدند
  .عملکرد دانه نداشت

 در مراحل رشدي مختلف گندم بر  کش علفم کاربرد هاي کاربرد و عد  اثر تیمار:بیولوژیکعملکرد 
که بیشترین عملکرد  بطوري). 1 جدول(دار شد   درصد معنی1/0 در سطح بیولوژیکعملکرد 
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 از تیمار بیولوژیک تن در هکتار و کمترین میزان عملکرد 33/16بیولوژیکی از شاهد بدون وجین با 
این موضوع حاکی از اثر . کتار حاصل گردید تن در ه72/9شاهد عدم وجین در کل دوره رشد با 

 دومنظوره توتال کش علفاما در شرایط سمپاشی با . باشد هاي هرز با گندم می بسیار منفی تداخل علف
رفتن، سه برگی،  اواسط ساقه + ترتیب از سمپاشی در مراحل سه برگی  بهبیولوژیکباالترین عملکرد 

سنبله و در مورد سموم اختالطی گرانستار و آکسیال به رفتن و ظهور  زنی، اواسط ساقه اواسط پنجه
رفتن و ظهور سنبله بدست آمد  اواسط ساقه+زنی یا سه برگی ترتیب در مراحل سه برگی، اواسط پنجه

 که با پیشروي رشد و نمو گیاه سموم موجب اثر  نکته است ایني دهنده این امر نشان). 2جدول (
  .شود ث تغییرات مرفولوژیکی سنبله میسوئی بر شاخ و برگ گندم و حتی باع

تعداد پنجه آکسیال بر + توتال و گرانستارکش علفاثر کاربرد و عدم کاربرد : مترمربع تعداد پنجه در
شود سمپاشی با سم توتال و   مشاهده می)2(چنانچه در جدول ). 1جدول (دار بود   معنیدرمترمربع

برگی بعد از تیمار شاهد بیشترین تعداد پنجه در هاي اختالطی موجب گردید تا مرحله سه  کش علف
که  در حالی. داري با تیمار شاهد نداشت متر مربع را به خود اختصاص دهد هر چند که اختالف معنی

.  را فراهم نمودمترمربع تعداد پنجه در موجبات کاهش کش علفبا پیشروي رشد گیاه سمپاشی با این 
  .بوده است زنی پنجه سموم بر صفت احتماالً علت این کاهش اثر سوء این

 کاربرد و عدم کاربرد تعداد سنبلچه در سنبله نتایج حاصل از تجزیه واریانس :تعداد سنبلچه در سنبله
جدول ( درصد را نشان داد 1/0داري در سطح احتمال  اختالطی، اختالف معنی هاي توتال و  کش علف

که میان تیمارهاي مختلف، تفاوت ) 2جدول (داد اي که نتایج مقایسه میانگین نشان  به گونه). 1
زنی، اواسط  که سمپاشی با سموم اختالطی در مراحل اواسط پنجه چنان. داري وجود داشت معنی
 در صورتی. رفتن در یک سطح آماري قرار گرفتند اواسط ساقه + رفتن، ظهور سنبله و سه برگی ساقه

هاي آماري مختلفی  رفتن در گروه اواسط ساقه+ سه برگیکه استفاده از سم توتال از مرحله سه برگی تا
  .قرار گرفتند

  
  صفات مورفولوژیکی

 در طول سنبلهاثر تیمارهاي متفاوت بر صفت ) 1جدول ( مطابق جدول تجزیه واریانس :طول سنبله
که نتایج به دست آمده از سمپاشی سم توتال نشان داد  چنان. داري شد  درصد معنی1/0سطح آماري 

اواسط ساقه رفتن +  اواسط پنجه زنی، شاهد و سه برگیترتیب از مراحل   بهطول سنبلهباالترین که 
 از مراحل طول سنبلهآکسیال بیشترین  + که در سمپاشی سم اختالطی گرانستار در صورتی. حاصل شد
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ه در گروه رفتن و ظهور سنبل زنی در گروه اول، اواسط ساقه رفتن و اواسط پنجه اواسط ساقه + سه برگی
  .دوم و سه برگی در گروه سوم قرار گرفتند

کار رفتـه در رابطـه بـا صـفت ارتفـاع       هداري میان تیمارهاي ب یدر این آزمایش تفاوت معن : ارتفاع بوته 
هاي با کاربرد و بـدون کـاربرد سـم در     ، این صفت در کرت1براساس جدول  . نهایی گیاه مشاهده شد   

اثر ) 2جدول (دهد  که جدول مقایسه میانگین نشان می چنان آن. ردیددار گ  درصد معنی1/0ماري سطح آ
آکسیال در مراحل مختلف رشد و نمـو گنـدم بـر             +  توتال و گرانستار   کش  علفکاربرد و عدم کاربرد     

برتـرین گـروه شـامل سمپاشـی در مرحلـه سـه             . شـوند   هاي متفاوتی تقـسیم مـی       ارتفاع بوته به گروه   
 16/94 و 9/96ترتیـب بـا     آکسیال به  +  توتال و گرانستار   کش  علفر دو   اواسط ساقه رفتن در ه    +برگی
احتماالً این امر ناشی از شوك وارده به گیاه با سمپاشی در این مرحلـه از رشـد و نمـو                . متر بود  سانتی

) شاهد بدون وجین(کش در طول فصل رشد      عالوه بر مورد مذکور تیمار عدم کاربرد علف       . بوده است 
متـر    سانتی9/94اندازي ایجاد شده با ارتفاع  هرز در سراسر فصل رشد و سایه   هاي    علفدلیل حضور    هب

  .که سایر تیمارها در سطوح متفاوتی قرار گرفتند در حالی. باز هم برتري نشان داد
علت  ههاي هرز در مقایسه با عملیات وجین دستی در محصول گندم ب مبارزه شیمیایی با علف

این، با توجه به اینکه در زمان  عالوه بر. یرمعمول بودن این امر، ارجحیت داردهزینه کمتر سمپاشی و غ
ها در اغلب موارد شرایط آب و هوایی اجازه دوبار سمپاشی جهت کنترل جداگانه  کش علفمصرف 

منظوره  هاي دو  کش علفدهد لذا در این رابطه استفاده از  ها را نمی ها و نازك برگ علیه پهن برگ
هاي دومنظوره به لحاظ کاهش دفعات سمپاشی و مقدار   کش علفهمچنین . باشد رتر میاولویت ب

همین موضوع سبب کاهش اثرات نامطلوب . باشند مصرف کم آن از نظر اقتصادي مقرون به صرفه می
رسد با توجه به مشکل بودن و هزینه بیشتر سمپاشی  به نظر می. گردد زیست می ها بر محیط کش علف

له، این امر براي سم دومنظوره توتال فقط در مرحله سه برگی و براي سموم اختالطی در در دو مرح
  . زنی انجام گیرد مرحله سه برگی تا اواسط پنجه
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Abstract 
In order to study of efficiency Total dual purpose herbicide and mixed 

Granestar and Acsiyal herbicides, and response of wheat at growth various stages 
to the aforementioned herbicides, an experiment with randomized complete block 
design with three replications were conducted during 2008-2009 in a field 
experiment at Ramin Agricultural and Natural Resources University, Khouzestan. 
Treatments included using dual purpose herbicide Total and mixed herbicides 
Granestar and Acsiyal in growth difference stages (three-leaf, tillering, stem 
elongation, three-leaf plus stem elongation and heading). Meanwhile, two 
additional treatments no application herbicide was arranged as weeding and no 
cultivate control of weeds in full season. The results indicated that was significant 
effect (P<0.001) between different treatments for grain yield, biological yield, 
harvest index, tiller number m-2, spikelet per spike, spike length, plant height and 
dry weight of weeds m-2. Although for traits grain per spike, grain per spikelet and 
1000-grains weight was not differed significantly. Throughout taken most, grain 
yield in Total herbicide of stages three-leaf plus stem, three-leaf and tillering, and 
of mixed herbicides in three-leaf stages, three-leaf plus stem, and tillering, 
respectively.  
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