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 چكيده

كاهش تعداد  يكار برا دارد كشاورزان گندم ان فارسر كشت را در استين سطح زيشترياست كه ب ياهانيگندم از جمله گ: 
ده برگ اقدام به اختالط  يهرز پهن برگ و كش يها ن كنترل همزمان علفيو همچن ييو صرفه جو يدفعات سمپاش

 4در ) RCBD( يكامل تصادف يها در قالب طرح بلوك يشيآزما. ندينما يها م ده برگ كش يو كش يهورمون يها علفكش
 كاربرد  -2ن و سمپاشي، يشاهد بدون وج - 1: مارها عبارت بودند ازيت. گندم رقم چمران انجام شد يتكرار رو 4مار و يت

علف  يكاربرد تنها - 3ل،  ينافوپ پروپارژيش كلوددر خاتمه پنجه زني گندم همراه با علفك آ.يپ.يس.ام+  يد - 2،4علفكش 
روز بعد  و  14در  آ.يپ.يس.ام+  يد - 2،4علفكش  جداگانه با يو سمپاش ل در خاتمه پنجه زنيينافوپ پروپارژيكش كلود

 ل درينافوپ پروپارژيجداگانه با علفكش كلود يدر خاتمه پنجه زني و سمپاش آ.يپ.يس.ام+  يد - 2،4كاربرد  علفكش  - 4
+  يد -2،4علفكش ل و ينافوپ پروپارژيكلود يها كه علفكش ييمارهايج به دست آمده نشان داد تيروز بعد نتا 14
موجب  يدار يبه فاصله دو هفته مصرف شده بودند به طور معن يبه طور جداگانه در مرحله خاتمه پنجه زن آ.يپ.يس.ام

 يادشده موجب كاهش معنيمار مصرف توام و همزمان دو علفكش يت. مار شاهد شدنديسه با تيش عملكرد گندم در مقايافزا
  .ديگرد يدار عملكرد گندم نسبت به شاهد بدون سمپاش

  گندم، كلودينافوپ پروپارژيل،  خسارت آ،.پي.سي.ام+ دي  - 2،4 :يديواژگان كل

  مقدمه

اين گياه بيشترين سطح زير كشت را . تاز اولين گياهاني است كه توسط انسان شناخته شده اس) .Triticum aestivum L(گندم  
علف كنترل در دنيا دارد و غذاي اصلي مردم دنيا را تشكيل مي دهد از جمله عواملي كه در امر توليد در واحد سطح اهميت دارد 
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روش  كنترل شيميايي علف هاي هرز يكي از. هاي هرز است كه در بين عوامل خسارت زا از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشند
تا كنون در سطح وسيعي از مزارع گندم براي  1940يكي از علفكش هايي كه از سال . مي باشد مبارزههاي مهم در روند عمليات 

است كه به  آ. پي. سي. ام+ دي  - 4و2 كنترل علف هاي هرز پهن برگ توسط كشاورزان مورد استفاده قرار مي گيرد علف كش
 -4و2تعداد زيادي از كشاورزان علفكش ).  1374مريل و همكاران، (رع گندم توصيه شده استتار در مزاليتر در هك 2تا  1نسبت 

يا در مراحل پاياني رشد ) قبل از پنجه زني(آ  را خارج از زمان توصيه شده از جمله در مراحل اوليه رشد گندم. پي. سي. ام+ دي 
. گراس كش مانند كلودينافوپ پروپارژيل مصرف مي نمايند در اختالط با سموم) بعد از اولين گره لغايت خوشه دهي( گندم 

متاسفانه در اين راستا تا كنون در كشور ما مطالعات جامع و دقيقي پيرامون ميزان كاهش عملكرد گندم انجام نگرفته است در 
ژيل باعث كاهش صورتي كه بنا به گزارشات كاربرد توأم علفكش هاي هورموني با گراس كش هايي چون كلودينافوپ پروپار

  .عملكرد مي گردد

  

  مواد و روش ها

كاربرد علفكش  - 1تيمارها شامل . تكرار در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي انجام گرفته است 4تيمار و  4اين آزمايش در
كاربرد توأم  -3 گندم يدر خاتمه پنجه زن آ. پي. سي. ام+ دي  - 4و2كاربرد علفكش  - 2 يدر خاتمه پنجه زنكلودينافوپ پروپارژيل 

شاهد بدون وجين و سمپاشي مي  - 4و  گندم يدر خاتمه پنجه زن آ. پي. سي. ام+ دي  -4و2علفكش هاي كلودينافوپ پروپارژيل و 
ليتر از ماده  5/1آ به مقدار . پي. سي. ام+ دي  - 4و2از علفكش كلودينافوپ پروپارژيل به مقدار يك ليتر و از علفكش . باشند

انجام  29/8/88خ يتاردر ات كاشت يعمل. انتخاب شده است m 4  *m 4 كرت ها عاداب. ار استفاده شده استتجارتي در هكت
مارها به مقدار و يه تيكل ير نهادها برايسا .ديمنظور گرد كيلو گرم در هكتار 200بذر مورد كشت رقم چمران و به مقدار پايه . گرفت
آ در مرحله . پي. سي. ام+ دي  -4و2با علفكش  14و  11، 5، 4كرت هاي شماره  29/9/88در تاريخ  .ديمصرف گرد يط مساويشرا

با اختالط دو  13و  12، 6، 3با علفكش كلودينافوپ پروپارژيل و كرت هاي شماره  16و  9، 7، 2پنجه زني و كرت هاي شماره 
 استفاده شده در هر كرتل يافوپ پروپارژنيو كلودآ . پي. سي. ام+ دي  - 4و2مقدار مصرف سم . علفكش فوق الذكر سمپاشي شدند

ليتر بوده  250با نازل تي جت و ميزان آب مورد استفاده در هكتار  15-سمپاش مورد استفاده هاردي، يس يس 6/1و  4/2ب يبه ترت
ات بعد از مشاهد. روز بعد انجام گرفته است 30و  21- 14-7- 3بازديدهاي انجام گرفته از سه تيمار سمپاشي شده به ترتيب . است

و اثر  هآ در مرحله پنجه زني علف هاي هرز پهن برگ را بخوبي كنترل نمود. پي. سي. ام+ دي  - 4و2سمپاشي نشان داد كه علفكش 
كاربرد علفكش كلودينافوپ پروپارژيل نشان داد كه اين علفكش  مشاهدات بعد از سمپاشي تيمار. سويي روي گندم نداشته است

كاربرد توام دو  ماريولي مشاهدات بعد از سمپاشي ت موجود در آزمايش را به خوبي كنترل نموده استعلف هاي هرز كشيده برگ 
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 آ و كلودينافوپ پروپارژيل نشان مي داد كه اختالط اين دو علفكش باعث سوختگي نوك برگ. پي. سي. ام+ دي  - 4و2علفكش 
شده نتيمار علف هاي هرز كشيده برگ كنترل   نيادر. استكاهش رشد بوته هاي گندم شده و سانتي متري  4هاي گندم تا عمق 

مار ين تيدر ا پيچيدگي خوشه ها در بعضي از بوته هاي گندم وسفيدي بعضي از خوشه هان يهمچن .بودند و به رشد خود ادامه دادند
متر مربع انجام و از هر  1انجام گرفت كار نمونه برداري با كادري به اندازه  4/3/89عمليات برداشت تيمارها در مورخ  .دش يم ديده

و بعد از دسته بندي جهت انجام اندازه گيري اجزاي عملكرد به محل مورد نظر در كنار مزرعه انتقال . كرت سه نمونه گرفته شد
 .شدند يريو وزن هزار دانه اندازه گ يشك، عملكرد اقتصاديشك و بدون ريها، خوشه ها با ر ك، تعداد ساقهيولوژيوزن ب. يافتند

. استفاده گرديده است SASبراي تجزيه داده ها از نرم افزار 
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  )مقايسه عملكرد اقتصادي تيمارها در مراحل رشدي(  2مودار شماره ن)         مقايسه عملكرد اقتصادي تيمارها(  1نمودار شماره      

  

  

  ج و بحثينتا

ش يباعث افزا يدر مرحله خاتمه پنجه زن آ. پي. سي. ام+ دي  - 4و2كاربرد علفكش  )2جدول (ه داده هايتجزو   1برابر جدول  
مار كاربرد يو ت ين و سمپاشيار شاهد بدون وجمينسبت به ت% 5و % 1ر اجزا عملكرد در سطح يو سا يدار عملكرد اقتصاد يمعن

مار شاهد بدون يمار نسبت به تين تيعملكرد ا. گردد يل مينافوپ پروپارژيو كلود آ. پي. سي. ام+ دي  - 4و2 يتوام علفكش ها
و  2137.5به ترتيب ل ينافوپ پروپارژيو كلود آ. پي. سي. ام+ دي  - 4و2مار اختالط دو علفكش يو نسبت به ت ين و سمپاشيوج

ل ينافوپ پروپارژيو كلود آ. پي. سي. ام+ دي  - 4و2كاربرد علفكش  يمارهاين عملكرد در تيب. ش عملكرد داشته استيافزا 4156.2
ل در خاتمه پنجه ينافوپ پروپارژيوجود ندارد كاربرد علفكش كلود يدار ياختالف معن ييبه تنها يدر مرحله پس از خاتمه پنجه زن

 ين و سمپاشيمار شاهد بدون وجينسبت به ت% 5و % 1ر اجزا عملكرد در سطح يو سا يدار عملكرد اقتصاد يمعن شيباعث افزا  يزن
. سي. ام+ دي  - 4و2  يكاربرد توام علفكش ها. باشد يلوگرم در هكتار ميك 2062.5مار ين دو تياختالف عملكرد در ا. گردد يم
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چش برگ و خوشه و ياز خوشه ها، پ يد شدن بعضير اجزا عملكرد، سفير سادا يل باعث كاهش معنينافوپ پروپارژيو كلود آ. پي
  .گردد يمارها مير تيكاهش طول بوته ها نسبت به سا

   1جدول 

  رديف عملكرد گندمآ. پي. سي. ام+ دي  - 4و2علف كش تنها يا در اختالط با ) تاپيك(كلودينافوپ پروپارژيل تاثير كاربرد علفكش 

 رهاتيما  1 2 3 4 ميانگين

  1 شاهد بدون وجين و سمپاشي 6650 5950 5850 6000 6112.5

در مرحله) تاپيك(كاربرد علف كش كلودينافوپ پروپارژيل 8950 7450 8000 8300 8175
 وجين علف هاي هرز پهن برگ+ پنجه زني 

2

در مرحله پنجه آ.پي.سي.ام+دي-4و2كاربرد علف كش 4350 4150 4125 3750 4093.8
 ).تاپيك(زني گندم همراه با كلودينافوپ پروپارژيل 

3

در مرحله پنجه زنيآ.پي.سي.ام+دي-4و2كاربرد علف كش  9400 7100 8250 8250 8250
 دو هفته بعد) تاپيك(و كاربرد كلودينافوپ پروپارژيل 

4

  

  انس يه واريتجز 2جدول 

 Fاحتمال  F  بعاتن مريانگيم مجموع مربعات يدرجه آزاد  راتييبع تغامن

 0175/0  78/5** 3 69/2897929 56/965976 )تكرار(بلوك 

 >39/93 ٠٠٠١/٠** 3 69/46834804 56/15611601 ماريت

   9 06/1504414 12/167157 خطاي آزمايش

   15 44/51237148 كل
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Abstract: An experiment was conducted under field conditions in Mamassani, Fars, to study the 
effect of 2,4-D+MCPA or clodinafop-propargyl applications alone or in combination on wheat 
yield and its components. A complete randomized design (RCBD) with 4 treatments in 4 
replications was used. All herbicides were used at the end of tillering with Hardy-15 sprayer in 
250 L water. The treatments were: 1- unweeded control, 2- combination of clodinafop-propargyl  
and 2,4-D+MCPA, 3-  clodinafop-propargyl alone  and 2,4-D+MCPA applications 14 days later 
and 4- 2,4-D+MCPA alone and clodinafop-propargyl applications 14 days later. After harvest, the 
data were subjected to analysis of variance, using SAS program. The results showed that 
combination of clodinafop-propargyl and 2,4-D+MCPA caused wheat to be severely damaged and 
the yield was significantly lower than that of control. However, if in the case where either 
herbicide used alone, no observable damage was seen and the yield was significantly higher than 
that of control. 

Keywords: clodinafop-propargyl, damage symptom, 2,4-D+MCPA, Wheat  

  

  


