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عضو هیات علمی بخش تحقیقات 3، های هرز موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور علمی بخش علف  عضو هیات2
  رانات، تهقتحقی و  عضو هیات علمی گروه زراعت دانشگاه آزاد واحد علوم4، گیاهپزشکی استان گلستان

  15/2/1388: ؛ تاریخ پذیرش1/12/1387: تاریخ دریافت
  

  1چکیده
  مراحـل  در  گنـدم   فیزیولـوژیکی   هـای   شـاخص  از  تعـدادی  بـر   دومنظوره  های کش  علف اثر  بررسی منظور به
 اسـتان گلـستان    در  شهرستان کردکـوی  ر  د 1386-87زراعی    سال آزمایشی در  زراعی، گیاه  این  فنولوژی  مختلف

 و ورتهای کامل تصادفی با دو فاک       صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک      هآزمایش ب  این .انجام شد  شرایط دیم  در
 آپیـروس  ،)مزوسـولفورون +یدوسـولفورون ( شـوالیه  :شـامل   کـش  علـف   نـوع   اول فـاکتور   .شـد   انجـام   تکرار  4 

ــولفورون( ــک ،)سولفوسـ ــستار+تاپیـ ــافوپ( گرانـ ــلرپروپا کلودینـ ــری+ژیـ ــورون تـ ــل بنـ ــیس)متیـ  ، آتالنتـ
فاکتوردوم مراحل مختلـف     و )سولفورون  مت+سولفوسولفورون(و توتال   ) مویان+مزوسولفورون+یدوسولفورون(

رسـیدگی   دهـی و    گـل  زنـی،   پنجـه   برگـی گنـدم،    3 تـا    2بنـدی زادوکـس یعنـی         فنولوژی گندم براساس تقسیم   
نامطلوبی  اثر  فنولوژی گندم   مراحل  از  بعضی  در  بررسی مورد  های  کش  علف  که داد  نشان  نتایج. فیزیولوژیکی بود 

  مقایـسه . شـدند  هـا   بـرگ   سوختگی  باعثموارد     در بعضی    و داشتند  وزن خشک گندم   و  ارتفاع دانه، عملکرد بر
 داد  نـشان   دانه عملکرد  بررسی در فاکتور دو  این  اثرات متقابل  و  مراحل فنولوژی گندم    کش و   علف  میانگین نوع 

  باعـث   گنـدم   برگـی  3 تـا  2 مرحلـه  در  آتالنتیس و توتـال    گرانستار،+تاپیک آپیروس، شوالیه،  های  کش  ه علف ک
 سـایر  بـا   داری کش شوالیه بود که تفاوت معنـی      کاهنده مربوط به علف    اثر  بیشترین  که شدند  دانه عملکرد  کاهش
  باعـث  برگـی  3  تا 2 مرحله در کش شوالیه  که علف  ن داد گندم نشا   بوته  ارتفاع  بررسی  .داد  نشان نیز ها  کش  علف

 وزن با دانه عملکرد  که داد  نشان  سی برر مورد صفات  همبستگی  ضرایب  محاسبه .شد  صفت  این  کاهش بیشترین
ل سنبله،   طو سنبله، در  دانه تعداد هزاردانه،  وزن بوته،  ارتفاع پنجه، تعداد سمپاشی،  از  پس  چهارم  هفته در  خشک 

  .ارتفاع نشان داد با یشترین همبستگی را بو درصد 1 و 5 سطح در  داری معنی  و  مثبت  همبستگی
  
  فنولوژی، علفکش، عملکرد دانه  مراحل  فیزیولوژیکی،  شاخص  دیم،  گندم :کلیدی  های  واژه

                                                 
  tavasoli_yasan@yahoo.com:  مسئول مکاتبه-*
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  مقدمه
 گیـری   ات کشاورزی با بهره   سعی در افزایش تولید    و  ویژه گندم  غذایی به  نیاز روزافزون بشر به مواد    

 بـه گـزارش   .اسـت  اهمیـت خاصـی برخـوردار    از هرز  های  مدیریت علف   های نوین از جمله     روش از 
  مکـانیکی   کنتـرل  و  نیـست   وجـین متـداول     عملیات  گندم در  که آنجایی از )2007( همکاران و   منتظری
  خسارت. شود می  استفاده ها کش  علف از  آن هرز   های  علف  برای کنترل  ندارد،  کارایی نیز هرز   های  علف
 هـرز،   علـف   گونـه  بستگی به  خود  که هرز   علف  مدیریت  نوع  برحسب گندم عملکرد بر هرز  های  علف
 رد،اد  اقتـصادی  و اجتماعی  شرایط و  امکانات و منطقه در  متداول  های  کشت نوع خاک،  اقلیمی،  شرایط
 میزان  پیشرفته کشورها در حاضر  حال در  ،که کرد  گزارش )2007( جمالی .است  شده  گزارش  متفاوت
 .است  شده  برآورد درصد 25از  بیش  توسعه  حال در  کشورهای در و درصد 5 هرز،  های علف  خسارت
 ثبت  های کش  علف  از  استفاده با  اعیرز  گیاه عملکرد  کاهش ،)1992(همکاران    و  سالزمن  نتایج    براساس  

 نادرسـت   میـزان  یـا   زمـان  در  اسـتفاده   جملـه  از  غیردقیـق  و  نادرست  استفاده  علت است به   ممکن  شده  
 باعـث   نامناسب زمان در  کش  علف کاربرد ،کردند  گزارش )1993(  و همکاران    موسلی .باشد  کش  علف 
 و   حسامی  های  گزارش  س براسا .دهد  می  کاهش را  کش علف  به  آن  تحمل و شود  می  گیاه در  تنش  ایجاد 

 آنـزیم   از فعالیـت      بـا جلـوگیری     ) مزوسـولفورون +یدوسولفورون( شوالبه  کش    علف ،)2007(همکاران  
 کـه  ایـن    عـین  در  کـش   علـف    ایـن  ،شـود   مـی  هرز  گیاه  رشد و نابودی      کاهش    باعث   سنتاز   استوالکتات  
 کـش   علـف  و نـدارد   گنـدم    رشد بر  نامطلوب   ثیرأ ت ،کند  می   کنترل  خوبی  به را  گندم  هر مزارع    های  علف  
 تیمارهـای   دیگـر   بـه  نـسبت   را  گنـدم   بیولـوژیکی  عملکرد   بیشترین هکتار در  گرم 31 میزان به آپیروس    
. باشـد    می   گندم بر   سم  این سوء ثیرأت   عدم و هرز   علف  کنترل   آن   دلیل   که  دارد  دومنظوره  های  کش  علف  

  گـرم  140  و 70 ،35 کـاربردی   میزان آپیروس به    کش  علف اثر   بررسی در ،)2002( نهمکارا و   جیسون
 بـازو و . دهـد  کاهش مـی  درصد 6 ،18 ،24 میزان  به ترتیب به  محصول را   میزان  که دادند  نشان هکتار در

 در  داری  ی معنـ   کاهش هکتار در   گرم 30میزان     به  آپیروس کاربرد با   که  کردند  گزارش )2007( همکاران
 همکـاران  و   حـسینی . شـود   مـی   مـشاهده   گنـدم  عملکرد  و افزایش      وحشی  خردل  خشک    و وزن  تعداد

مـشاهده    آنهـا   سـوء  گرانـستار اثـرات  + و تاپیـک    آپیروس تیمار از   پس   هفته دو کردند  گزارش  ) 2007(
 گرانـستار +تاپیـک   و ،گـرم  5/46 و   گـرم  26/ 5 آپیـروس    تیمارهـای  ،هفتـه  چهار از   پس  ولی   شود  نمی

  عالئـم ( 3 امتیـاز    دارای   همگـی  EWRC جـداول   بـه    توجه با )هکتار در  گرم 20و لیتر 8/0 ترتیب  به(
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 تحقیقـات  براساس  )2007( همکاران و  ویسی. اند بوده )مداوم امانه بیشتر   کمی زردی ،ناچیز  خسارت

  ایجـاد   گنـدم  در   سـوختگی    گونـه   هـیچ  )سولفوسـولفورون (  محتلـف آپیـروس      دزهای   دادند که   نشان 
 8/0 میزان    به  تاپیک  اختالط   ،شد که   داده  نشان    کش بر گندم      علف   اختالط سوء اثر   بررسی در. اند  ننموده

  بـه  ،خشک تک بوتـه     کاهش وزن   و   در گندم   باعث سوختگی  در هکتار   گرم   20 میزان به گرانستار+یترل
 تک   برگ سطح  در خسارت ایجاد  باعث این تیمار و بودند بدون تیمارشاهد   نسبت به داری  شکل معنی   
 در  گرم 6/26 میزان  به  آپیروس کش  علف، کردند گزارش ،)2007(همکاران   و زادپور. شد نیز   گندم  بوته  

 و    شـوالیه  ، دومنظـوره   هـای   کش  بین علف  در و کند  می ایجاد   برروی گندم   رشد  اندکی توقف  نیز هکتار
 ترتیـب   بـه  کش علف  مصرف بدون شاهد    به  نسبت   هکتار در  گرم 6/26 و 400 مصرفی  میزان با    یروس  آپ
 ،)2007( همکـاران  و بیرگـانی   گزارش   به. دهند می  کاهش   را   بوته  تک      برگ    سطح  درصد 1/86 و 9/77

 میـزان  بـه   ترتیـب  به گرانستار+و تاپیک 6/26میزان   به  آپیروس   و   گرم 350 میزان با   شوالیه   های  کش  علف
  علـف     برگی 2-4 مرحله مصادف با     که   زنی  پنجه   اوائل مرحله  در کاربرد در هکتار با    گرم 20لیتر و  8/0

سوزی  گونه گیاه  هیچ و کنند  می ایجاد   را   افزایش عملکرد دانه   درصد 13و 22 و 6ترتیب    باشد به   می هرز
 شـرایط  اسـتان گلـستان،    در . شـدند   گـزارش    ثیرأت  بی   گندم  راعیز   صفات   سایر بر و روی گندم ندارند  

 از .شـود   کـش در گنـدم مـی        موقع علـف   مصرف به   عدم و  شتاخیر در تاریخ ک   أاقلیمی ناپایدار باعث ت    
 کـش،   موقـع علـف    نبـودن بـه     دسـترس    در ادوات مناسب سمپاشی یا    علت کمبود  هگاهی ب  سوی دیگر، 

 کشاورزان منطقه   به  ناپذیری  جبران  خسارت  سالیانه و گیرد  صورت نمی زمان مناسب    در سمپاشی مزارع 
ـ  نیـز  را  یا کیفیت محـصول    عملکرد  کاهش و شود  تحمیل می      بـین  از  بررسـی،  ایـن  در .دارد  نبـال ه د ب

  کـه   اوره   سـولفونیل   خـانواده  از  دومنظوره  کش  علف پنج،  کشور در  گندم    برایشده     های ثبت   کش  علف
 بیـشتری  بررسـی  تا گرفتند قرار استفاده مورد مراحل فنولوژی گندم   در و  انتخاب دارند،  متنوعی  طیف
برای بهبود مـدیریت    ای  این هدف که زمینه    با .های زراعی گندم صورت گیرد      بر شاخص  آنها اثر  درباره
  .اثر سوء بر گندم فراهم گردد هرز در بهترین زمان با کمترین  های علف
  

  ها شمواد و رو
اسـتان گلـستان     شهرستان کردکوی واقع در    ای در   مزرعه در 1386-87سال زراعی    این آزمایش در  

 و   درجـه 54و طـول جغرافیـایی      متـر  5/5 ارتفاع از سطح دریـا     متر،   میلی 400-450 بارندگی سالیانه  با



 2 شماره 1388) 2(مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی جلد  

 28

 اربردکـ   زمـان  اثـر  .انجـام شـد     شـمالی   دقیقـه  45 درجـه و   36 دقیقـه شـرقی و     25 عرض جغرافیایی 
صـورت فاکتوریـل در قالـب طـرح بلـوک کامـل              به  مراحل فنولوژی گندم   در  های دومنظوره   کش  علف

 کـش دومنظـوره،     علـف  5 کش یعنـی    علف  اول، نوع  فاکتور .شد انجام تکرار 4 و فاکتور دو تصادفی با 
 )فورونسولفوسـول ( آپیـروس  هکتـار،  در  گـرم  400 میـزان  بـه  )مزوسولفورون +یدوسولفورون( شوالیه 

 800 ترتیـب  بـه  )متیل بنورون تری +ژیلرپروپا  کلودینافوپ( گرانستار+تاپیک هکتار، در  گرم 28 میزان به
لیتـر در    5/1 میـزان  بـه  )مویـان  +مزوسولفورون+یدوسولفورون( آتالنتیس هکتار، در گرم 20 و سی  سی

 اسـتفاده قـرار    مـورد  هکتار در  گرم 45 میزان  به )متیل سولفورون مت +سولفوسولفورون( توتال و هکتار
  توصـیه شـده توسـط سـازمان حفـظ       براساس میـزان  ها کش گیری علفکار که مقادیر مختلف به  گرفت  

کـش    علـف  مراحل مـصرف   دوم، فاکتور. )2007 ،بی نام ( باشد  هرز می   علف  نباتات و بخش تحقیقات   
 نیـز  شـاهد  تیمار از .بود یکی گندم رسیدگی فیزیولوژ  دهی و زنی، گل   پنجه برگی، 3 تا   2 مرحله   4یعنی  

  .شداستفاده  کش علف شرایط بدون برای تعیین عملکرد گندم در
تجزیه موادغذایی خـاک،     براساس نتایج  دیسک، بار 2 از بعد و زمین شخم زده شد    ،1386 ماه مهر

 50  و  اتفـسف  هکتـار  در  کیلـوگرم  50 و  نیتـرات    هکتـار  در  کیلـوگرم  100میـزان     به  که مورد نیاز  کود
 سـرک   شـکل      بـه   کـشت    از و بعـد   )فـسفروپتاس ( کاشـت  از    قبل  صورت  به   پتاسیم هکتار در  کیلوگرم

  انجام  تسطیح  عملیات  کودپاشی از بعد .مصرف شد  )گلدهی از  و قبل     زنی    پنجه(در دو مرحله     )نیترات(
 مـصرفی  بـذر   میـزان  با  خصوصم کار بذر  دستگاه از  استفادها  ب  کوهدشت  رقم  سپس کشت گندم   .شد

 عـرض   خط کاشت بـه    6 متر شامل  5/1 عرض و متر 10 طول هایی به  کرت در هکتار در  کیلوگرم 150
یک کـرت    و تیمار  کرت 20 هر بلوک دارای   .متر روی ردیف انجام شد      سانتی 5 فاصله متر و  سانتی 20

، متـر  5/0 تیمـار  دو فاصـله  و متـر  5 بلـوک  بین هر   فاصله .کرت بود  21 شامل    مجموع شاهد یعنی در  
  نـیم  دو  کرت به  هر .شد  انجام بار 5/2 تا 2 فشار با جت و   نازل تی   به پاش پشتی مجهز   سم پاشی با  سم

 .تقـسیم شـد   شـد،  مـی   آن انجـام   کرت تیمار که عملیات سمپاشی در        نیم و سمپاشی  بدون کرت شاهد 
 کـرت تیمـار      نـیم  هر کش در   علف تیمارهای سخ به پا صفت در  هر )افزایش یا کاهش  ( تغییرات درصد

تیمارهـای   اثر  منظور بررسی  به .شد  ارزیابی می  داشت، قرار  همان کرت  در  که کرت شاهد   نسبت به نیم  
کـرت شـاهد و تیمـار،          پاشـی در هـر نـیم       از سـم   پـس  روز 45 و 15خشک گندم،    کش بر وزن    علف
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 و تعـداد کـل      شده از سطح خـاک      های گندم قطع    د بوته تعدا. مربعی پرتاب شد  متر 5/0 ×5/0کوآدرات  
پـس از   هرز    های     و علف  های گندم   وزن خشک بوته  . شد  می ها شمارش   این کودرات  در های هرز  علف
بـر وزن خـشک،       عالوه.  ساعت تعیین شد   72 تا   48مدت   به گراد  سانتی  درجه 75 آون در آنها دادن قرار

هـای    داده .شدگیری    اندازه جه، ارتفاع بوته نیز پس از برداشت گندم       دانه، تعداد پن   صفاتی مانند عملکرد  
 GLM  بـا رویـه    SAS.Ver.9.1افـزار آمـاری      از نـرم   گیری صفات با اسـتفاده      اندازه از آمده  دست هب

 درصـد  5 ای دانکـن در سـطح احتمـال         دامنـه  چند از آزمون  ها با استفاده   مقایسه میانگین . شدند تجزیه
  .انجام شد

 
  و بحثنتیجه 
  گندم بر  مصرف آن  زمان و  کش علف   اثرات
 بـروزن   مـصرف   زمـان  و  کش  علف    اثرات نتایج تجزیه واریانس   :پاشی سم از بعد  هفته دو  خشک وزن

 +تاپیـک  شـوالیه،  .)1 جـدول ( دار شـد   درصـد معنـی    5سطح   پاشی در  از سم  خشک در هفته دوم بعد    
  کـاهش  درصـد  24/13 و 54/17 ،86/31 با  ترتیب به یکدیگر با ردا معنی  تفاوت با  آتالنتیس و گرانستار

 تفاوت  بدون  توتال و  آپیروس .کردند القا زنی پنجه  مرحله در گندم  به را  خسارت  بیشترین خشک،  وزن
 در را  خـسارت   بیـشترین  خـشک،  وزن کـاهش  درصـد  57/22 و 21/11 بـا   ترتیب  به و  هم با دار معنی 

 پاتریک  نتایج همسو با    آمده     دست ه ب   نتایج ).1 نمودار( کردند ایجاد  گندم  فیزیولوژیکی  رسیدگی مرحله
ـ اوره  سـولفونیل   خـانواده   هـای  کش علف سایر و شوالیه  کش  علف کاربرد  که   ،)2008( همکاران و   ریثأ ت
 گرانـستار سـبب   +اپیـک کـه، ت   )2007(همکاران   زادپور و    و. دارد  گندم  خشک   وزن  کاهش بر  سزایی هب
  .باشد  می،شود در گندم می خشک تک بوته  وزن  کاهش  

 و 7/20 ،55/22 با  ترتیب به گرانستار+تاپیک آپیروس، شوالیه، :پاشی سم از بعد هفته چهار خشک وزن
 3 تا 2 و  برگی 3 تا 2 زنی، پنجه  مرحله در  ترتیب به را  خسارت  بیشترین  خشک  وزن  کاهش درصد 25
ـ    نتایج   ).2 اردنمو( داد  نشان دیگر تیمار دو با داری  معنی  تفاوت  شوالیه تنها .کردند وارد  رگیب دسـت   هب
 گنـدم     خـشک    وزن  کـاهش  بر  اثری     کردند، شوالیه   گزارش     که )2007( زادپور و همکاران    نتایج با  آمده  
ـ  آپیـروس   کـش  گزارش کردند، علف   که )2007( و همکاران   ندارد و حسامی       نـدارد،   گنـدم   بـر  ثیری أ ت
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 خـشک   وزن  کـاهش   باعـث   آپیروس  کش  علف ،)1999( ان همکار و  پاتریک  به گزارش . مغایرت دارد 
ـ  نتـایج . شود  می  گندم  کردنـد،    گـزارش   ، کـه    )1998( و همکـاران      دسـتغیب   بـا نتـایج،     دسـت آمـده    هب
 گنـدم  عملکـرد    کاهش و  هوایی  اندام  خشک  نوز  کاهش  باعث اوره،  سولفونیل  خانواده های کش علف

 بـه و  . شـود   مـی   خـشک   وزن   کاهش   آپیروس سبب  ،که )2008(  و همکاران    پاتریک   و با نتایج   شود  می 
 ایجـاد  و هـوایی  انـدام   خـشک   آپیروس باعـث کـاهش وزن        که ،)1998( همکاران و  دستغیب  گزارش 

  .شدبا می همسو شود، می گندم   گسترده  خسارت
درصـد   1سـطح     بر تعداد پنجـه در     مصرف  زمان و  کش  علف   اثرات نتایج تجزیه واریانس     :پنجه تعداد
 ترتیـب   بـه  را خسارت خود   بیشترین  آتالنتیس آپیروس، شوالیه،  های   کش  علف .)1 جدول( دار شد  معنی

 .بود دار معنی  تیمارها  بین  تتفاو  که کردند القا  برگی 3 تا 2 مرحله در درصد 9/13 و 54/20 ،79/51 با 
  ).2 جدول(زنی روی داد  پنجه مرحله  در )درصد 91/5( گرانستار+تاپیک  خسارت  بیشترین

 درصـد  92/4 و 54/41 ترتیـب  توتال بیشترین کاهش ارتفاع یعنـی بـه        و  کش شوالیه   علف :ارتفاع بوته 
 سـایر  بـا   برگـی  3 تـا  2 مرحلـه  در  شـوالیه  اثر تنها البته .کردند ایجاد برگی 3تا   2 مرحله در کاهش را 
 کـاهش   بیشترین کاهش، درصد 16/4 با رتاگرانس+وتاپیک درصد 27/7 با آپیروس .بود دار معنی  مراحل
داری بین مراحـل      معنی  تفاوت  آپیروس  به  پاسخ در تنها  البته . ایجاد کردند  زنی  پنجه  مرحله در را  ارتفاع

 ،داد  نـشان  گلـدهی  مرحله در را ارتفاع کاهش بیشترین درصد، 22/6 با تیسآتالن .شد  فنولوژی مشاهده 
ـ    ).3 نمودار( نبود دار  تفاوت بین مراحل فنولوژی معنی      البته   و پـورآذر   بـا نتـایج      آمـده    دسـت  ه نتـایج ب

نیـز   آپیـروس      کش  ، و علف  ندارد  گندم  بوته ارتفاع بر  اثری  شوالیه،  کردند گزارش که   )2007(همکاران  
ارتفـاع     کاهش  سبب   هکتار در   گرم 700 کاربرد با  یاواروس    و تنها در رقم      ندارد گندم   ارتفاع بر  ثیری  أت
 ،کـه  )1996( همکاران و  روست  نتایج با و. است ، مغایر )2007( همکاران بیرگانی و  نتایج با و شود می  

 ،شـود   می  گندم  ارتفاع بوته   کاهش   و سرانجام  G2 و   G1مرحله   در  سلولی  آپیروس باعث توقف چرخه   
  موجـب  را  ارتفـاع   کـاهش    نتیجه در و رشد در    اندکی توقف      آپیروس   که )2007( همکاران و زادپور و

، تیمار از بعد  ساعت 2 تا 1 اوره  سولفونیل  خانواده  های کش  علف ،که )1996 (همکاران و  یشود، وک   می
 و  ایـن  بـر و   باشد ، می شود  می  ارتفاع  کاهش  باعث  نتیجه در و دهد  می قرار  ثیرأت  تحت را  سلولی  تقسیم
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 )1998( همکاران و دستغیب و   شود  می رشد  مانع جو و  در گندم   آپیروس کاربرد ،که )1999 (همکاران
  .باشد می  همسوشود، گندم می واکنش متفاوت در و   سمیتموجبآپیروس  ،که

 سـنبله در    بـر تعـداد    مـصرف   زمـان  و  کش  علف   اثرات تجزیه واریانس     نتایج :مترمربع در  سنبله تعداد
 5/44 بـا   برگـی  3 تا 2 مرحله در  شوالیه  کش علف. )1 جدول( شد دار معنی  درصد 1 سطح مترمربع در 

 2 مرحله در کش شوالیه تنها   علف اثر .کرد وارد  گندم  به را  خسارت ن  بیشتری  سنبله تعداد  کاهش درصد
 تعـداد   کاهش درصد 62/7 با  آتالنتیس .داد  نشان  فنولوژی  مراحل سایر با  داری  معنی  گی تفاوت بر 3 تا

 آمـده    دست هب  نتایج ).2 جدول( کرد وارد  مرحله  این در را  خسارت بیشترین زنی پنجه مرحله در  سنبله
  .باشد می )2007( نهمکارا و  بیرگانی  نتایج با همسو 

درصـد   1سـطح     بـر عملکـرد دانـه در       مصرف  زمان و  کش  علف   اثراته واریانس    نتایج تجزی  :عملکرد
 در مرحلـه    کـش   علـف   خسارت  بیشترین  بررسی  مورد  کش علف 5 یدر تمام  .)1 جدول( دار شد  معنی

 مـشاهده   فنولوژی مراحل  بین  داری  معنی  تفاوت شوالیه،  کش علف به  پاسخ در تنها .شد وارد  برگی 3تا2
 سـایر  در .شـد  عملکـرد  )درصـد  72/6( انـدک   افـزایش   باعـث   رسیدگی  مرحله در  کش  علف  این  .شد 

ـ   ).2 جدول( نشد  مشاهده  فنولوژی  مراحل  بین  داری معنی  تفاوت ها  کش  علف  بـا   آمـده     دسـت    هنتایج ب
 و  استیون   نتایج با و د،ارند  گندم  دانه عملکرد بر  سویی اثر شوالیهکه،   )2007( و همکاران  پورآذر  نتایج

  نـدارد، و بـا نتـایج        گنـدم    عملکـرد  بر  نامطلوبی ثیرأت  گونه هیچ    شوالیه  کش  علف که، )2002( همکاران
 در عملکـرد    کاهش     سبب  آپیروس که، کاربرد  )1999( همکاران و  این بر و )2003( همکاران و  جیسون
 گرانـستار  +تاپیـک   ، کـه  )2007( همکـاران  و   جمالی  نتایچ  راستای در و. باشد  شود، مغاییر می   می   گندم

 تحمـل    گزارش کردند گنـدم       که) 2000( همکاران این و  بر  نتایج   با و   ندارد  گندم  مزارع بر  سویی ثیرأت
 باشـد   می ها    متابولیت   سریع  متابولیسم  علت  به زیاد   تحمل   اوره دارد که    سولفونیل   های  کش   علف  به   باالیی  
 و  مکفـادن   نتـایج  و بـا   شـود   می آپیروس   کش  علف در   از جمله    استرس ایجاد   سبب  دما کاهش   البته   هک

اسـت و     متحمـل  گرانـستار +تاپیک  به  نسبت باشد و  می   باال   متابولیسم دارای   گندم  که )1989( همکاران
 دررا      اوره فونیلسـول   هـای   کـش   علـف  سـایر  و توتـال   خسارت  کاهش که،  )2004( همکاران و یدیود

 افـزایش   عامـل  دما  افزایش و باشد  می  متفاوت  هوایی و   آب  شرایط و  رطوبت  علت به  متفاوت  های سال
اسـت،      گنـدم   بـه  ر  بیـشت   خـسارت  سرانجام و  کش  علف  متابولیسم  افزایش  نتیجه  در و  کش  علف  انتقال 



 2 شماره 1388) 2(مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی جلد  

 32

از    اوره   سـولفونیل   خـانواده   های کش  علف  کاربرد  کهکردند    گزارش  ) 2007( همکاران و   لیدن. باشد  می
کـاهش    سـبب   گنـدم ) Z=32 (مرحلـه  در  دی -فور در ترکیب با تو، و  تنهایی  سولفورون به  مت   جمله

 محیطی   با شرایط   کش    علف  متقابل    اثرات     علت   به   کاهش محصول   این   که   شود می درصد 39 محصول تا 
 و   شـدن  نکروز   سبب  برگی 3 تا 2مرحله    در    انواده   خ های این   کش  علف کاربرد دیگر  طرفی باشد از  می

  .شوند  می در گندم عملکرد  کاهش
 1سـطح    دانـه در    بر وزن هـزار    مصرف  زمان و  کش  علف   اثرات نتایج تجزیه واریانس     :دانه هزار  وزن

 بیـشترین   باعث  کاهش درصد 53/28 با  برگی 3 تا 2 مرحله در  شوالیه .)1جدول  ( شد دار معنی درصد
  کمتـرین میـزان    دانـه،  هـزار  وزن  کـاهش  درصد 02/5 با   گلدهی  مرحله در  آتالنتیس میزان خسارت و  

 زمـان   بـین   داری  معنـی   بررسی تفـاوت   مورد  های  کش  علف سایر در. کردند  را ایجاد   صفت  این  کاهش 
  که )2007( همکاران و  حسینی   نتایج با مغایر    آمده  دست هب   نتایج   .)2 جدول( نشد  مشاهده ها آن کاربرد
  .باشد ندارد، می  گندم  دانه ثیری بروزن هزارأشوالیه ت
 دانه در سـنبله در     تعداد  بر مصرف  زمان و  کش  علف   اثرات نتایج تجزیه واریانس     :سنبله در  دانه تعداد
 بـا   ترتیـب  به برگی 3 تا 2 مرحله در  توتال و  آتالنتیس شوالیه،. )1 جدول( شد دار معنی درصد 1 سطح

 کـش  علـف  دو در شـدند   سـنبله  در  دانه کاهش تعداد   بیشترین  باعث درصد، 84/23 و 52/38 ،03/65
 در آپیـروس  .شـد   مشاهده مراحل سایر  با  داری معنی  تفاوت برگی 3 تا 2 مرحله در  آتالنتیس و  شوالیه 

 در  دانه تعداد  افزایش درصد 18 باعث  گلدهی مرحله در و  کاهش رصدد 29/25 باعث  زنی  پنجه مرحله
   آمده  دست هب   نتایج   ).2 جدول( داشت وجود دار معنی  تفاوت نیز   آپیروس کاربرد مراحل بین .شد سنبله  

  .باشد  می،است در سنبله   تعداد دانه بر ثیرأت  بدون شوالیه  که   )2007( همکاران حسینی و مغایر با نتایج 
درصـد   1سـطح     بر طول سـنبله در     مصرف  زمان و  کش  علف   اثرات نتایج تجزیه واریانس     :سنبله  طول
 طـول   کاهش  بیشترین کاهش، درصد 52/46 با  برگی 3 تا 2 مرحله در  شوالیه. )1 جدول (شد دار معنی

 .کـرد  القـا  را سـنبله   طـول   شکاه حداکثر درصد، 34/4 با  گلدهی  مرحله در  آپیروس .کرد القا را  سنبله 
 در  توتـال   .شـد    را موجـب     )درصـد  67/6( سـنبله   طـول   کاهش  بیشترین  زنی  پنجه  مرحله در  آتالنتیس
  .)2 جدول( شد )درصد 5( صفت  این  کاهش  بیشترین  باعث  گلدهی  مرحله
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  .پاشی گندم دوم هفته پس از سم  خشک وزن  کش و مراحل فنولوژی بر درصد تغییرات   اثرات علف-1نمودار 
  

  
  

  .پاشی  گندم چهار هفته پس از سم  خشک  وزن کش و مراحل فنولوژی بر درصد تغییرات  اثرات علف-2نمودار 
  

  
  

  .کش و مراحل فنولوژی بر درصد تغییرات ارتفاع بوته گندم علف  اثرات -3نمودار 
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 درصد تغییرات عملکرد و اجزاء عملکرد نـسبت    مصرف آن بر   زمان کش و   علف  میانگین اثر متقابل    مقایسه -2جدول  
  .به شاهد

 متقابل اثر
وزن هزار   فنولوژی  کش علف

  )گرم (دانه
تعداد 
  پنجه

تعداد 
  سنبله

تعداد دانه 
  در سنبله

  طول
  سنبله

گرم  (عملکرد دانه
  )در مترمربع

476/71  برگی 3 تا 2  b c21/48  b548/55  971/34  b 48/53  b a97/63  
421/101  زنی پنجه  a b22/97 a977/98  941/89  a 34/101  a a12/96  
003/100  دهی گل  a b19/88 a144/103  394/96  a 96/104  a a71/97  

  
  شوالیه
397/100  رسیدگی    a a39/113  a395/99  573/90  a 39/102  a a72/106  

813/98  برگی 3 تا 2  a b46/79 a3/103  16/82  b 53/97  b a26/95  
684/101  زنی جهپن  a a44/100 a79/101  71/74  b 71/103 ab a34/96  

881/99  گل دهی  a a01/104  a93/103  118 a 66/95  b a47/102  
  

  آپیروس
971/99  رسیدگی  a a87/96 a45/97  46/95  ab 37/111  a a29/100  

812/99  برگی 3 تا 2  a a100  a965/100  235/90  a 82/97  a a29/90  
306/101  نیز پنجه  a a09/94  a544/101  742/93  a 89/104  a a12/98  
866/101  دهی گل  a a36/104  a474/102  60/100  a 05/100  a a60/100  

  
  +تاپیک

004/106  رسیدگی  گرانستار  a a87/96  a166/105  331/92  a 69/101  a a5 6/9 6  
835/100  برگی 3 تا 2  a a16/86  a064/99  482/61   b 67/95  a a44/90  

501/99  زنی پنجه  a a22/97  a383/92  728/89  a 33/93  a a66/96  
981/94  دهی گل  b a14/101  a132/102  277/83   a 86/98  a a37/97  

  
  آتالنتیس

297/101  رسیدگی  a a46/92  a9/95  998/92  a 58/99  a a06/94  
936/98  برگی 3 تا 2  a a100  a201/100  16/76  a 47/99  a a51/90  

2/100  زنی پنجه  a a37/104  a788/103  13/100  a 47/100  a a25/98  
833/96  دهی گل  a a02/104  a343/103  2/104  a 98/94 a a64/90  

  
  توتال

597/98  رسیدگی  a a100  a662/103  7/107  a 59/95  a a73/98  
  

 بین  شده  محاسبه  همبستگی  ضرایب :گندم در  بررسی مورد  صفات  همبستگی  ضرایب  محاسبه
 مورد   صفات  تمامی با  دانه عملکرد  بین  که دهد می  نشان  دانه عملکرد با )3 جدول( مختلف  صفات 

دارند و   داری معنی  اختالف درصد 5 و 1 سطح در  دوم  هفته  در  گندم  خشک  وزن  جزه ب  گندم  بررسی
 عملکرد با   مثبت  همبستگی که  از صفت   کدام  هر افزایش  که دارند  مثبت   همبستگی صفات  تمامی با

 با  دانه عملکرد  بین  همبستگی  میزان  باالترین  که ).برعکس و( شود می عملکرد  افزایش  سبب دارند
در   آمده  دست هب  نتایج  که شد  مشاهده رصد د1 سطح در )r=67/0،65/0( سنبله  طول و  بوته  ارتفاع

  .باشد می )2006( راستای نتایج مارمائی
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  گیری نتیجه
 بررســی  مــورد  آزمــایش  ایــن در گنــدم رشــد  مختلــف مراحــل در کــه متــداول هــای شکــ علــف

  عملکرد  لحاظ گندم از  فنولوژی اثر سوء بر       مختلف    مراحل در از آنها    برخی   که دادند نشان گرفت قرار  
. آورد وجــود هبــ غیــره را و  ســنبله  طــول،بوتــه  ارتفــاع،تعــداد پنجــه  نظیــر کــاهش ظــاهری وضــع  و
 دیگر و  خسارت جبران ناپذیری بر عملکرد گندم       برگی گندم  3 تا 2 مرحله در   شوالیه  کش    علف  مصرف  

 .وارد آورد   و غیـره      ارتفـاع بوتـه      ،پنجـه  تعداد   جمله  از  گندم    و فیزیولوژیکی     مرفولوژیکی   خصوصیات
زنـی    پنجـه   رحلـه   در م  .کردند ایجاد را   سوختگی برگ  زردی و  نظیر  های   خسارت نیز ها  کش  علف دیگر

   گـروه   این  زمان کاربرد   بهترین روی گندم از خود نشان نداد لذا       بر های فوق اثر سوء     کش  علف مصرف  
 در  دانـه  اثر سوء بـر تعـداد        اندکی جز ها  کش  دهی علف   مرحله گل . باشد  مرحله می   این   در ها  کش  علف

در مرحلـه   . نـشد   دیگر مـشاهده     صفات بر  ثیریأت  شد    ایجاد  گروه این  کش    علف ری سا  سنبله که توسط  
ها فـوق خـسارت قابـل تـوجهی بـه گنـدم وارد                کش  علف کدام از  هیچ   مصرف  فیزیولوژیکی   رسیدگی  
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Abstract2 

In order to examination of dual purpose herbicides on some wheat physiological 
indexes in different stages of phenology of this corp, an experiment was conducted 
in 1386-1387, in kordkoy, Golestan province with dry farming condition. This 
study was performed as factorial in randomized complete block design with 2 
factors and 4 replications. The first factor included the type of herbicides: Shovalee 
(iodosulfuron plus mesosulfuron), Apyrous (Sulfosulfuron), Topik plus Granstar 
(Tribenuron methyl plus Clodinafop propargyl), Atlantis (idosulfuron plus 
mesosulfuron plus Surfactant) and Total (Metsulfuron methyl plus Sulfosulfuron ) 
and the second factor was different stages of wheat phenology on the base of 
Zadoks division, that is: 2-3 leaf stages, tillering, flowering and physiological 
ripening of wheat. The results showed that tested herbicides had undesirable effect 
on seed yield, height and dry weight of wheat in some stages of phenology, and 
sometimes led to leaf burning. Average comparison of the herbicide type and the 
stages of wheat  phenology, and interaction of these two factors in evaluation of 
seed yield showed that Shovalee, Apiruos,Topic+Granstar, Atlantis and Total 
herbicides decreased yield seed in 2-3 leaf stages of wheat, which the most 
decreasing effect was related to Shovalee that had a significant difference with 
other herbicides. Examination the height of wheat shrub showed that Shovalee had 
the most decreasing effect on this characteristic, in 2-3 leaf stages. Calculating the 
correlation coefficient of tested characteristics indicated that seed yield had a 
positive and significant correlation with dry weight, in fourth week after poisoning, 
and with the number of tillering, height of shrub, weight of 1000 grain weight, the 
number of seed in each spike, the length of spike in 1 and 5% level, and showed 
the most correlation coefficient with height. 
 
Keywords: Dry farming wheat; Crop characteristics; Herbicide; Phenology stages; 
Yield 
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