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  1چکیده
بـا  گرانـستار   هـاي    کـش  علـف  اختالط و  شوالیه منظوره  دو  کش  علف ثیر مصرف أتمنظور بررسی    به

آزمایشی در مزرعه  ، گندم عملکرد و اجزاي عملکرد،هرزهاي  فاده بر کنترل علفو زمان است  ایلوکسان
در شـده   خـرد  بار هاي یک صورت کرت به) مالثانی(تحقیقاتی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین    

عوامل آزمایشی . شداجرا  1386-87در سال زراعی تکرار چهار هاي کامل تصادفی با   طرح بلوكقالب
 اصلی و   هاي   کرت در هاي گرانستار با ایلوکسان    کش و اختالط علف  شوالیه  منظوره   دوکش    فعلشامل  

دو  سـنبله،  رفـتن، ظهـور   زنی، اواسط سـاقه   برگی، پایان پنجه   سهشامل    مرحله 5ها در    زمان استفاده آن  
 ینوجـ (کنتـرل کامـل   شـاهد   و   )عدم مبارزه  (بدون کنترل  گندم و شاهد  رفتن   ساقه + برگی  سهمرحله  
ـ   نـوع علـف    کـه نـشان داد تجزیـه واریـانس    نتایج .داشتندهاي فرعی قرار      در کرت ) دستی  ثیرأکـش ت
ـ  هـا  کش زمان استفاده از علف    ، ولی داشتنگیري شده    بر صفات اندازه   داري معنی داري بـر   ثیر معنـی  أت

ش و زمان ک همچنین اثر متقابل نوع علف.  عملکرد و اجزاي عملکرد گندم داشتهرز، هاي کنترل علف
 آن را کـارایی  ،کـش  علفنشان داد که تاخیر در مصرف    ها   سه میانگین مقای. دار نشد  معنیاز آن   استفاده  
دار تمـام صـفات     منجر به کاهش معنی،کش در مرحله ظهور سنبله  علفکاربردکه   طوري  به ،دادکاهش  

هـرز در   هـاي  ک علـف ش خـ  مـاده ترین   ترین عملکرد گندم و کم     بیشکلی  طور به .مورد بررسی گردید  
ار کنترل دست آمد که با تیم     رفتن به ساقه  + برگی  سه  و برگی  کش در مراحل سه     تیمارهاي مصرف علف  

  .نداشت داري معنیهرز تفاوت  هاي کامل علف
  

   دانه عملکرد،زمان استفاده ،ایلوکسان با  گرانستار، اختالطکش شوالیه  گندم، علف:ي کلیديها واژه
                                                

  hashemmusavi@gmail.com:  مسئول مکاتبه*



 1 شماره 1390) 4(مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی جلد 
 

 32

  مقدمه
منظور کـاهش دفعـات    به  کش برگ  و باریک   کش  برگ  هاي پهن  کش علفزمان    هم صرفماختالط یا   

تـرین اخـتالط    از مرسـوم ). 2001 ،پور ساکی(کشاورزان بوده است  و محققانهمواره مدنظر   پاشی،   سم
 -کلودینـافوپ کـش    علـف اخـتالط ها که در حال حاضر در مزارع گندم کشور رایج اسـت،          کش  علف

عنـوان    بـه )گرانـستار (  متیـل  -بنـورون   تـري  کـش  علفکش و    رگ ب باریک  عنوان   به )تاپیک (پروپارژیل
 کش مانند داراي قابلیت اختالط با سموم نازك برگمتیل   -بنورون تريکش   علف.باشد کش می برگ پهن

 )پوماسوپر( اتیل -پی - فنوکساپروپ ،)تاپیک(پروپارژیل   -کلودینافوپ،  )ایلوکسان( متیل -دیکلوفوپ
  ).2007، زند و باغستانی(باشد   می)آونج( زوکوآت ن دیفو

هـا در حالـت اخـتالط     کـش   در یک اختالط مناسب، بهترین نتیجه در آن است که کـارایی علـف              
 توسط شرکت ها اما از آنجا که اختالط آن. اي به گیاه زراعی وارد نشود که صدمه افزایش یابد، ضمن آن

 بینی مطرح شود که از یها  مشکالتی در ارتباط با چنین اختالط ممکن استسازنده تهیه نشده، بنابراین
پاشی و یا سوختگی گیاه زراعی   از سمبعدها در مراحل  کش مانده این علف توان به اثرات باقی     ها می  آن

کش اثـرات کاهنـده و    حال امکان دارد اختالط دو علف در عین.  اشاره نمودها کش  از مصرف علف  بعد
محـصل و همکـاران،   راشد(لت عـدم اخـتالط نداشـته باشـد     اشته باشد و تفاوتی با حامنفی به دنبال د  

هاي جدید و هـدایت تحقیقـات در جهـت اسـتفاده حـداقل از مـواد                  کش  بنابراین تولید علف  ). 1999
هـا   کـش  تـر و نیـز کـاربرد تنـاوبی علـف      ز مصرفی کمثرتر با دؤهاي م کش شیمیایی با استفاده از علف    

ر محیط زیست همواره تر ب کممنفی و همچنین اثرات هرز  هاي  علفهاي مقاوم     بیوتیپمنظور کاهش    به
مثل هاي دومنظوره     کش  هاي اخیر ترکیبات شیمیایی تحت عنوان علف         در سال  بنابراین. دباش  مدنظر می 

ی پاش بار سم توان با یک  که میاند در بازار معرفی شده) شوالیه( یدوسولفورن +  مزوسولفورونکش علف
زمان کنترل نموده کـه در ایـن    همصورت  بهبرگ را   برگ و باریک هاي هرز پهن   هاي مختلف علف    گونه

  . توسط کشاورز وجود نداردها  کش صورت، نیازي به اختالط علف
 -توفـوردي و کلودینـافوپ    هـاي     کـش   نشان دادند که اختالط علف    ) 2005(میروکیلی و باغستانی    

حـسامی و  . هـرز مختلـف مـزارع گنـدم را کنتـرل نمایـد         هاي  نست علف  توا مطلوبینحو   بهژیل  پروپا  
بـا جلـوگیري از فعالیـت    یدوسـولفورن   + مزوسولفورونکش  تند که علفاظهار داش ) 2007(همکاران  

که  کش در حالی شود، این علف هرز می هاي آنزیم آستوالکتات سنتاز باعث کاهش رشد و نابودي علف  
گـودرزي و  .  نـدارد یثیر نـامطلوب أتبر رشد گندم  کند،   خوبی کنترل می   همزارع گندم را ب    هرز هاي علف

آپیـروس و    ،)آسـرت  ( نظیـر ایمازامتابنزمتیـل    هـاي دومنظـوره     کـش   با مقایسه علف  ) 2007(همکاران  
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و  متیـل    -بنـورون  تـري   ماننـد  منظـوره    تـک  هـاي   کـش    علف  و )شوالیه(یدوسولفورن   + مزوسولفورون
هـاي   ترین درصد کنترل علـف  هاي هرز گندم نتیجه گرفتند، بیش   هار علف در م پروپاژیل    -کلودینافوپ

دست آمد و در  هبیدوسولفورن  + مزوسولفورونکش   علفمصرف  ها از    ترین وزن خشک آن    هرز و کم  
کـش   علـف مـصرف   هـاي هـرز مربـوط بـه      ترین درصد کنترل و بیشترین وزن خشک علـف         مقابل کم 

تواند جایگزین مناسبی بـراي       مییدوسولفورن   + مزوسولفورونکش    ف عل بنابراین. بودایمازامتابنزمتیل  
نشان ) 2007(مکاران  بیرگانی و ه  همچنین  . باشدپروپاژیل    -کلودینافوپ متیل و    -بنورون ترياختالط  

 گرم  6/26میزان    گرم و آپیروس به    350با میزان   یدوسولفورن   + مزوسولفورونهاي   کش دادند که علف  
ر با  گرم در هکتا20 لیتر و 8/0میزان  ترتیب به بهپروپاژیل   -کلودینافوپ متیل و -ونبنور تريو اختالط 

 22 ،6ترتیب  باشد، به  برگی علف هرز می4 تا 2با مرحله زنی که مصادف  ل مرحله پنجه  یکاربرد در اوا  
ـ .  گیاه گندم نداشتندبرگونه اثر سوختگی   و هیچ  افزایش داده  درصد عملکرد دانه را      13و   ا توجـه بـه   ب
هـاي هـرز    ظـوره بـر کنتـرل علـف    من منظوره و تکهاي دو کش ثیر مصرف علفأطالب فوق، مقایسه ت  م

هاي هرز  با علفمناسب شیمیایی کش براي مبارزه  استفاده علفزمان از طرف دیگر    . باشد ضروري می 
نمو گیـاه   رشد و هحلبه مرها  کش  علفمصرفزمان مناسب براي   .شود  امري مهم و ضروري تلقی می     

ـ   براي ب،ها کش بندي کاربرد علف زمان. استوابسته هاي هرز   زراعی و علف     ته حداکثر رسـاندن فعالی
  .باشد ها بر گیاهان زراعی می به حداقل رساندن اثرات منفی آن  وهاي هرز بر علفکش  علف

ولوژي گیاهان  یزی وقوع تغییراتی در ف    ،عیا زر ها بر گیاه   کش علفاثرات منفی   ایجاد  ترین دلیل     مهم
که گیاه زراعی  طوري ه ب،دهد  در مراحل تغییر فاز رویشی به زایشی رخ میطور عمده   زراعی است که به   

تواند منجر به کاهش عملکـرد آن   تري یافته که می ت بیش ها حساسی   کش  ین مراحل نسبت به علف    در ا 
رد گیـاه زراعـی بـا    اهش عملکـ معتقدند که ک) 1992(سالزمن و رنر  ).2003نایس و همکاران،    (گردد  

دقیـق از جملـه اسـتفاده در        و غیر  غلطعلت استفاده    هاي ثبت شده ممکن است به      کش استفاده از علف  
هـا براسـاس    کـش   زمان مصرف خیلی از علـف  معموالً چرا که،کش باشد مان یا میزان نادرست علف    ز

مانـده بعـضی از     باقی همچنین  و حداقل و حداکثر تعداد برگ گیاه زراعی و علف هرز بیان شده است            
 مـصرف ایـن   کـشاورزان غالبـاً    بنـابراین  ،رویـشی در خـاك ضـرر چنـدانی نـدارد           هاي پس   کش علف
هـاي هـرز سـبز     ه اطمینان حاصل کننـد کـه اغلـب علـف    ک ها را به تاخیر انداخته و براي آن       کش علف
کنند که این نوع مبـارزه   رزه میها مبا کش با آن تري از علف  فرصت و با مقادیر بیشاند، در آخرین   شده

گـزارش  ) 1993(لی و هـاتزویس     موس. شود نه و همچنین آلودگی محیط زیست می      باعث افزایش هزی  
شـود و تحمـل آن بـه       مناسب باعث ایجـاد تـنش در گیـاه مـی          کش در زمان نا     علف مصرف کردند که 
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کنترل مناسـب علـف هـرز و    بر  کش، عالوه بنابراین استفاده به موقع علف . دهد کش را کاهش می    علف
  .شود زیست می یطمح و آلودگی هزینهعث جلوگیري از اتالف عدم ضربه به گیاه زراعی، با

در مراحـل  دي توفـور  هـاي فلوراسـوالم و اسـتر      کـش   با کاربرد علف  ) 2006(اسکالینز و کادزیس     
یدند کـه حـداکثر   هرز گندم بـه ایـن نتیجـه رسـ     هاي رفتن علیه علف و اوایل ساقه     زنی  برگی، پنجه   سه

زنـی    از آن پنجـه بعـد برگی و  هاي هرز طی مراحل سه ها در کاهش ماده خشک علف کش کارایی علف 
ها در مراحل بعدي رشد گندم، تا حد زیـادي       کش  حال با افزایش مصرف علف     در عین . آید  دست می  هب

صورت تـاخیر  ها در  کش هاي هرز شده که بیانگر افزایش مصرف علف باعث کاهش ماده خشک علف   
که با علـف هـرز       در صورتی  ،نشان دادند ) 2007(کن و همکاران    . باشد  هاي هرز می    در مبارزه با علف   

هـرز را کنتـرل کـرد،     توان به راحتی این علف  گندم مبارزه شود، می    زنی پنجهیوالف وحشی در مرحله     
مرحلـه ظهـور گـره دوم    که در  که خسارت چندانی به گندم وارد نخواهد شد، اما در صورتی       ضمن این 

 درصد به عملکرد گندم 16 و 6ترتیب  با یوالف وحشی مبارزه شود، بهگندم  یا ظهور برگ پرچم     ساقه  
بـا توجـه بـه     .تري هم باید مـصرف گـردد   کش بیش  میزان علف،بر این شود و عالوه   میخسارت وارد   

شـود، تـأخیر در     پاشی عنوان می   زنی گندم که زمان مناسب سم       آلود در زمان پنجه     شرایط بارندگی و مه   
ـ مطالعه  ، در نتیجه.شود این عملیات امري بدیهی تلقی می     بـر کنتـرل   کـش    مـصرف علـف   زمـان ثیر أت

 عملیات مبارزه در کلی نظر به مزایاي اقتصادي و سهولتطور  به.دباش میضروري  هاي هرز گندم      علف
ثر ؤنین اهمیت تعیین دقیق مراحل ممنظوره و همچ هاي تک کش منظوره نسبت به علفهاي دو کش  علف

هـاي   علـف گیاه زراعی و پاشی بر رشد   اثرات تاخیر در سمبررسی و   هرز هاي پاشی بر کنترل علف    سم
 با توجه بـه اهمیـت   بنابراین .باشد کش و زمان مناسب استفاده از آن ضروري می      ، تعیین نوع علف   هرز

کـش دومنظـوره      مـصرف علـف     هـدف مقایـسه    بـا    ی، آزمایش موضوع و کمبود اطالعات در این مورد      
 -دیکلوفـوپ  و متیـل  -بنورون تريمنظوره  هاي تک   کش   اختالط علف  بایدوسولفورن   + مزوسولفورون

مـاده   میزانبر کش  در صورت تاخیر در کاربرد علف    ها   مصرف آن زمان مناسب   همچنین تعیین   و  متیل  
نشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامـین       در دا  ،هاي هرز و عملکرد و اجزاي عملکرد گندم        خشک علف 

  . و اجرا گردیدطراحی) مالثانی(
  

  ها مواد و روش
 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزي و منـابع طبیعـی رامـین            1386-87در سال زراعی    آزمایش  

 و طـول   درجـه 31 اهـواز بـا عـرض جغرافیـایی      شـرقی     کیلومتري شمال  35مالثانی در   شهر  در  واقع  
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 .متـر اجـرا شـد     میلی200 و متوسط بارندگی سالیانه متر از سطح دریا  50درجه، ارتفاع    48 جغرافیایی
هـاي کامـل تـصادفی بـا         بلوكپایه   طرح   در قالب شده   خرد بار هاي یک  کرتطرح  صورت   آزمایش به 

 یدوسـولفورن  +  مزوسـولفورون منظـوره دوکـش   علـف عوامل آزمایشی شـامل  . شد انجامچهار تکرار   
م أبـراي کنتـرل تـو    گـرم در هکتـار    300میـزان    بـه  درصد ماده مؤثره     WG  ،6 موالسیون با فر  )شوالیه(

بـا فرموالسـیون    )گرانـستار ( متیل بنورون  تريکش اختالط علف و پهن نازك و برگ  برگهاي هرز    علف
DF ،75 دیکلوفوپ برگ با  هاي هرز پهن در هکتار براي کنترل علف گرم 20میزان  به درصد ماده مؤثره
 لیتـر در هکتـار بـراي کنتـرل     5/2میزان   به درصد ماده مؤثره     EC  ،36با فرموالسیون    )ایلوکسان (متیل
 کـش در  زمان استفاده علـف و  اصلی هاي  در کرت  ،)2007زند و باغستانی،    (نازك   هاي هرز برگ   علف

 سنبله و رفتن، ظهور زنی، اواسط ساقه   برگی، پایان پنجه    سه  گندم شامل   و نمو  پنج مرحله مختلف رشد   
شاهد و ) عدم مبارزه(بدون کنترل شاهد هاي  تیماربه همراه )پاشی دو مرحله سم (رفتن ساقه+ برگی سه

داراي بافت نیمه سـنگین     آزمایشی  مزرعه  خاك  . بودندهاي فرعی     در کرت  )وجین دستی (کنترل کامل   
 قلیـایی   بـه نـسبت  زیمنس بر متـر و واکـنش    دسی 3هدایت الکتریکی عصاره اشباع      ،از نوع لوم رسی   

)5/7pH= (باشد می.  
عمیـق بـا گـاوآهن     ، شـخم نیمـه   )ماخـار  (شـخم قبـل از    اولیـه   عملیات تهیه زمین شامل آبیـاري        

 خـط  10هـر کـرت فرعـی شـامل     . بندي و نهرکشی بود کرتدهی پایه،  کودماله، دار، دیسک،    برگردان
مربـع    بوتـه در متـر     350بـا تـراکم     ) عمرب متر 10 ( متر 5 متر از هم و به طول       سانتی 20 با فاصله    کشت

. ام شدپنج نوبت انج بر حسب نیاز در ،هوایی و با توجه به شرایط آببه روش کرتی و آبیاري   .باشد می
 درصـد   50 در دو مرحلـه،   (خـالص    کیلـوگرم در هکتـار نیتـروژن         150 هـاي کـودي،    اساس توصیه بر
صورت سرك   درصد از منبع اوره به50اشت و صورت پایه از منبع اوره و فسفات آمونیوم در زمان ک      به

قبـل از  پایـه  صـورت    از منبع فـسفات آمونیـوم بـه   P2O5 کیلوگرم فسفر  100و  ) در مرحله ساقه رفتن   
رقـم مـورد   . با خاك مخلـوط گردیـد  وسیله دیسک سطحی  بهخش شده و مین پدر زمان تهیه ز   کاشت  
 به تنش گرما و خـشکی آخـر فـصل مناسـ    تحمل آن نسبت ببود که  چمران   ، در این آزمایش   استفاده

.  آزمایش انجام گردیـد پاش پشتی برقی با نازل خطی در مراحل مورد         با استفاده از سم   پاشی   سم .است
براي تعیین مـاده  .  لیتر در هر هکتار انجام شد300مقدار میزان آب براساس کالیبره کردن سمپاش و به  

ترین  بیش. صورت تصادفی استفاده شد مترمربع بههرز در هرکرت فرعی از کادر یک     هاي خشک علف 
ف وحـشی، چچـم و فـاالریس و         بـرگ یـوال    هرز نـازك  هاي    هاي هرز مزرعه شامل علف      تراکم علف 

 برداشت دو خـط اول و    زماندر  . برگ خردل وحشی، پنیرك و چغندر وحشی بود         هرز پهن هاي    علف
، یـک  مانـده  سـطح بـاقی  از شیه حـذف و   عنوان حا  آخر و همچنین نیم متر از هر طرف بقیه خطوط به          
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هـر کـرت    از 1387مـاه سـال    در تاریخ پـانزدهم اردیبهـشت   در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک    مربعمتر
کـه در آن بـراي    گرفتانجام   )SAS(سیستم تجزیه آماري    وسیله    به ها داده آماري    تجزیه. برداشت شد 

  .شد استفاده درصد 5 در سطح )LSD(دار  نیحداقل تفاوت معآزمون  از اثرات اصلی  مقایسه میانگین
  

  نتایج و بحث
یدوسـولفورن   + مزوسولفورونمنظوره ش دوک بین مصرف علف نشان داد که    تجزیه واریانس   نتایج  

، حاصل نشدداري  دیکلوفوپ متیل تفاوت معنی بامتیل   بنورون تريمنظوره   هاي تک  کش و اختالط علف  
همچنـین اثـر   . داشـت گیري شـده   اندازه صفات اغلبداري بر  معنیثیر أکش ت  اما زمان استفاده از علف    

یعنـی بـین   . )1جـدول   (دار نشد براي هیچ کدام از صفات معنیها   آن زمان مصرف کش و    متقابل علف 
دیکلوفـوپ  هـاي    کش اختالط علف یا  و  یدوسولفورن   + مزوسولفورونمنظوره   کش دو  استفاده از علف  

 عملکرد و اجزاي عملکرد گنـدم تفـاوتی         هرز، هاي ثیر بر کنترل علف   أز نظر ت  امتیل   بنورون تري بامتیل  
دار شـدن عامـل نـوع     ه عدم معنیبا توجه ب. باشد کش مهم می  و فقط زمان استفاده علف    داشتوجود ن 

 زمـان نتـایج مقایـسه میـانگین عامـل      ولی   شده بحثتر   نتایج مقایسه میانگین این عامل کم     کش،   علف
  .خواهند شد توضیح داده تر بیشاستفاده 

  
  گیري شده  تجزیه واریانس صفات اندازه-1جدول 

  میانگین مربعات

درجه   منبع تغییر
ارتفاع   آزادي

  بوته
  تعداد سنبله
  در مترمربع

 تعداد
 دانه در
  سنبله

وزن 
  هزاردانه

  عملکرد
  دانه

   خشک ماده
  گندم

 خشک  ماده
  هاي هرز علف

  1/2739406  3/46593347  7/3324471  7/4  9/14  6/53592  7/48  2  تکرار
 کش نوع علف

)A(  1  7/36  3/754  8/6  4/13  9/123120  9/6425381  4/487299  

  a  2  4/94  3/21850  9/40  3/6  1/8104651  3/26918836  2/516876اشتباه 
 زمان استفاده

)B(  6  7/16  **5/141138  *4/93  0/32  **0/30112331  **6/120959232  **8/13819927  

A×B  6  5/14  0/40519  7/4  4/9  1/3522153  6/10643698  7/667518  
  b  12  4/12  4/6025  9/36  2/9  7/925586  7/1958455  8/675044اشتباه 

ضریب 
  6/28 6/20  27916/20  2/10  8/15  4/18  0/5  -  )درصد(تغییرات

  .درصد 1 احتمالدار در سطح  معنی ** درصد، 5  احتمالدار در سطح معنی* 
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کـش   علـف نـوع  که از نتایج تجزیه واریانس مشخص بود، مقایـسه میـانگین       طور همان :کش نوع علف 
و یـا اخـتالط     یدوسـولفورن    + مزوسـولفورون منظـوره   وکـش د    علف مصرفنشان داد که    ) 2جدول  (

ت تعداد سنبله در صفاداري بر  ثیر معنیأدیکلوفوپ متیل ت   بامتیل   بنورون تريمنظوره   هاي تک   کش علف
اده خشک گندم و وزن مـاده خـشک   دانه، عملکرد دانه، وزن م  در سنبله، وزن هزار، تعداد دانه  مربعمتر

ـ     یدوسـولفورن    + مزوسولفورونکش   علفعبارت دیگر مصرف     به. هرز ندارد  هاي علف ا بـه تنهـایی ی
گیـري   تی بر صفات اندازهثیر متفاوأگونه ت هیچدیکلوفوپ متیل و متیل  بنورون تريکش  اختالط دو علف 

  .شتشده ندا
ـ    اسـتفاده علـف  زمانکلی مقایسه میانگین نشان داد که       طور به :زمان استفاده  داري بـر   ثیر معنـی أکـش ت

اده خشک گنـدم و وزن مـاده   مربع، تعداد دانه در سنبله، عملکرد دانه، وزن مصفات تعداد سنبله در متر 
هاي اعمال  تیمار ،مربع تعداد سنبله در متراز نظر اثر بر صفت   ).2جدول   (داشتهرز   هاي خشک علف 

 ،3/643ترتیب با تعداد   زنی به  و پایان پنجه  ساقه رفتن   +  برگی  مرحله سه  برگی، مرحله سه در   کش علف
تعـداد سـنبله   ر ترین مقدا کم. باشند مربع می ترین تعداد سنبله در متر     یش داراي ب  سنبله 0/599و   6/636

رسد  نظر می به .باشد میمربوط مربع بله در مترسن 0/345با ظهور سنبله پاشی در زمان  سم بهمربع در متر
 مرحله ظهور سنبله بیانگر لزوم اعمال تیمار       مصرف سم در  مربع در   تعداد سنبله در متر   دار   کاهش معنی 

 بحرانـی   ، دوره مرحله ظهور سنبلهتا چرا که ،باشد قبل از ورود گیاه زراعی به فاز زایشی می         کش علف
 هـاي  علـف اي از اجزاء عملکرد مشخص گردیـده و       عمده قسمتو  هرز سپري شده     هاي  کنترل علف 

 در ایـن   بنـابراین ،اند  اثر کاهنده خود بر عملکرد گیاه زراعی را اعمال نموده،تا این مرحله از رشد هرز  
  .)2006اسکالینز و همکاران، ( اتالف هزینه است صرفاًکش  شرایط مصرف علف

برگـی    در مرحلـه سـه  کـش   علـف اسـتفاده  فرعـی بـه   املع بینترین تعداد دانه در سنبله در        بیش 
 تعـداد دانـه در   ، با گذشت زمان و ورود گیاه زراعی به مراحل بعدي فنولـوژیکی        .دبومربوط  ) 23/38(

تـرین مقـدار     ظهور سنبله به کمپاشی در زمان   سمدر  صفت  که مقادیر این     طوري ه ب ،کاهش یافت سنبله  
از نظر صفت عملکـرد دانـه،   . مطابقت دارد) 2003(یس و همکاران  این نتیجه با نتایج نا    . رسد خود می 

ترتیـب   برگی به  و مرحله سهساقه رفتن+ برگی مرحله سهکش در  مصرف علفشاهد مثبت و تیمارهاي  
خـود اختـصاص    را بـه دانـه   در هکتار باالترین سطوح عملکـرد  تن 464/7و  700/7 ،988/7 با مقادیر 
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گذشت زمان و  دلیل  به در مرحله ظهور سنبلهکش علف مصرفاهد منفی و تیمار ش ،در اینجا هم .دادند
 ) در هکتارتن 125/3 و 578/2(ر عملکرد دانه  داترین مق  داراي کم عبور گیاه از مراحل نموي مختلف،       

 کـش   علف اعمال تیمارهاي    ي عملکرد، اجزاعملکرد و   رسد با توجه به زمان تثبیت        نظر می  هب. باشد می
 بـا نتـایج   دسـت آمـده   بـه  نتـایج  .داردکمی ی ی صرفاً اتالف هزینه بوده و کارا   انتهاییي  در مراحل نمو  

  .مطابقت دارد) 2006(لینز و همکاران اسکا
، مرحلـه   سـاقه رفـتن   + برگـی   در مرحلـه سـه     کش  علفاعمال تیمار   در صفت ماده خشک گندم،       

 در تـن  634/14و  131/16، 139/16، 129/17با مقـادیر  رفتن  زنی و اواسط ساقه گی، پایان پنجه بر سه
کـش در   مـصرف علـف  در مقابـل  . ترین مقدار ماده خشک کل را به خود اختصاص دادنـد      هکتار بیش 

برتـري تیمـار    . بـود )  در هکتـار   تـن  540/8(  ماده خشک کل   مقدارترین   مرحله ظهور سنبله داراي کم    
رفتن  زنی و اواسط ساقه یان پنجه برگی، پا  مرحله سه  ،رفتن ساقه+  برگی  در مرحله سه   کش  علفاعمال  

باشـد در   هـرز مـی   هاي ترین مرحله مبارزه با علف  دهنده مناسب  نسبت به سایر فاکتورهاي فرعی نشان     
 ظهـور  یپاش هاي هرزي که پس از نوبت اول سم پاشی در مبارزه با علف حال اعمال دو مرحله سم     عین
 در  تـن  047/4 (عـدم مبـارزه    تیمارهـاي    هـرز،  هاي ماده خشک علف  در صفت    . است ترثرؤکنند م  می

تـرین مقـادیر مـاده      بـیش داراي)  در هکتارتن 201/3(ظهور سنبله کش در زمان  اعمال علفو  ) هکتار
ی یتـرین کـارا   هرز نسبت به سایر سطوح فاکتور فرعی بوده که ایـن امـر بیـانگر کـم      خشک کل علف  

ـ      جـود کـم   در مقابل و  . باشد  در مرحله ظهور سنبله می     کش  علفمصرف   ن صـفت در    تـرین مقـادیر ای
 مناسب لزوم مبارزه    ،کنترل کامل برگی و    ساقه رفتن، مرحله سه   + برگی مرحله سه کش در    مصرف علف 

چرا که رقابت بر سـر کـسب فـضا،         ،دهد نشان می را   رشد گیاه زراعی     ییحل ابتدا اهرز در مر   با علف 
عملکـرد  رشد و د گیاه زراعی خاتمه یابد تا     رشد باید به سو    ییی و نور در مراحل ابتدا     ی مواد غذا  آب،

  .مطابقت دارد) 2006( با نتایج اسکالینز و همکاران دست آمده به نتایج .کاهش نیابد
یدوسـولفورن و   + هاي مزوسولفورون کش  دار بین علف    کلی عدم وجود تفاوت معنی    طور  به: بندي  جمع

ام صفات مورد بررسی، بیانگر مشابه بـودن  متیل با دیکلوفوپ متیل در تم بنورون کش تري اختالط علف 
کـش،   در مـورد زمـان اعمـال علـف    . باشـد  هاي هرز گندم می کش در کنترل علف  کارائی این دو علف   

و )  تن در هکتـار 700/7(رفتن ساقه + برگی کش در مرحله سه  ترین عملکرد دانه در مصرف علف       بیش
ها در مراحل انتهایی رشد       کش  ی تأثیر علف  یرادست آمد و کا    به)  تن در هکتار   464/7(برگی   مرحله سه 
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 در مرحله ظهور سنبله کاهش یافته و عملکرد، اجزاء عملکـرد و سـایر صـفات    خصوص نمو گیاه بهو  
کـه   طـوري  رسد، بـه  ها در مرحله ظهور سنبله به حداقل خود می کش مورد بررسی در تیمار اعمال علف 

کش در مرحله ظهور  و استفاده علف)  تن در هکتار578/2(ترین عملکرد دانه مربوط به عدم مبارزه        کم
  . بود)  تن در هکتار125/3(سنبله 
یدوسـولفورن و اخـتالط    + منظوره مزوسولفورون  کش دو   چه در این آزمایش بین مصرف علف      راگ
داري مـشاهده نـشد، ولـی        متیل تفاوت معنـی    بنورون منظوره دیکلوفوپ متیل و تري     هاي تک   کش  علف

منظـوره و   هـاي تـک   کـش  منظـوره نـسبت بـه علـف     هـاي دو    کـش   تري یا عدم برتري علف    موضوع بر 
شود در صورت امکـان     تري است، بنابراین پیشنهاد می      یافته، نیازمند بررسی بیش    هاي اختالط   کش  علف
  .زمایش تکرار گرددآاین 

  
   شدهگیري کش و زمان استفاده بر صفات اندازه اثر نوع علف میانگین   مقایسه-2جدول 

  میانگین

سنبله تعداد  عوامل آزمایشی
  در مترمربع

تعداد دانه 
  سنبله در

وزن 
 هزاردانه

  )گرم(

  دانه  عملکرد
  )تن در هکتار(

 خشک  ماده
   گندم

  )تن در هکتار(

 خشک  ماده
   هرز هاي علف

  )تن در هکتار(
              کش علفنوع 

  a3/532  a70/33  a64/38  a969/5  a086/14  a600/1  شوالیه
  a8/536  a51/34  a78/39  a920/5  a850/13  a655/1  گرانستار+لوکسانای

              زمان استفاده
  a6/666 a71/38  a98/40  a988/7  a186/17  c048/0  شاهد مثبت
  b3/287  c80/28  a03/35  c578/2  b105/6  a047/4  شاهد منفی

  a3/643  a23/38  a60/38  a464/7  a139/16  bc433/0  مرحله سه برگی
  a0/599  abc60/33  a85/40  ab999/6 a131/16  b308/1   زنیپایان پنجه

  a3/550  abc48/33  a94/41  b552/5  a634/14  b452/1  اواسط ساقه رفتن
  b0/345  bc50/29  a60/38  c125/3  b540/8  a201/3  ظهور سنبله

  a6/636  ab38/36  a48/38  a700/7  a129/17  bc415/0  ساقه رفتن+  برگی مرحله سه
  درصـد تفـاوت  5در سـطح احتمـال    LSDاساس آزمـون  بر مشترك هستند،ف و حرکه دارايی یها نگینمیادر هر ستون،   

  .داري ندارند معنی
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Abstract2 

In order to study Effects of application time of Chevalier herbicide and integrate 
of Illoxan with Granstar on wheat and weed in Ahwaz, an experiment was conducted 
in Ramin Agriculture and Natural Resources University during 2007-2008, in split 
plot design by randomized complete blocks design with four replications. 
Experimental factors was Chevalier and integrate of granstar and illoxan herbicides 
were arranged in main plots and time of application including five growth stages 
(three-leaf, end of tillerring, mid of stem elongation, spike appearance, and three-
leaf+stem elongation), and without weeding and complete control of weed were 
arranged in subplots. The results of variance analysis showed that type of herbicide 
had not any significant effect on measured traits, but time of application had 
significant effect on weed control, yield and yield components of wheat. Also, 
interaction effect of herbicide type and time of application was not significant. Mean 
comparisons showed that delay in application of herbicide decreased herbicide 
efficiency, therefore, herbicide application in spike appearance caused to decrease in 
most traits of wheat. Highest wheat yield and lowest weed dry matter were produced 
with herbicide application in 3-leaf stage and 3-leaf+stem elongation that these 
treatments had no difference with complete control of weed. 
 
Keywords: Wheat; Chevalier herbicide; Mixture of illoxan and granstar; Time of 
application; Grain yield 
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