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 چکیده 

 

و کنترل علف های هزر ،  مغذی ها و علفکش ها بر عملکرد گندم بررسی ارزیابی کارآیی مصرف هم زمان ریزبه منظور 

انجام شد. این  مازندراناستان  ساری درمرکز تحقیقات کشاورزی مزرعه در ، 4939-4931آزمایش در سال زراعی 

آزمایش بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. تیمارها شامل علفکش های کلودینافوپ 

پروپارژیل، تریبنورون متیل، آمیخته کلودینافوپ پروپارژیل و تریبنورون متیل و آمیخته هر یک از علفکش ها با دو 

نیزیم، مولیبدن( به میزان یک کیلوگرم در هکتار و روی به میزان نیم ریزمغذی کامل )روی، مس، آهن، منگنز، م

الف معنی داری وجود نداشت. کیلوگرم در هکتار بود. نتایج نشان داد که در کنترل علف های هرز بین تیمارها اخت

برگ و کشیده درصد علف های هرز پهن  55/33ط کلودینافوپ پروپارژیل و تریبنورون متیل توانست با میانگین اختال

کیلوگرم در هکتار را به دست آورد. عالوه بر این علفکش های کلودینافوپ  1144برگ را کنترل کند و عملکرد دانه 

پروپارژیل، تریبنورون متیل و آمیخته آن ها نیز به خوبی با ریزمغذی ها قابل آمیختن بودند. مناسب ترین تیمار، 

کنترل  14/33مغذی کامل بود که در آن علف های هرز به میزان  ن متیل و ریزلودینافوپ پروپارژیل، تریبنوروکآمیخته 

یزمغذی های کیلوگرم در هکتار تولید گردید. لذا می توان با کاربرد توأم علفکش ها و ر 5144شدند و عملکردی معادل 

 دست یافت.  ش، ضمن کنترل علف های هرز و تغذیه گندم به عملکرد مناسبی نیزبه کار رفته در این پژوه

 اختالط، کلودینافوپ پروپارژیلعلف هرز، ریزمغذی،  ،گندمواژگان کلیدی: 
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 مقدمه  

درصد  55علف های هرز از مهمترین عوامل محدود کننده رشد و نمو گندم می باشند، به گونه ای که در ایران، هر ساله 

از طرفی میزان رشد و  .(Montazeri et al, 2005)محصول گندم تنها در اثر رقابت علف های هرز پهن برگ از بین می رود 

خسارت علف های هرز به طور مستقیم تحت تأثیر مدیریت مزرعه قرار دارد. گونه علف هرز چیره و تراکم آن ها نیز در میزان 

به خسارت علف های هرز مؤثر است. براساس پژوهش های انجام شده خسارت علف های هرز به سه گیاه گندم، جو و کتان 

سال گذشته، استفاده  94در  (.4914) راشد محصل و وفابخش،درصد برآورد گردید  9/51درصد و  6/44درصد،  5/43ترتیب 

از علفکش های انتخابی گندم باعث شده تا با کاهش خسارت علف های هرز در اثر کاهش رقابت، عملکرد گندم از نظر کمی و 

عالوه بر رقابت، بسیاری از علف های هرز هم چون یوالف وحشی و گون میزبان  .(Prowls et al, 2005)کیفی افزایش یابد 

عوامل بیماری زا و آفاتی مثل زنگ سیاه و سن گندم بوده و موجب اشاعه آن ها در گیاهان زراعی می شوند، در حالی که با 

 ,Karow)ت و بیماری ها خواهد شد کنترل علف های هرز عالوه بر کاهش رقابت، هزینه و انرژی کمتری نیز صرف کنترل آفا

ریزمغذی ها نقش مهمی در فرایندهای فیزیولوژیکی گیاهان دارند و منجر به بهبود رشد و نمو و افزایش توان رقابتی  .(2002

(. کاربرد ریزمغذی های مختلف، از جمله روی در 4941جمالی و الهیاری،گیاه زراعی در رقابت با علف های هرز می گردند )

قی مانند خوزستان بسیار مفید است. در این مناطق به علت قلیایی بودن خاک، عنصر روی چندان در اختیار گیاه زراعی مناط

قرار نمی گیرد و از طرف دیگر به دلیل مصرف مقادیر قابل توجه فسفر، جذب روی توسط گیاه زراعی مشکل تر می شود 

(Mortvelt and Cunningham, 1991.)  دور داشت که تمام فعالیت های انجام شده در جهت رشد و نمو نباید از نظر

بهتر گیاه زراعی، هم چون افزایش حاصلخیزی خاک، بر علف های هرز نیز تأثیر می گذارد. در حالی که طبق نظر بسیاری از 

راعی نشان می یطی از جمله مواد غذایی واکنش مثبت بیشتری نسبت به گیاهان زحمحققین علف های هرز نسبت به منابع م

دهند. مطالعات مختلف نشان داده است که یوالف وحشی به علت راندمان باالتر در استفاده از مواد غذایی سود بیشتری از 

بوته های تاج خروس در افزودن نیتروژن می برد و باعث کاهش عملکرد گندم خواهد شد. هم چنین مشخص شده است که 

بررسی های  (.Carlson and Hill, 1995)ر از ذرت نیتروژن را جذب می کنند برابر بیشت 5/5مجاورت ذرت در وحشی 

د دامنه رقابت را در محیطی می توان اخیر نشان داده است که عواقب برتری علف های هرز در بهره گیری بیشتر از یک عامل

ه گزارش شده که با افزایش سطح طسایر منابع به سود علف هرز گسترش دهد و به افزایش خسارت منجر گردد. در همین راب

حاصلخیزی مزارع برنج، هجوم اویارسالم بیشتر شده و به دنبال آن با رشد بیشتر سیستم ریشه، در جذب آب نیز از برنج پیشی 

رنج گرفته و در نهایت با استفاده از مواد غذایی و آب، کانوپی گسترده تری را به وجود آورده و در رقابت نوری نیز موفق تر از ب

باید روشی را اعمال نمود تا عناصر غذایی دور از دسترس علف های هرز قرار گیرند. بر بنابر این  .(Okafor, 1996)عمل کرد 

این اساس آمیختن علفکش ها و کودها می تواند ضمن کنترل علف های هرز، باعث شود تا تنها گیاه زراعی از فواید کاربرد 

د. عالوه بر این می تواند به کاهش تردد تراکتور در مزرعه، کاهش استهالک ادوات و صرفه کودها و ریزمغذی ها بهره مند شو

جویی در زمان و هزینه نیز دست یافت. اما پیش از هر چیز با توجه به ماهیت شیمیایی متفاوت علفکش ها و کودها، باید از 

کاربرد کودها حساسیت کنگر وحشی نسبت به علفکش قابلیت آمیخته شدن آن ها آگاهی یابیم. نتایج نشان داده اند که با 

در حالی که کاربرد آمیخته اوره و علفکش ها  .(Chad et al, 2006)افزایش یافته و درصد کنترل آن نیز افزایش یافت 

چون ساختارهای شیمیایی علفکش ها و ریزمغذی ها با یکدیگر  (. 4945اخوان،موجب سوختگی برگ های گندم شدند )

 می باشد، از این رو ممکن است آمیختن آن ها موجب بروز واکنشی شود که اثر هر دو یا یکی از آن ها از بین برودمتفاوت 
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(Lichu et al, 2006).  علفکش که قابل آمیخته شدن با یکدیگر باشند بسیار مهم ریزمغذی و لذا تعیین ترکیب هایی از

و  مغذی ها و علفکش ها بر عملکرد گندم کارآیی مصرف هم زمان ریز ارزیابیاست. براین اساس این آزمایش با هدف بررسی 

 منطقه اجرا شد. کنترل علف های هزر 

 روش تحقیق 

بر پایه  و انجام شد مازندراناستان  ساری درمرکز تحقیقات کشاورزی مزرعه در ، 4939-4931آزمایش در سال زراعی این 

طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. تیمارها شامل علفکش های کلودینافوپ پروپارژیل، تریبنورون متیل، 

آمیخته کلودینافوپ پروپارژیل و تریبنورون متیل و آمیخته هر یک از علفکش ها با دو ریزمغذی کامل )روی، مس، آهن، 

به منظور تهیه بستر بذر زان یک کیلوگرم در هکتار و روی به میزان نیم کیلوگرم در هکتار بود. منگنز، منیزیم، مولیبدن( به می

مناسب، پس از یک بار آبیاری و مناسب شدن رطوبت خاک، ابتدا با استفاده از گاوآهن شخم زده شد و به وسیله دیسک کلوخ 

رح بر روی آن پیاده شد. هم چنین براساس آزمون ها خرد شدند. سپس به وسیله ماله سطح خاک تسطیح گردید و نقشه ط

کیلوگرم  454کیلوگرم در هکتار و فسفات آمونیوم به میزان  444تجزیه خاک، کود مورد نیاز گندم از دو منبع اوره به میزان 

مایشی بلوک های در هکتار تأمین گردید. با توجه به ماهیت تیمارها و اهداف آزمایش، به منظور بررسی اثر تیمارها از طرح آز

کامل تصادفی در چهار تکرار استفاده گردید. هر کرت از هشت خط کاشت به طول پنج متر و عرض دو متر و با فاصله خطوط 

بیست سانتی متر از یکدیگر تشکیل شده بود. براین اساس مساحت هر کرت ده متر مربع )بدون در نظر گرفتن حاشیه( بود. 

یک متر و فاصله بین تکرارها نیز دو متر در نظر گرفته شد. در هر کرت خط اول و هشتم و بیست فاصله دو کرت از یکدیگر نیز 

سانتی متر از دو انتهای هر کرت به عنوان خطوط حاشیه در نظر گرفته شد و از خطوط حد واسط آن ها جهت نمونه برداری 

بوته در متر مربع  954منطقه می باشد با تراکم  استفاده گردید. برای کشت از گندم رقم چمران که رقم توصیه شده برای

بود که همگی جزء علف های  9و چچم 5، چغندر وحشی4استفاده شد. گونه های علف هرز چیره مزرعه آزمایی نیز شامل پنیرک

هرز یکساله بوده و از قدرت رقابتی باالیی با گندم برخوردار می باشند، به خصوص چچم که از تشابهات فیزیولوژیکی و 

مورفولوژیکی زیادی با گندم نیز برخوردار است. اعمال تیمارها نیز در مرحله چهار برگی گندم، همزمان با مرحله چهارده به 

در این آزمایش از سمپاش نوع پشتی کتابی با نازل بادبزنی استفاده  .(Zadoks et al, 1974)صورت گرفت روش زادوکس 

 5/5لیتر آب در هکتار، متناسب با سطح هر کرت و با فشار  544شد. عملیات سمپاشی پس از کالیبره نمودن سمپاش، با حجم 

پیش از اعمال تیمارها، به منظور بررسی قابلیت آمیختن بیوشیمیایی، علف کش ها  .(Zand et al, 2006)بار صورت گرفت 

روز پس از اعمال  94(. پیش از اعمال تیمارها و 4941موسوی و همکاران،و ریزمغذی ها تحت آزمون سازگاری قرار گرفتند )

سه اعداد و ارقام به دست آمده در پیش و آن ها تعداد بوته های علف هرز در یک متر مربع از هر کرت شمارش شدند. با مقای

پس از اعمال تیمارها، کارایی آن ها در کنترل علف های هرز تعیین شد. پس از رسیدن دانه های گندم، برداشت محصول در 

برای تعیین وضعیت و خصوصیات  یک متر مربع از هر کرت انجام شد و پس از خرمن کوبی، عملکرد دانه گندم توزین شد. 

که نتایج در  متر خاک نمونه برداری انجام گردیدسانتی 4-94ی و شیمیایی خاک مزرعه قبل از شروع آزمایش از عمق فیزیک

تجزیه و تحلیل داده های حاصل از اندازه گیری صفات مورد نظر یا استفاده از نرم افزار . ذکر شده است (4)جدول 

                                                           
1 Malva neglecta 
2 Beta maritima 
3 Lolium rigidum 
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MSTATC  .روش آزمون حداقل اختالف معنی دارها نیز، به برای مقایسه میانگینانجام شد (LSD )5دار در سطح معنی 

 .(Steel and Terri,1980) درصد، استفاده شد

 زمایشمشخصات خاک تحت آ 1جدول

عمق 

خاک 

)cm( 

pH 
 خاک

هدایت 

ی الکتریک

103×EC 

ماده آلی 

 خاک

 )درصد(

کربن آلی 

خاک 

 )درصد(

 نیتروژن

کل خاک 

 )درصد(

فسفر 

قابل 

جذب 

mg/kg 

پتاس 

قابل 

جذب 

mg/kg 

 اندازه ذرات خاک
بافت 

رس  خاک

 )درصد(

 سیلیت

 )درصد(

شن 

 )درصد(

03- 3  03/7  03/3  85/3  00/3 30/3  03/8  06 65 87 40 
Silty 

clay 

loam 

 

  یافته ها

 کنترل علف های هرز -1

آمیختن علفکش ها و ریزمغذی ها منجر به هیچ گونه تغییری مانند رسوب دهی، رنگ، اسیدیته و غیره نشد. نتایج تجزیه 

واریانس نشان داد که بین تیمارهای علف کشی در حالت کاربرد جداگانه و حالت آمیختن با یکدیگر از نظر اثر بر تراکم علف 

(. به عبارت دیگر علفکش های کلودینافوپ پروپارژیل و تریبنورون متیل در 4ول های هرز تفاوت معنی داری وجود نداشت )جد

حالت آمیخته با یکدیگر قدرت علفکشی خود را حفظ کرده و به خوبی علف های هرز را کنترل نمودند. در پژوهش های قبلی 

ترل توأم پهن برگ ها و کشیده برگ ها با لیتر کلودینافوپ پروپارژیل منجر به کن 4/4گرم تریبنورون و  45نیز کاربرد آمیخته 

از این نظر آمیختن کلودینافوپ پروپارژیل با تریبنورون متیل، ترکیبی  .(Montazeri et al, 2005)یکبار سمپاشی شد 

بسیار مناسب است، زیرا در این حالت بدون بروز هیچ گونه اثرات منفی بر یکدیگر، علف های هرز به خوبی کنترل شده و 

گیاه سوزی و کاهش رشد در گندم نشدند. نتایج یک پژوهش نشان داد که اگر چه تا سه هفته پس از کاربرد آمیخته موجب 

، گندم دچار زردی شد، ولی در کنترل یوالف وحشی و خردل وحشی کارآیی خوبی داشته و 5با توفوردی 1دی فنزوکوآت

بین تیمارهای آمیخته علف کش ها و ریزمغذی از نظر تأثیر  (.4914منتظری،عملکرد گندم نیز افزایش چشمگیری نشان داد )

(. به عبارتی هر یک از تیمارهای علف کشی و به خصوص 4بر جمعیت علف های هرز تفاوت معنی داری وجود نداشت )جدول 

که کنترل علف های آمیخته کلودینا فوپ پروپارژیل و تریبنورون متیل، به خوبی با ریز مغذی ها قابل آمیختن بود، به گونه ای 

 1چه علف کش پاراکوات( نشان داد چنان4334)در سال  6هرز هم چنان در حد مطلوب صورت گرفت. نتایج تحقیقات اندرسون

به صورت آمیخته با مس به کار برده شود، اثر منفی آن ها بر یکدیگر باعث شد تا علف هرز تاج ریزی توسط پاراکوات کنترل 

نشده و در واقع قدرت علفکشی پاراکوات از بین برود. در این آزمایش اگرچه بین تیمارها اختالفی دیده نشد ولی تأثیر 
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تعویق افتاد. هم چنین یک هفته بعد از کاربرد آمیخته کلودینافوپ پروپارژیل با روی  کلودینافوپ پروپارژیل در کنترل چچم به

در برگ های گندم زردی مشاهده شد ولی این آثار به مرور از بین رفته و تأثیری در عملکرد نداشت. اما در اختالط تریبنورون 

ی هرز پهن برگ از رضایتمندی بیشتری نسبت به متیل و ریزمغذی ها به گندم هیچ گونه تنشی وارد نشد و کنترل علف ها

 اختالط کلودینا فوپ پروپارژیل با ریزمغذی ها برای کنترل چچم برخوردار بود. 

 عملکرد دانه گندم -2

نتایج تجزیه واریانس، اثر کاربرد آمیخته ریزمغذی ها و علفکش ها را بر عملکرد گندم در سطح یک درصد معنی دار نشان داد. 

( آمده است. طبق این نتایج، 5نتایج مقایسات میانگین اثر آمیخته علف کش ها و ریزمغذی ها بر عملکرد گندم در )جدول 

کیلوگرم در هکتار به  5144غذی کامل، کلودینافوپ پروپارژیل و تریبنورون متیل با بیشترین عملکرد از تیمار اختالط ریزم

دست آمد. زیرا علف های هرز پهن و باریک برگ، هر دو از کنترل مناسبی برخوردار بودند و هم چنین مصرف ریزمغذی کامل 

من نشان دادن خسارت علف های هرز در باعث بهبود رشد گندم شد و عملکرد آن افزایش نشان داد. این افزایش عملکرد، ض

نتایج سایر محققین نشان داده است که مصرف صورت عدم کنترل، بیانگر نیاز و واکنش مثبت به گندم ریزمغذی ها است. 

روی، آهن و بُر به همراه کلودینافوپ پروپارژیل و تریبنورون باعث افزایش چشم گیر عملکرد دانه و کاه و کلشن گندم شده 

 .(4945حسینی،و  نوریدر بین آن ها علفکش تریبنورون اثر بهتری نسبت به کلودینافوپ پروپارژیل از خود نشان داد )است و 

کیلوگرم در هکتار نیز در رده دوم قرار گرفت. در  1444آمیخته روی، کلودینافوپ پروپارژیل و تریبنورون متیل با عملکرد دانه 

خوبی صورت گرفت، اما روی نتوانست عملکرد دانه را به اندازه ریزمغذی کامل افزایش این تیمار نیز کنترل علف های هرز به 

دهد، زیرا کمبود سایر عناصر، رشد و نمو گندم را محدود کرده اند. با این حال افزایش عملکرد دانه گندم در اثر مصرف تنها 

وزستان می باشد. افزایش عملکرد و ماده خشک یک عنصر خود گویای نیاز باالی گندم نسبت به روی در خاک های قلیایی خ

(. کاربرد کودهای 4914ملکوتی و قادری،کل گندم با مصرف آهن و روی در شرایط مشابه با این آزمایش گزارش شده است )

حاوی عنصر روی در مزراع گندم، به خصوص در مناطق خشک بسیار ضروری است. هم چنین گزارش شده است که کاربرد 

 ,Karow)وسیعی از کشتزارهای گندم ترکیه و استرالیا به صورت چشم گیری باعث افزایش عملکرد شد  روی در سطح

طبق (. 4913رونقی،از طرفی منگنز در افزایش جذب آهن، نیتروژن و هم چنین تعداد سنبله گندم بسیار مؤثر است ) .(2002

لفورون پس از آمیختن با ریزمغذی ها و کودهای مایع ( اختالط تریبنورون با تیفنسو 5441)در سال  4گزارش هاگر و نوردبادی

به قدری باعث ایجاد تنش در گندم شد که در دست یابی به عملکرد مناسب گندم اختالل ایجاد نمود، اما در کنترل علف های 

خته علفکش و ریزمغذی به خاطر اثر تشدید هرز موفق عمل کرد. باید توجه داشت که افزایش عملکرد در تیمارهای آمی

کنندگی ریزمغذی ها بر اثرگذاری علفکش ها نمی باشد، چرا که درصدهای کنترل آن ها با یکدیگر اختالف معنی داری 

نداشت، بلکه در چنین شرایطی در کنار کنترل علف های هرز، مصرف ریزمغذی باعث شد تا تنها گندم از فواید ریزمغذی ها 

مغذی تایید کرده  افزایش عملکرد گندم را با کاربرد آمیخته علفکش و ریز (4945رد. باقری و درخشنده پور در سال  )بهره گی

همان طور که ذکر شد چند روز پس از اعمال تیمار آمیخته کلودینافوپ پروپارژیل و روی، گندم اندکی دچار تنش شد و  اند.

چند روز این حالت از بین رفته و برگ های گندم دوباره شادابی خود را به برگ های آن کمی دچار زردی گردید که پس از 

دست آوردند. ولی در هر حال در این مدت تنش ایجاد شده باعث شد تا سطح برگ گندم اندکی کاهش یابد و مقداری از توان 
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کش ها و اوره نیز به وجود می رویشی گندم صرف رشد مجدد گردد. بروز تنش و زردی در برگ های گندم با کاربرد توأم علف

نتایج پژوهش  ( این تنش در نهایت باعث کاهش معنی دار عملکرد گندم نخواهد شد.4945آید، ولی بنابر گزارش اخوان )

، 3( نشان داد که آمیختن هر یک از علفکش های کلودینافوپ پروپارژیل، فنوکساپروپ پی اتیل4945) در سال  اخوان

و تریبنورون متیل با اوره، ابتدا در گندم موجب گیاه سوزی شد ولی با گذر  44توفوردی با ام.ث.پ.آ، ترکیب 44ترالکوکسیدیم

زمان این آثار از بین رفت و هم چنین هیچ یک از آمیخته ها در کنترل های هرز اثر منفی نداشتند. این نتایج نشان می دهد 

ذکر شده در این تحقیق، می توان با یک بار کاربردآن ها به  که به علت عدم آثار منفی آمیخته علف کش ها و ریزمغذی های

صورت آمیخته با یکدیگر به اهداف موردنظر مبنی بر کاهش هزینه، صرفه جویی در زمان و جلوگیری از تردد ادوات در مزرعه 

ترل علف های هرز و دست یافت. پیش از این نیز نتایج نشان داده اند که کاربرد آمیخته آهن و تریبنورون متیل موجب کن

 (.4941جمالی و الهیاری،افزایش عملکرد گندم شد )

 

 تأثیر تیمارهای آزمایشی بر درصد کنترل علف های هرز  1جدول 

 درصد کنترل تیمار

 چچم پنیرک و چغندر وحشی

 ــ n.sa  5/31 تریبنورون متیل

 ــ a 15/34 تریبنورون متیل + ریزمغذی کامل

 ــ a 9/33 رویتریبنورون متیل + 

 a 5/34 ــ کلودینافوپ پروپارژیل

 a  1/34 ــ کلودینافوپ پروپارژیل + ریزمغذی کامل

 a  5/33 ــ کلودینافوپ پروپارژیل + روی

 a  5/33 a  6/33 کلودینافوپ پروپارژِل + تریبنورون متیل

 a  1/33 a  15/33 کلودینافوپ پروپارژیل + تریبنورون متیل + ریزمغذی کامل

 a  14/33 a  15/33 کلودینافوپ پروپارژیل + تریبنورون متیل + روی

 درصد ندارند. 5هر ستون اعداد دارای حرف مشترک التین، اختالف معنی داری در سطح  در

 ( به مفهوم عدم تأثیر تیمار علفکش بر گونه علف هرز می باشد.-عالمت )
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 نتایج مقایسات میانگین تأثیر متقابل ریزمغذی ها و علفکش ها بر عملکرد دانه گندم  2جدول 

 عملکرد دانه تیمار

 )کیلوگرم در هکتار(

 a 5144** کلودینافوپ پروپارژیل + تریبنورون متیل + ریزمغذی کامل

 b 1444 کلودینافوپ پروپارژیل + تریبنورون متیل + روی

 bc  1144 تریبنورون متیلکلودینافوپ پروپارژیل + 

 cd  9144 کلودینافوپ پروپارژیل + ریزمغذی کامل

 cd  9114 تریبنورون متیل + ریزمغذی کامل

 d  9144 تریبنورون متیل + روی

 d  9644 تریبنورون متیل

 d  9614 کلودینافوپ پروپارژیل

 d  9694 کلودینافوپ پروپارژیل + روی

 e  5364 شاهد

 درصد ندارند. 1هایی که دارای حرف مشترک التین هستند اختالف معنی داری در سطح میانگین 

 

  گیریبحث و نتیجه

از نتایج این پژوهش می توان نتیجه گرفت که علفکش کلودینافوپ و تریبنورون متیل به تنهایی و آمیخته آن ها به خوبی با 

ریزمغذی ها قابل آمیختن می باشند و این آمیخته هیچ تأثیر نامناسبی بر توان علفکشی کلودینافوپ پروپارژیل، تریبنورون 

کیلوگرم در هکتار،  9114ی آمیخته تریبنورون متیل و ریزمغذی کامل با عملکرد دانه متیل و آمیخته آن ها ندارد. تیمارها

کیلوگرم  9144کیلوگرم در هکتار، آمیخته تریبنورون متیل و روی با  9144آمیخته کلودینافوپ پروپارژیل و ریزمغذی کامل با 

رم در هکتار به طور مشترک در رده سوم قرار گرفته کیلوگ 9694در هکتار و هم چنین آمیخته کلودینافوپ پروپارژیل و روی با 

و اختالف معنی داری بین آن ها دیده نشد. در تیمار آمیخته کلودینافوپ پروپارژیل و تریبنورون متیل اگرچه علف های هرز به 

مغذی ها باشد. در خوبی کنترل شدند، ولی عدم کاربرد ریزمغذی باعث شده تا عمکلرد دانه گندم کمتر از آمیخته آن ها و ریز

مغذی کامل نیز اگرچه بخشی از علف های هرز کنترل شدند، ولی کاربرد ریزمغذی باعث  آمیخته تریبنورون متیل با ریزمصرف 

افزایش خسارت علف هرز چجم شد، لذا عملکرد دانه گندم چندان افزایش نشان نداد. این نتیجه برای آمیختن تریبنورون متیل 

نکته قابل توجه این است که در بین  ودینافوپ پروپارژیل با هر یک از دو نوع ریزمغذی قابل تعمیم است. با روی و اختالط کل

طبق نتایج به  تیمارهایی که در رده سوم قرار گرفتند، کمترین عملکرد مربوط به آمیخته کلودینافوپ پروپارژیل و روی بود.
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ن چه در کاربرد توأم ریزمغذی ها و علفکش ها منعی وجود نداشته دست آمده و نتایج گزارش شده توسط سایر محققین، چنا

باشد، ضمن کنترل مناسب علف های هرز، ریزمغذی تنها به مصرف گیاه زراعی می رسد و در غیر این صورت می تواند باعث 

و افزایش قدرت  بروز تنش در روند رشد و نمو گندم شود و یا با کاهش توان علفکش ها در کنترل علف های هرز و تقویت

رقابت آن ها از طریق مصرف ریزمغذی ها، به کاهش عملکرد نیز منجر گردد. اعمال چنین روش هایی در کشت سایر گیاهان 

زراعی که در تناوب با گندم می باشند نیز می تواند هر چه بیشتر به کاهش خسارت کمی و کیفی علف های هرز منجر شده و 

به عنوان یکی از مهمترین مناطق تولید کننده گندم شود. در حالی که برخالف  مازندرانباعث افزایش عملکرد گندم در 

برخورداری از پتانسیل تولید باالی منطقه، در بسیاری مواقع به علت فراوانی رویش و عدم کنترل مناسب علف های هرز و 

 علیرغم مصرف حاصلخیز کننده ها شاهد کاهش تولید می باشیم. 
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