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و تراکم گندم پروپارژیل کلودینافوپ  کشهاي مختلف کاربرد علفبررسی تلفیق روش
)Triticum aestivum L. (زمستانه کنترل یوالف وحشی در )Avena ludoviciana(  

  

  5آسیه سیاهمرگویی و 4، المیرا محمدوند3بري اروجی، ک2، احمد نظامی1*زینب اورسجی
دانشکده دانشیار گروه فیزیولوژي 2 ،استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکده علوم کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس1

گروه  استادیار4 ،مشهد هاي هرز دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی دانش آموخته علوم علف3 ،کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد
 استادیار گروه زراعت، دانشکده علوم کشاورزي و منابع طبیعی، گرگان5 ،دانشکده علوم کشاورزي گیالن زراعت،

  28/7/1394 ؛ تاریخ پذیرش: 22/10/1393تاریخ دریافت: 
  1چکیده

 مـدیریت تلفیقـی   تـوان بـا   ها می کش محیطی ناشی از مصرف علف الت زیستبا توجه به مشک :سابقه و هدف
هـرز  هايبا آلودگی علف هموارهکشاورزان  .داها را کاهش د ، میزان مصرف آناه ضمن حفظ کارایی علف کش

بـراي کنتـرل    ،کـش مصـرف علـف   میـزان  شخم ودفعات  کار،اند و تعداد کارگران وجیندر مزارع خود مواجه
محسوب کشاورزي ها پیشرفتی مهم در زمینه کشعلف که معرفیاین با .ها دارد هرز نشان از اهمیت آنهاي علف

هـدف، شـدت    کش به مناطق غیرهاي مربوط به انتقال علفآسیب به محصول زراعی، نگرانی اما) 18( شود می
 ، از جملـه محیطـی و سـالمت انسـان    زیست يهاها، افزایش نگرانیکشهاي هرز به علفگرفتن مقاومت علف

مـدت و موفـق    بلنـد ). مـدیریت  3باشـد ( هـرز مـی  هـاي لـف عشیمیایی بازنگري مدیریت  در ؤثرموضوعات م
هرز را محدود که تولید مثل علفاست اي هاي هرز به سامانه یازمند تغییر روش کنترل ساده علفهرز نهاي علف
هـدف از اجـراي ایـن    رقابت آن را با محصول زراعی به حداقل رسـاند.   توانزنی آن را کاهش و ، جوانهنموده

هاي مختلف گندم جهـت  کش کلودینافوپ در تلفیق با تراکمایش، بررسی امکان کاهش مقدار مصرف علفآزم
  باشد.کنترل یوالف وحشی در مزارع گندم می

  
کیلـومتري شـرق    25آبـاد ملـک واقـع در     در روستاي حسین 1387اي در سال  آزمایش مزرعه :هامواد و روش

بنـدي بودنـد.   زمین شامل شخم و دو دیسک عمـود بـر هـم و کـرت    شهرستان گرگان انجام شد. عملیات تهیه 
صـورت فاکتوریـل بـر پایـه طـرح       نظر گرفته شدند. این آزمایش، به متر در 5در  2هاي آزمایشی به ابعاد  کرت
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درصد تراکم توصیه) و  150هاي گندم (توصیه شده و هاي کامل تصادفی انجام شد که تیمارها شامل تراکم بلوك
کـش  درصد دز توصیه شـده) و نحـوه کـاربرد علـف     100و  80، 60کلودینافوپ (عدم مصرف،  دز علف کش

گیري پاشی اندازههرز به تفکیک گونه یک ماه پس از سمهايوزن تر و خشک علف. خرد شده) بودند (یکباره و
  مربع محاسبه گردید. اي از مساحت سه متر د. عملکرد گندم با حذف اثر حاشیهشدن

  
در ) Avena ludoviciana( زمستانه نتایج آزمایش نشان داد که درصد کنترل علف هرز یوالف وحشی :هایافته

درصد تراکم  150کاربرد خرد شده علف کش کلودینافوپ بیشتر از کاربرد یکباره آن بود. افزایش تراکم گندم به 
که کاربرد خرد شده، حالی توصیه شده باعث افزایش کارایی کنترل در کاربرد یکباره علف کش کلودینافوپ شد، در

بدون افزایش تراکم گندم، همواره کارایی بیشتري نسبت به کاربرد یکباره نشان داد. عملکرد گندم نیز همواره در 
داري بین عملکرد گندم در کاربرد خرد  اربرد یکباره آن بود. تفاوت معنیکاربرد خرد شده علف کش بیشتر از ک

 درصد تراکم توصیه شده 150ه کلودینافوپ در هر دو تراکم توصیه شده و درصد دز توصیه شد 100و  80شده 
درصد دز  80توان نتیجه گرفت که عملکرد مطلوب در هر دو تراکم گندم در کاربرد خرد شده  وجود نداشت. می

کش کلودینافوپ، عملکرد گندم افـزایش  با افزایش کارایی علفطور  همینتوصیه شده کلودینافوپ بدست آمد. 
  .افت و این افزایش عملکرد در هر دو کاربرد خرد شده و یکباره از رابطه مستقیم برخوردار بودی

  
کش باعث افزایش کارایی کنترل علف هرز و کاهش میزان مصرف  رهیافت کاربرد خرد شده علف :گیرينتیجه
  درصد شد. 20کش کلودینافوپ به میزان  علف

  
  کش، مدیریت تلفیقید خرد شده، کارایی علف: کاربرد یکباره، کاربرهاي کلیدي واژه
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  مقدمه
 ها اي که در برخی گزارش ند به گونهباشترین عوامل کاهش عملکرد گندم می مهم ي هرز ازها علف
شـده اسـت (زنـد و     هـرز بیـان  هـاي منفی علفاثرات آن به دلیل درصد کاهش عملکرد  30تا حدود 

ي هـرز رقیـب و   هـا  جـزء علـف  ) Avena ludoviciana). علف هرز یوالف وحشی (2003همکاران، 
زنـد، بـا سـرعت    ) که همراه با گندم جوانه می19؛ 10باشد (مشکل ساز در مناطق گندم خیز جهان می

اي  این گیاه سیستم ریشه .ریزد هفته زودتر از برداشت گندم می 3تا  2کند و بذرهاي رسیده آن رشد می
) و در رقابت با گنـدم سـبب کـاهش شـدید عملکـرد آن      6کند (اي را ایجاد میقوي، عمیق و گسترده

هرز، عملکـرد گنـدم   مربع این علفبوته در متر 160تا  40که در یک بررسی تراکم  شود به صورتی می
  ).1درصد کاهش داده است ( 46تا  16ترتیب  زمستانه را به

 کـار، تعـداد کـارگران وجـین   اند و هرز در مزارع خود مواجههايبا آلودگی علف هموارهکشاورزان 
 بـا ). 7هـا دارد (  هرز نشان از اهمیت آنهايبراي کنترل علف ،کشمصرف علف میزان شخم ودفعات 

آسـیب بـه   ) ولـی  18ها پیشرفتی مهم در زمینه کشاورزي تلقـی شـده اسـت (   کشعلف که معرفی این 
، شـدت گـرفتن مقاومـت    فهـد کش به مناطق غیـر هاي مربوط به انتقال علفمحصول زراعی، نگرانی

موضوعات  ، از جملهمحیطی و سالمت انسانزیست يهاها، افزایش نگرانیکشهاي هرز به علفعلف
 هـاي مدت و موفق علف بلند). مدیریت 3باشد (هرز میهايعلفشیمیایی بازنگري مدیریت  در ؤثرم

هرز را محدود که تولید مثل علفاست اي هاي هرز به سامانههرز نیازمند تغییر روش کنترل ساده علف
  حداقل رساند.  رقابت آن را با محصول زراعی به توانزنی آن را کاهش و ، جوانهنموده

را مـورد آزمـایش    هـا کشکمتر از دز توصیه شده علف مقادیر، پتانسیل استفاده از زیاديتحقیقات 
). مقـادیر  3بیـان شـده اسـت (   ) و مزایا و مضرات مربوط به چنین روش مصـرفی  22 و 23قرار داده (

باشد و آزمایشات مختلف نشان ترین شرایط استفاده از آن مینامطلوب کش مربوط بهتوصیه شده علف
در همین راستا و با ). 12تواند کاهش یابد (ها تحت شرایط مناسب میکشداده که میزان مصرف علف

ذیر نیست و جایگزین مناسبی براي آن پ ها امکانکشدر حال حاضر حذف کامل علفتوجه به این که 
) و مدیریت تلفیقی (ترکیبی از دزهاي کـاهش  4استفاده از دزهاي خرد شده ( بنابراین ،پیدا نشده است

هـا، میـزان   کـش تواند ضمن حفظ کارایی علـف  هاي زراعی یا مکانیکی) میخرد شده با روش و یافته
   ).3( مصرف آنها را کاهش دهد



 زینب اورسجی و همکاران

180 

اي تقسـیم   کـش بـه گونـه    رد شده، مقدار توصیه شده و یا کاهش یافتـه علـف  در کاربرد دزهاي خ
شود که نیمی از آن در یک مرحله رشد گیاه زراعی و نیم دیگر در مرحله بعدي استفاده شـود و در   می

کش توصیه شده و یا هـر مقـدار کـاهش یافتـه      کار رفته معادل میزان علف هکش ب نهایت مجموع علف
ي هرز در بازه زمانی بیشـتري  ها کش، علف وش در مقایسه با کاربرد یکباره علفخواهد بود. در این ر

  ).14شوند ( کنترل می
در بهبود کارایی دزهاي کاهش  يروش قابل اعتماد زراعی،افزایش تراکم و میزان مصرف بذر گیاه 

یوالف وحشـی  ) بیان کردند که تولید بذور در 2001). ادوناوان و همکاران (3است ( ها کش یافته علف
 کیلوگرم در هکتار، تحت مدیریت دزهاي کاهش یافته، کم شد 175به  75با افزایش میزان بذر جو از 

 50) نتایج مشابهی در مورد کنترل یوالف وحشی و فاالریس بوسـیله  2002.  والکر و همکاران ()17(
مربع در مقایسـه بـا   تربوته در م 150درصد دز توصیه شده علف کش کلودینافوپ و تراکم گندم بهاره 

طبـق   .)20( وردنـد مربـع بدسـت آ  بوتـه در متر  80ودینـافوپ و تـراکم   درصد دز توصیه شده کل 100
اي توسط دزهاي کاهش مالحظهطور قابل هرز بهکنترل علف )2004هاي اودوناوان و همکاران (گزارش

هدف از اجـراي   .)17( یش یافتو، افزاج-کش، با افزایش تراکم گیاه زراعی در تناوب کلزا یافته علف
هاي مختلف در تلفیق با تراکمکش کلودینافوپ کاهش مقدار مصرف علفبررسی امکان این آزمایش، 

  باشد.یوالف وحشی در مزارع گندم میکنترل  گندم جهت
  

 هامواد و روش
ستان کیلومتري شرق شهر 25آباد ملک واقع در  در روستاي حسین 1387اي در سال  آزمایش مزرعه
 بنـدي بودنـد.  عملیات تهیه زمین شامل شخم و دو دیسـک عمـود بـر هـم و کـرت     گرگان انجام شد. 

  .ندمتر در نظر گرفته شد 5در  2هاي آزمایشی به ابعاد  کرت
هـاي کامـل    صورت فاکتوریل بـر پایـه طـرح بلـوك     دم رقم گاسکوژن در اول دي ماه بهکاشت گن

تـراکم   درصـد  150و  100 سـطح  دوبذور گندم در  تراکم ،تصادفی در سه تکرار اجرا شد. عامل اول
کـش در   مقادیر علـف  ،عامل دومکشت شدند.  متري سانتی 5توصیه شده به صورت ردیفی و در عمق 

لیتر در هکتـار) و   8/0کش کلودینافوپ ( دز توصیه شده علف درصد 80و  60دز توصیه شده،  سطوح
یکبـاره و   که هر یک از دزهـا بـه دو روش   گرفته شدنددر نظر  کش کلودینافوپ از علفعدم استفاده 

 ،زنی گندم اعمـال شـد   . در دزهاي یکباره سمپاشی فقط در مرحله آغاز پنجهندشد بکار بردهخرد شده 
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. به ندزنی گندم انجام شد و اواسط پنجه اوایلولی در تیمارهایی با دز خرد شده، سمپاشی در دو نوبت 
زنـی گنـدم اعمـال     لف کش در آغاز و نیم دیگر در اواسط مرحله پنجهنیمی از هر دز ع ،عبارت دیگر

  . ندشد
گراد نگهداري و سـپس در   درجه سانتی 5روز در دماي  6مدت  شکنی بهبذور یوالف جهت خواب

تعـداد   ،نظرجهت اطمینان از اسـتقرار تـراکم مـورد   مربع کشت شدند. عدد در متر 250مزرعه با تراکم 
گندم چهار هفته پس از کشت شمارش شدند. قبل و یک ماه بعد از کاربرد علف هرز و هاي علفبوته
ر زمین، شمارش شدند مربعی تثبیت شده دمتر 16/0هاي هرز موجود در کوادرتهايتعداد علف ،کش

 دست آمد.  ه) ب1وسیله معادله ( هبکش و کارایی علف

Weed control efficacy= (NWC-NWT/NWC)*100     1(معادله(                                   

 NWC: هرز در کرت شاهدهايتعداد علف    NWT: هرز در کرت تیمارهايتعداد علف   
  

گیـري شـدند.   پاشـی انـدازه  پـس از سـم  هرز به تفکیک گونه یک مـاه  هايوزن تر و خشک علف
ـ  از مساحت سه متر اي با حذف اثر حاشیه عملکرد گندم از  هـا  تجزیـه داده  بـراي  د.مربع محاسبه گردی

 LSDدرصـد و بـا آزمـون     5ها در سطح اطمینـان  مقایسه میانگیناستفاده شد و  Minitab 16افزار  نرم
  .رسم شدند Sigmaplot 12افزار ها توسط نرم شکلانجام شد. 

  
 نتایج و بحث

 زهـر ) بر کـارایی کنتـرل علـف   >05/0Pداري ( ثیر معنیأکش تنحوه کاربرد و مقادیر مختلف علف
 هـاي کارایی کنترل علف .)1دار نبود (جدول نیکه اثرات متقابل آنها معحالیدر ،داشت یوالف وحشی

کش کلودینافوپ در دزهاي مختلف با هم تفاوت داشـت.  هرز توسط کاربرد یکباره و خرد شده علف
ده دز توصیه شده، اختالف کـاربرد یکبـاره و خـرد شـ    درصد  60کش به با کاهش مقدار مصرف علف

 7/81(در کـاربرد خـرد شـده     هرز یـوالف وحشـی  علف به طوري که مقدار کارایی کنترل ،بیشتر شد
دار نبودنـد  هـا معنـی  فاوتبود. اگرچه این ت درصد) 3/67(از مقدار آن در کاربرد یکباره بیشتر  درصد)

در مقـادیر کـاهش   گر این مطلب باشد که شاید بهتر باشد نوعی بیانتواند به این نتیجه می ).1(جدول 
 و همکـاران  بلـیس   کش را به صورت خرد شده مصرف کنیم تا به کارایی آن افزوده شود.یافته، علف
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درصـد از   85 درصد دز توصیه شده از ترالکوکسـیدیم توانـایی کنتـرل    50 که ند) گزارش کرد2000(
  .)2( علف هرز یوالف را در محصول زراعی جو داراست

) بر کـارایی کنتـرل   >05/0Pداري (کش، اثر معنیمتقابل آن با دزهاي علفتیمار تراکم گندم و اثر 
با افـزایش  دز توصیه شده  درصد 60کارایی کلودینافوپ در  .توسط کلودینافوپ داشتیوالف وحشی 
رسید. امـا در   درصد 1/82به  درصد 3/67افزایش یافت و از  )>05/0P( داريطور معنی تراکم گندم به

تراکم توصـیه   درصد150داري بین تراکم توصیه شده و ز توصیه شده تفاوت معنیددرصد  100و  80
دز توصـیه شـده کلودینـافوپ،    درصـد   60در مقـدار   ،دیگـر  عبارت . به)1(جدول  شده وجود نداشت

کـش،  هرز به مقـدار کـاهش یافتـه علـف    هايافزایش تراکم گندم، به عنوان مکملی جهت کنترل علف
اسـتفاده از دزهـاي    نیـز ) 1987در آزمایش میلـر و همکـاران (   .رز کمک کردههايت کنترل علفجه

 96کنتـرل   وحشـی،  برگی یـوالف  1-2کش ایمازامتابنز متیل در مرحله  کاهش یافته و خردشده علف
  درصدي آن را به دنبال داشت.

ش در تراکم توصیه شده گندم توسط کاربرد یکباره علف ک هرز یوالف وحشیعلف کارایی کنترل
درصد تراکم توصیه شـده گنـدم،    150بود. در  درصد) 3/88( شده آن) کمتر از کاربرد خرددرصد 78(

و  6/85ترتیـب   کش کلودینـافوپ بـه  در کاربرد یکباره و خرد شده علف هرزعلف مقدار کارایی کنترل
ف بـین آنهـا   اگـر چـه اخـتال    ر تراکم باالتر گندم، بهبود یافـت، درصد بود و لذا کارایی کنترل د 8/91

در تیمارهـاي کـاربرد   هرز یوالف وحشی علف). اختالف درصد کارایی کنترل 1(جدول دار نبود  معنی
 6در تـراکم بـاالتر گنـدم     ولی ایـن اخـتالف   ،بوددرصد  10ه در تراکم توصیه شده خرد شده و یکبار

کـش  ربرد یکباره علفهرز توسط کاکارایی کنترل علف ،تراکم بیشتر گندم بنابراین،. بدست آمددرصد 
نیـز گـزارش    )2006( بلک شـا  ).1(جدول  شده آن افزایش داد را نسبت به تراکم توصیهکلودینافوپ 

بود کارایی دزهاي در به ينیز روش قابل اعتمادزراعی افزایش تراکم و میزان مصرف بذر گیاه کرد که 
  .)3( است ها کش کاهش یافته علف
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  .کش کلودینافوپ بر کارایی کنترل (درصد) یوالف وحشی در دو تراکم گندم کاربرد علفو نحوه  اثر مقادیر - 1جدول 
Table 1. Effects of dose and types of application of clodonafop on control efficiency (%) of wildoat at 
two density of wheat. 

  دز (درصد از دز توصیه شده)
Dose (percent of recommended dose) 

 Types ofنحوه کاربرد   
application 

  تراکم گندم
Wheat density Average 100  80  60   

78 ns 90 ns  86.1 ns 58.1 ns   یکباره  
Single application تراکم توصیه شده 

recommended 
density 

88.3 ns  95.7 ns 93.2 ns 76 ns    خرد شده  
Split application 

83.1 b 92.8 a 89.6 a  67.3 c    میانگین  
average 

              

85.6 ns 93.4 ns 86.8 ns 76.6 ns   یکباره  
Single application 150 تراکم توصیه شده (%)  

 150% of 
recommended 

density  
91.8 ns  94.1 ns  93.7 ns 87.6 ns   خرد شده  

Split application 
88.7 a  93.7 a  90.3 a  82.1 b    میانگین  

average  
              

81.8 b  91.7 ns  86.4 ns 67.3 ns   یکباره  
Single application 

  میانگین
 Average 

90 a 94.9 ns  93.4 ns 81.7 ns   خرد شده  
Split application 

  93.3 a  89.9 b  74.5 c    میانگین  
average  

:ns  دار نیستند معنی درصد 5در سطح آماري )It is not significant at 5% level.( 

  درصد ندارند. 5داري در سطح آماري  هایی با حروف مشابه اختالف معنی میانگین
Means with the similar letters are not significantly different at (5% level) 

  
دز توصیه شده درصد  60 هپنجاه درصد تراکم توصیه شده گندم به همراه کاربرد خرد شدصدو

در تراکم  درصد از تیمار مشابه خود 6/11کارایی کنترل داشت که درصد  6/87 ،کش کلودینافوپعلف
   .)1(جدول داد نشان یوالف وحشی هرز کنترل علف بیشتري در توانایی) درصد 76(توصیه شده گندم 
گندم و در هر دو نحوه کاربرد یکباره و خـرد   در هر دو تراکم وصیه شده، تقریباًدز ت هشتاد درصد

کنترل مطلوبی داشت اگرچه این کارایی همیشه در کاربرد خرد شده و تراکم بیشتر گنـدم  شده کارایی 
هـرز توسـط دزهـاي    هايبخش علفسایر تحقیقات نیز حاکی از کنترل رضایت .)1(جدول  باالتر بود
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در مطالعات  )2002(همکاران  والکر و ).2004همیل وهمکاران،  ؛2001باشد (ادوناوان، یافته میکاهش
 که کارایی کلودینـافوپ و ترالکوکسـیدیم در کنتـرل یـوالف    ند نیز گزارش کرددر استرالیا   نجام شدها

دز توصـیه شـده،    درصد 75–50در دزهاي  )Phalaris paradoxa( ) وAvena ludoviciana( وحشی
  .)20( بود باال

ملکرد گندم نشـان  ار برده شده بر عمیانگین تمام اثرات ساده و متقابل تیمارهاي بک )2(در جدول 
کـش  مقدار توصیه شده علف درصد 80و  100شده است. عملکرد گندم در کاربرد خرد شده دز  داده

طـور عملکـرد دانـه در    . همـین )<05/0P( داري نداشتندکلودینافوپ براي هر دو تراکم، اختالف معنی
دز درصـد   60د ) بـا عملکـر  g/m23/335 کـش ( دز توصیه شده این علفدرصد  80کاربرد خرد شده 

داري نداشت. در تـراکم توصـیه   )، در تراکم توصیه شده گندم اختالف معنیg/m29/300 توصیه شده (
داري افـزایش یافـت. امـا    کش کلودینافوپ، به صـورت معنـی  عملکرد گندم، با افزایش دز علف ،شده

کــش دز توصــیه شــده علــف ددرصــ 80) و g/m23/275 دز (درصــد  60هــا در  اخــتالف مقــدار آن
  دار نبود. ) معنیg/m25/298 کلودینافوپ (

کـش کلودینـافوپ افـزایش    عملکرد گندم در تراکم توصیه شده با افزایش دز کاربرد یکباره علـف 
 323درصد دز توصـیه شـده بـه     60گرم در متر مربع در میزان  7/249 داري نشان داد و از مقدارمعنی

کش رسید. عملکرد گندم در کـاربرد خـرد   شده علف درصد دز توصیه 100گرم در مترمربع در مقدار 
دار باشـد اگرچـه ایـن اخـتالف معنـی     کش در تراکم توصیه شده میشده بیشتر از کاربرد یکباره علف

کش در تولیـد عملکـرد   گیري کرد که کاربرد خرد شده علفتوان نتیجهدو می نیست اما با مقایسه این
) گزارش 2000کرکلند و همکاران (تر بود. هرز موفقهاير علفتبیشتر به جهت کنترل موثر و طوالنی

  ).11( دمکش در جو بدست آدرصد دز علف 50در  و بیشترین درآمد خالص، کردند، عملکرد خوب
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  .در دو تراکم مختلف گندم) g/m2(ها بر عملکرد دانه  کش کلودینافوپ و نحوه کاربرد آن  اثر دزهاي علف -2جدول 
Table 1. Effects of doses and types of application of clodinafop on yield (g/m2) at two different 
density of wheat. 

  دز (درصد از دز توصیه شده)
Dose (percent of recommended dose)  

  
  نحوه کاربرد
Types of 

application  

  تراکم گندم
Wheat density 

Average  100  80 60  0   

239.5 ns 323abcd 261.7 ef 249.7 gh 123.7 h   
  یکباره

Single 
application  تراکم توصیه شده  

recommended density 
  280 ns  354 a 335.3 ab 300.9bcde 129.7 h    

  خرد شده
Split 

application  
259.7 ns  338.5 a  298.5 ab  275.3 bc 143.5 d   

  میانگین
average  

                

239.8 ns 314 abcd  282.2 def  215.3 g 147.7 h   
  یکباره

Single 
application  150 درصد تراکم توصیه شده  

150% of recommended 
density  

271.9 ns  341.3 ab  309 abcd  298 cde  139.3 h    
  خرد شده
Split 

application  
255.9 ns 327.7a  259.6 ab 256.7 c 126.7 d    

  میانگین
average  

                

239.7 b 318.5 b  271.9 c 232.5 d 135.7 e    
  یکباره

Single 
application  

 Averageمیانگین 
275.9 a 347.7 a  322.2 ab  299.4 b  134.5 e    

  خرد شده
Split 

application  
  333.1 a  297.1 b 266 c  135.1 d    میانگین  

:ns  دار نیستند. ( درصد معنی 5در سطح آماريIt is not significant at 5% level.( 

 درصد  ندارند. 5داري در سطح آماري  یی با حروف مشابه اختالف معنیها میانگین

)Means with the similar letters are not significantly different at 5% level)  
  

کـش نیـز   کاربرد یکباره علـف تراکم توصیه شده با افزایش دز  درصد 150 عملکرد گندم در تیمار
داري وجـود نداشـت   دز توصـیه شـده اخـتالف معنـی    درصـد   100و  80اما بین تیمار  ،یافتافزایش 
هرز یـوالف  کش در کنترل علفرسد افزایش تراکم گندم به کاربرد یکباره علف). به نظر می2(جدول 

درصـد دز توصـیه شـده     100و  80مقـدار عملکـرد آن در    ،وحشی کمک کرده است و به همین دلیل
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 100و  80بـین دز   دانـه  عملکـرد در تراکم توصیه شده گندم، که  در حالی ،اري نداشتنددتفاوت معنی
) وجـود  >05/0Pداري (اختالف معنـی  ،کشکش در تیمار کاربرد یکباره علفتوصیه شده علف درصد
ها در تلفیق با برخی کشي کاهش یافته علفها ) نیز گزارش کردند که دز1995همیل و ژنگ ( داشت.
هـرز را داراسـت و بـه کـاهش ورود     هـاي ي کنترل مکانیکی، اغلب توانایی کنترل تراکم علفهاروش
  .)8( کندهاي کشاورزي کمک میکش به نظامعلف

بر عملکرد  کش کلودینافوپاثرات متقابل نحوه کاربرد یکباره و خرد شده در دزهاي مختلف علف
دز توصـیه شـده   درصـد   80ربرد خـرد شـده   بود. اما عملکـرد گنـدم در کـا    )>05/0P( دارمعنی گندم
 100) و g/m2 4/299دز توصیه شده (درصد  60) با عملکرد در g/m2 2/322کش کلودینافوپ ( علف

در کاربرد یکباره  دار نداشت.معنیکلودینافوپ تفاوت کش ) علفg/m2 7/347دز توصیه شده (درصد 
کـه  بـه طـوري   ،داري داشـت خـتالف معنـی  کش، مقدار عملکرد گندم در هر سه دز با  یکدیگر اعلف

  .) بدست آمدg/m25/318 (شده درصد دز توصیه  100 بیشترین مقدار عملکرد در کاربرد یکباره
هـرز در مقـادیر   هايداري را بین عملکرد گندم و کارایی کنترل علفقوي و معنی همبستگی) 1شکل (

. =P< 75/0(r2 05/0(ندم نشان می دهـد  دو تراکم گ کش درهاي مختلف کاربرد علفو نحوهمتفاوت 
) و کـاربرد  2(شـکل   )=83/0r2( داري بین عملکرد و کارایی تیمارها در کاربرد یکبارههمبستگی معنی

 د گنـدم کش کلودینافوپ عملکـر با افزایش کارایی علف) مشاهده شد. 3(شکل =r2) 54/0خرد شده (
برخـوردار   و یکباره از رابطه مسـتقیم  رد شدهخ افزایش یافت و این افزایش عملکرد در هر دو کاربرد

ها ممکـن  کش ) گزارش کردند مصرف زود هنگام علف2004رت و هوات (ها الك). 3و  2بود (شکل 
هـا در  کـش  هرز را به همراه داشته باشـد بنـابراین اعمـال دوبـاره علـف     هاياست کنترل ضعیف علف

رویند، نیـاز خواهـد بـود. بـه نظـر      بعدا می هرزي کههايرهیافت دزهاي خرد شده جهت کنترل علف
زمـان بـا مراحـل حسـاس و ابتـدایی رشـد       زنی گندم که هـم کش در آغاز پنجهرسد مصرف علف می

باشد با تضعیف رشد آنها زمینه مساعدي را براي کاربرد مقادیر کاهش یافته در تیمار هرز میهاي علف
کـش در پایـان   صرف دوباره مقادیر کاهش یافته علـف بنابراین م .)13( کندکاربرد خرد شده فراهم می

  ).3و شکل  1شود (جدول هرز میهايزنی منجر به کنترل بهتر علفمرحله پنجه
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باشد که کنترل آنها هزینه ساز در مزارع گندم می هرز مهم و مسئلههايیوالف وحشی یکی از علف

ي بکـار بـرده   ها که تلفیق تیمار دهدیش نشان میدارد. نتایج این آزما محیطی زیادي و زیست اقتصادي
هرز یوالف وحشـی را  کش کلودینافوپ به همراه توانایی کنترل علفشده، امکان کاهش مصرف علف

کش داراست. به عبارت دیگر تغییر نحوه کاربرد یکباره علف عملکرد گندم دارمعنی بدون کاهش مقدار
عملکـرد گنـدم در   و  کـرد هرز کمـک  زایش کارایی کنترل علفبه خرد شده و ازدیاد تراکم گندم به اف

Y=22/25+3/2×(r2=0/75 P<0/05) 
Y=40/5+2/8×(r2=0/83 P<0/05) 
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 100دز توصیه شده کلودینافوپ با عملکرد در تیمـار کـاربرد خـرد شـده      درصد 80کاربرد خرد شده 
درصد  80در واقع با کاربرد خرد شده  .داري نداشتکش تفاوت معنیدز توصیه شده این علفدرصد 
   .یه شده عملکرد مطلوب حاصل شددز توص

  
  لیکگیري نتیجه
کش باعث افزایش کارایی کنترل علف هرز و  اساس نتایج این تحقیق کاربرد خرد شده علفبر

  درصد شد. 20کش کلودینافوپ به میزان  کاهش میزان مصرف علف
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