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  چکیده

% + 25/0یدوسولفورون متیل سدیم % + 75/0مزوسولفورون متیل (  OD%6 کش دو منظوره اتللو به منظور بررسی کارایی علف     
تیمـار و چهـار تکـرار در سـال      12ها رایج مزارع گندم کشور آزمایشـی بـا    کش با علف%) 25/2اتیل  دي پایر مفن%) + 5دیفلوفنیکان 

و منابع طبیعی اسـتان اردبیـل   مرکز تحقیقات کشاورزي تحقیقاتی  مزرعه هاي کامل تصادفی در  در قالب طرح بلوك 1391زراعی 
وحشی  هرز یوالف  لیتر در هکتار در کنترل علف 6/1دو منظوره اتللو  به میزان   کش نتایج نشان داد که کارایی علف. اجرا شد) مغان (

هکتـار    لیتر در 6/1کش ضعیف ارزیابی شد در مجموع کاربرد دز  هرز پیچک صحرایی توسط این علف  کنترل علف. بسیار مطلوب بود
  .شود توصیه می مناطق آلوده به یوالفکش جدید اتللو براي  علف

 
  وحشی، پیچک صحرایی، اتللو یوالف :کلیدي کلمات

 
 مقدمه

 جملـه  از نوین هاي روش گیري از بهره با کشاورزي ات تولید افزایش در سعی و گندم ویژه به غذایی مواد به بشر روزافزون نیاز     
هرز در  هاي ها جهت کنترل شیمیایی علف کش سهولت استفاده کاربرد علف .است برخوردار خاصی اهمیت از هرز هاي علف مدیریت

هـاي   کش به نام کش اوتللو متشکل از سه علف علف). 1(هاي مدیریت برتري داده است  مزارع گندم و جو، این روش را بر سایر روش
دو ترکیــب مزوســولفورون و یدوســولفورون از گــروه  ).3(باشــد  کــان مــیدیفلوفنی+ یدوســولفورون متیــل ســدیم + مزوسـولفورون 

هاي آمینـه ضـروري والـین و لوسـین و ایزولوسـین       باشند که سبب جلوگیري از بیوسنتز اسید هاي استوالکتات سینتاز می بازدارنده
شـود و لـذا از طریـق     جذب گیـاه مـی  ها از طریق ریشه و برگ  کش این علف). 4(گردد  نموده و توقف تقسیم سلولی و رشد گیاه می

بـرگ   هـرز  باریـک   هـاي  ها قادر به کنتـرل علـف   کش این علف. آوندهاي چوبی و آبکشی حرکت رو به باال و رو به پایین در گیاه دارد
هرز هاي  مقدار مصرف مزوسولفورون متیل  جهت کنترل علف. باشد برگ می هرز پهن هاي وحشی، دم روباهی و بسیاري از علف یوالف

در صـورتیکه ایـن   ). 5(گرم در هکتار از ماده مـوثر توصـیه شـده اسـت      15برگ و باریک برگ مزارع گندم، چاودار و تریتیکاله  پهن
کـش   اولـین بـار علـف   ). 4(گرم در هکتار افزایش داد  45توان این میزان را تا  پایر استفاده شود می کش همراه با ایمن ساز مفن علف

سـاینس معرفـی    اتیل با نام تجاري مزومکس ایکـس توسـط شـرکت بـایر کـراپ      پایر دي راه با ایمن ساز مفنمزوسولفورون متیل هم
کش مخلـوط   این علف. با یدوسولفورون متیل مخلوط شد Pre-mixکش  کشی محدود آن بصورت علف گردید ولی بدلیل طیف علف

بررسـی  بـا هـدف    بنابراین این پـژوهش ). 2(ن به ثبت رسیده است ایتدا با نام تجاري شوالیه و سپس با نام تجاري آتالنتیس در ایرا
 زجهـت مـزارع گنـدم بـه منظـور کنتـرل برخـی ا       ) دیفلوفنیکـان + یدوسـولفورون  + مزوسـولفورون (کش جدیـد اتللـو    علفکارایی 

هـاي رایـج    کش به علفهاي هرز مقاوم  گردد و استفاده آن در مدیریت علف هاي رایج کنترل نمی کش هرزي که توسط علف هاي علف
  .انجام گرفت
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  هامواد وروش

در قالب طرح بلوك ) مغان (در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع استان اردبیل 1392این آزمایشی درسال زراعی 
به : 3، و 2، 1: تیمارهاي آزمایش شامل .انجام گرفت کلیه عملیات براساس عرف محلو تکرار  4تیمار در  12کامل تصادفی با 

%) + 5دیفلوفنیکان % + 25/0یدوسولفورون متیل سدیم % + 75/0مزوسولفورون متیل (( OD%6کش اتللو  ترتیب کاربرد علف
 WGکش توتال  کاربرد علف: 4 .زنی گندم لیتر در هکتار در مرحله پنجه  2و  6/1، 2/1 با در دزهاي% ) 25/2اتیل  دي پایر مفن

لیتر از سورفکتانت  میلی 1250گرم در هکتار از ماده تجارتی به همراه  40به میزان ) سولفورون متیل مت%5+سولفوسولفورن% 75(
آ  لیتر در هکتار از ماده تجارتی به همراه برومایسید ام 5/1به میزان ) پینوکسادن(  045ECکش آکسیال   کاربرد علف: 5. همراه آن
40%EC ) کش  کاربرد علف: 6.زنی گندم لیتر در هکتار از ماده تجارتی در مرحله پنجه 5/1به میزان ) آ پی سی ام+ بروموکسینیل
به ) متیل بنورون تري( WG%75لیتر در هکتار از ماده تجارتی به همراه گرانستار  5/1به میزان ) پینوکسادن(  045ECآکسیال 

به ) پروپارژیل کلودینافوپ(  EC%8کش تاپیک  کاربرد علف: 7.زنی گندم تار در مرحله پنجهگرم از ماده تجارتی در هک 20میزان 
لیتر در هکتار  5/1به میزان ) آ پی سی ام+ بروموکسینیل ( EC%40آ  لیتر در هکتار از ماده تجارتی به همراه برومایسید ام 8/0میزان 

لیتر در هکتار  8/0به میزان ) پروپارژیل کلودینافوپ(  EC%8کش تاپیک  فکاربرد عل: 8 .زنی گندم از ماده تجارتی در مرحله پنجه
زنی  گرم از ماده تجارتی در هکتار در مرحله پنجه 20به میزان ) متیل بنورون تري( WG%75از ماده تجارتی به همراه گرانستار 

گرم از ماده تجارتی در هکتار به همراه  44به میزان  WG%70کش فلوکاربازن سدیم با نام تجارتی اورست  کاربرد علف: 9. گندم
/% + 2یدوسولفورون % + 1مزوسولفورون ( OD%1.2کش آتالنتیس  کاربرد علف: 10 .زنی گندم در هزار در مرحله پنجه 2سیتوویت 

  EC%8کش تاپیک  کاربرد علف: 11. زنی گندم لیتر در هکتار در مرحله پنجه 5/1به میزان %) 3پایر دي اتیل  مفن
لیتر در هکتار از  5/1آ به میزان  پی سی ام +به میزان یک لیتر در هکتار از ماده تجارتی به همراه توفوردي) پروپارژیل لودینافوپک(

متر در نظر  8×3ابعاد هر کرت آزمایش  .هرز هاي شاهد وجین دستی تمام فصل علف: 12 .زنی گندم ماده تجارتی در مرحله پنجه
هرز  هاي برگی علف 3-4زنی گندم که مصادف با مرحله  س تیمارهاي ارائه شده در باال و در اواسط پنجهبر اسا سمپاشی .گرفته شد

هرکرت . شد بار انجام 5/2تا  2اي و با فشار  سمپاشی با استفاده از سمپاش ماتابی پشتی مجهز به نازل شره. بود صورت گرفت
باالیی هر کرت سمپاشی نشده و به عنوان شاهد آن کرت در نظر گرفته قسمت . آزمایش از نظر طولی به دو قسمت تقسیم گردید

هرز باریک برگ از گندم در ابتداي مرحله   هاي با توجه به تشخیص مشکل علف. شد و قسمت پایین آن اعمال تیمار گردید
برداري  برگ نمونه رز پهنهاي ه در مورد علف. برگ صورت گرفت هرز باریک  هاي دهی گندم شمارش و تعیین وزن خشک علف خوشه

 5/0درات ادر قسمت سمپاشی شده و دو کو 5/0*5/0درات امنظور دو کو بدین. روز پس از سمپاشی در هر منطقه صورت گرفت 30
ریشه در آورده و  هرز آن از  هاي هرز آن کرت بود قرار داده شد و علف  هاي در قسمت سمپاشی نشده در جائیکه معرف علف 5/0* 

هرز به تفکیک باریک برگ و   هاي سپس درصد کاهش تعداد علف. تقال به آزمایشگاه به تفکیک گونه شمارش گردندپس از ان
هرز   هاي به منظور محاسبه وزن خشک علف. محاسبه شد) قسمت سمپاشی نشده(برگ هر کرت نسبت به شاهد همان کرت  پهن

در این حالت درصد . ساعت توزین شد 72تا  48درجه بمدت  75آون  ها در هرز، با قرار دادن نمونه  هاي پس از قطع ریشه علف
در خصوص ارزیابی چشمی خسارت وارده به . کاهش ماده خشک هر تیمار نسبت به شاهد همان کرت به تفکیک گونه محاسبه شد

دهی گندم  مرحله خوشه هاي هرز در روز پس از سمپاشی و براي علف EWRC  30ها با استفاده از استاندارد  کش گندم توسط علف
  برداشت و میزان افت ) قسمت سمپاشی شده و نشده(در زمان برداشت نیز عملکرد هر قسمت از کرت بطور جداگانه . صورت گرفت

ها بر اساس آزمون دانکن  ها و مقایسات میانگین تجزیه واریانس داده. در هر کرت محاسبه شد هرز هاي عملکرد ناشی از حضور علف
  .انجام گرفت SASفزار با نرم ا
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  نتایج وبحث

که  نشان داددر آزمایش، و همچنین عملکرد گندم هاي هرز موجود  هاي درصد کاهش تراکم و وزن خشک علف تجزیه واریانس داده
در . داري تحت تاثیر تیمارهاي مختلف آزمایش قرار نگرفـت  هاي هرز موجود در آزمایش بصورت معنی وزن خشک پیچک و کل علف

اثیر تیمارهاي مختلـف آزمـایش   داري تحت ت بصورت معنیهاي مختلف و وزن خشک یوالف وحشی  مقابل درصد کاهش تراکم گونه
هاي کاربردي در این  کش اکم و وزن خشک پیچک، بیانگر کارایی نسبتا پایین تمام علفمقایسه میانگین درصد کاهش تر. گرفتقرار

+ لیتـر در هکتـار و گرانسـتار     2باشد بطوریکه بیشترین کاهش تراکم متعلق به تیمارهاي اتللـو   هرز می  آزمایش در کنترل این علف
دار نشـان داد   آ به همراه آکسـیال اخـتالف آمـاري معنـی     مایسید امو این دو تیمار تنها با تیمار کاربرد برو%) 59بیش از (تاپیک بود 

لیتر در هکتار بدسـت آمـد و ایـن دو تیمـار بـا سـایر        2تا  6/1بیشترین کاهش وزن خشک پیچک در حضور تیمار اتللو ). 1جدول(
تیمارهـاي مـورد بررسـی را     پایین بودن میزان کنترل پیچک در حصـور . داري نداشتند تیمارهاي مورد بررسی اختالف آماري معنی

هرز گیاهی چند ساله بـوده و عمـدتا زمـان رویـش آن       ها کاربردي نسبت داد زیرا این علف کش توان تماما به کارایی پایین علف نمی
تیکه لـذا در صـور  . کند کش فرار می هرز از علف  هاي این علف باشد و به عبارت دیگر بسیاري از بوته زنی گندم می پس از مرحله پنجه

وحشـی کـه در    برگ یوالف هرز باریک  در خصوص علف. اي آلودگی به پیچک داشته باشد بایستی سمپاشی با تاخیر انجام گیرد مزرعه
هـاي   کش جدید اتللو بـه میـزان   منطقه مغان وجود داشت مقایسه میانگین تیمارها بیانگر این مسئله است که  دو تیمار کاربرد علف

هـرز را بـیش از     ر در زمره تیمارهاي بسیار خوب آزمایش قرار گرفته و توانستند تراکم و وزن خشک این علـف لیتر در هکتا 2تا  6/1
از نظـر کـاهش   (و اورسـت  ) از نظر درصد کاهش تراکم و وزن خشک(درصد کاهش دهند و این تیمارها تنها با تیمارهاي توتال  90

لیتر در هکتار اتللو از نظر درصد کـاهش تـراکم و وزن خشـک     2و  6/1ر کاربرد دو تیما. دار نشان دادند اختالف آماري معنی) تراکم
باشـد   هـاي رایـج مـی    کش دار و یا برابري این تیمارها با اغلب علف هاي هرز موجود در آزمایش مغان نیز بیانگر برتري معنی کل علف

تیمار کاربرد مخلوط گرانستار با تاپیـک حاصـل شـد و    صد افزایش عملکرد دانه در این منطقه نیز متعلق به ربیشترین د). 1جدول (
دار بـین   بـا توجـه بـه عـدم اخـتالف معنـی      . دار نشـان داد  این تیمار تنها با تیمار مخلوط آکسیال با گرانستار اختالف آماري معنـی 

هـاي هـرز در ایـن     نیز نتایج مربوط به تراکم و وزن خشـک علـف  و کش جدید اتللو در خصوص عملکرد دانه  تیمارهاي مختلف علف
  .لیتر به عنوان بهترین دز معرفی نمود 6/1توان دز  منطقه می
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 و عملکرد گندم  هاي هرز  مقایسه میانگین اثر تیمارهاي آزمایش بر درصد کاهش تراکم و توزن خشک علف: 1جدول 

 کل علفهاي هرز وحشی یوالف   پیچک  

وزن   تراکم  تیمار
  عملکردگندم  وزن خشک  تراکم  وزن خشک  تراکم  خشک

+ سدیم  متیل یدوسولفورون+متیل مزوسولفورون
  ab89/45  a77/46  ab68/87  a34/93  ab94/71  ab63/70   a2/4528  2/1) اتللو(دیفلوفنیکان 

+ سدیم  متیل یدوسولفورون+متیل مزوسولفورون
  a21/55  a15/60  a38/90  a25/94  a21/73  ab21/75   a8/4499  6/1) اتللو(دیفلوفنیکان 

+ سدیم  متیل یدوسولفورون+متیل مزوسولفورون
  a16/59  a17/60  a85/92  a25/98  a71/74  a22/81   a7/4600  2) اتللو(دیفلوفنیکان 

 ab63/40 a24/38 cd33/63 bc09/71 cd13/52 b98/55  a3/4079  )توتال(سولفورون متیل  مت+ سولفوسولفورن
 b71/17 a02/34 ab84/82 abc76/81 abc36/69 ab36/76  a4/4175  آ ام برومایسید) +  پینوکسادن(آکسیال جدید 
 ab59/42 a06/32 ab48/85 ab58/90 ab40/71  ab69/77   a2/3225  )متیل بنورون تري(گرانستار + آکسیال جدید 

 ab05/44 a82/31 a88/91 a31/95 ab89/70 a86/83  a8/3716  آ برومایسید ام)+ پروپارژیل کلودینافوپ(تاپیک 
  a17/59  a07/51  a00/95  a46/98  a69/75  ab27/73   a2/4147  گرانستار)+ پروپارژیل کلودینافوپ(تاپیک 

  a34/51  a46/55  bc79/76  abc37/83  abc37/68  ab19/76   a6/4016 )اورست(فلوکاربازن سدیم 
  ab62/37  a77/35  ab51/83  a52/95  a-d20/61  ab39/72   a9/3883  پایر مفن+یدوسولفورون+مزوسولفورون(آتالنتیس

)+ پروپارژیل کلودینافوپ(تاپیک 
  ab13/41  a28/38  ab25/81  a24/98  bcd20/56  ab18/66   a8/4577  )آ پی سی ام+توفوردي(

  )α%=5دانکن (باشد  دار می مشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنیحروف 
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