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 چکیده

تر ( آالکلر+آزرازیي)تِ هٌظَر تررسی اثر ػلف کص ّای جذیذ ثثر ضذُ خاًَادُ سَلفًَیل اٍرُ در هقایسِ تا ػلف کص ّای رایج 

 14در ضْرسساى کازرٍى ٍاقغ در اسساى فارس تِ صَرذ تلَک ّای کاهل زصادفی تا  1389زراػی رٍی ػولکرد ررذ داًِ ای خژٍّطی در سال 

ٍجیي )زیوار ضاّذ تا ػلف ٍ تذٍى ػلف  2ػلف کص هصرفی  ٍ  4غلظر از ّر کذام از  3زیوارّای آزهایص ضاهل .زکرار اًجام ضذ 3زیوار ٍ در 

از ػلف کص کرٍز تسرزیة تؼذ از زیوار ٍجیي دسسی تاالزریي  l/h 3کص اٍلسیوا ٍ زیوار  از ػلف g/h 175ًسایج ًطاى داد کِ زیوار .تَد( دسسی

از ػلف کص اکَئیح تسرزیة تؼذ از  l/h 1آالکلر ٍ زیوار  l/h 5/2+آزرازیي kg/h 5/0ػولکرد داًِ در ّکسار را تِ خَد اخسصاظ دادًذ ٍ زیوار 

 .کسار را تِ خَد اخسصاظ دادًذزیوار ضاّذ تا ػلف کوسریي هیساى ػولکرد داًِ در ّ
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 مقدمه

در رٍش کٌسرل ضیویایی تا .ّای ّرز هسارع ررذ اسسفادُ از ػلفکص ّاسر ّای رایج در هذیریر ػلف یکی از رٍش

ّای ّرز کوسریي زٌص ٍ خسارذ تِ هحصَل ٍارد  ُ از ػلفاًسخاب ػلفکص ٍ زهاى ٍ رٍش هٌاسة، ػالٍُ تر کٌسرل طیف گسسرد

ّوچٌیي در کٌسرل ضیویایی هذیریر کارتردی زری را هی زَاى ترای کٌسرل ػلفْای ّرز تِ کار ترد ٍ از آسیة رساًذى تِ .هی آیذ

الزری ًسثر تِ سایر رٍش هحصَل جلَگیری ًوَد ٍ در ًسیجِ ػولکرد ًْایی را افسایص داد از ایي رٍ کٌسرل ضیویایی از اّویر تا

در حال حاضر تیطسریي ػلفکص ّایی کِ در هثارزُ تا ػلف ّای ّرز ررذ ایراى هَرد اسسفادُ قرار هی (.2)ّای هثارزُ ترخَردار اسر

ٍ ایي ػلفکص ّا سالْاسر کِ در هسارع ررذ ایراى هصرف هی ضًَذ ....آزرازیي، آالکلر، ارادیکاى، زَفَردی ٍ : گیرًذ ػثارزٌذ از 

از ایي رٍ در ایي آزهایص (.1ٍ3)ػالٍُ تر خطراذ زیسر هحیطی خطر هقاٍم ضذى ػلف ّای ّرز ًسثر تِ آًْا را ًیس در خی دارد 

ٍ السیوا ( فَرام سَلفَرٍى)، اکَئیح (ًیکَسَلفَرٍى)کرٍز : ػلفکص ّای رایج هصرفی را تا ػلفکص ّای جذیذ ثثر ضذُ هاًٌذ 

 .ِ ّوگی از خاًَادُ سَلفًَیل اٍرُ تَدُ ٍ دٍ هٌظَرُ هی تاضذ هقایسِ هی ًوایینک( رین سَلفَرٍى+ًیکَسَلفَرٍى)

 

 زوش ها مواد و

در ضْرسساى  89ـ90زیوار ٍ در سِ زکرار، در سال زراػی  14ایي آزهایص در قالة طرح خایِ تلَک ّای کاهل زصادفی تا 

گرم در ّکسار از ػلفکص  5/262ٍ  175،  5/87سِ غلظر : لزیوارّای آزهایص ضاه.کازرٍى از زَاتغ اسساى فارس تِ اجرا درآهذ

 5/0لیسر در ّکسار از ػلفکص اکَئیح ٍ سِ غلظر  3ٍ  2،  1لیسر در ّکسار از ػلفکص کرٍز، سِ غلظر  3ٍ  2،  1اٍلسیوا، سِ غلظر 

کلر ٍ ّوچٌیي یک زیوار ضاّذ تذٍى لیسر در ّکسار از ػلفکص آال 5/7ٍ  5،  5/2+ کیلَگرم در ّکسار از ػلفکص آزرازیي  5/1ٍ  1، 
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هسر  15)هسر در ًظر گرفسِ ضذ  3×5اتؼاد کرزْا .زیوار اسر 14ٍ یک زیوار ضاّذ تا ػلف ّرز در هجوَع ( ٍجیي دسسی ) ػلف ّرز 

ل تیي ساًسی هسر ٍ فاصلِ تیي کرذ ّای هسَالی در ّر زکرار یک هسر ٍ فَاص 75ردیف تا فَاصل تیي ردیف  4ّر کرذ ضاهل (. هرتغ

ترگی ررذ  تَسیلِ  6ـ2تَدُ  ٍ زیوارّا خس از سثس ضذى ٍ در هرحلِ   704رقن کطر ضذُ ررذ، رقن .هٌظَر گردیذ 5/1زکرارّا 

 3ـ4در هرحلِ داضر کَد سرک در دٍ ًَتر یکی در هرحلِ .تار اػوال گردیذ 5/2زا  2سوداش خطسی هجْس تِ ًازل ضرُ ای تا فطار 

جْر .کیلَگرم کَد اٍرُ در ّکسار تِ ّوراُ آب آتیاری اسسفادُ ضذ 150ِ گلذّی ررذ ٍ تِ هیساى ترگی ررذ ٍ دیگری در هرحل

هرحلِ  2هسر در ّر کرذ اسسفادُ ضذ ٍ زراکن ٍ ٍزى خطک ػلفْای ّرز در  1×1ًوًَِ ترداری ٍ هطالؼِ صفاذ از کَادرازی تِ اتؼاد 

ساػر اًذازُ  72زا  48درجِ ساًسیگراد ترای هذذ  75گًَِ ٍ در آٍى  رٍز خس از اػوال زیوارّا تِ زفکیک ًَع ٍ 30ٍ  15زهاًی 

در زهاى ترداضر ًیس ػولکرد .گیری گردیذ ٍتذیي زرزیة درصذ کاّص زؼذاد ػلفْای ّرز ًسثر تِ زیوار ضاّذ تا ػلف هحاسثِ ضذ

هقایساذ . ّای ّرز هحاسثِ ضذ ترداضر ٍ هیساى افر ػولکرد ًاضی از حضَر ػلف( هسرهرتغ 1حذاقل از سطحی هؼادل )ّر کرذ 

 .صَرذ گرفر MSTAT-Cالزم تا اسسفادُ از ًرم افسار 

 

 نتایج و بحث

از ػلف کص اٍلسیوا تا  g/h 175زیوار ( ضاّذ تذٍى ػلف)ًسایج ًطاى داد کِ در تیي زیوارّا تؼذ از زیوار ٍجیي دسسی 

 kg/h 5/0را تِ خَد اخسصاظ دادًذ ٍ ّوچٌیي زیوار  T/h 48/17از ػلف کص کرٍز تا ػولکرد  l/h 3ٍ زیوار  T/h 83/17ػولکرد 

تؼذ از زیوار ضاّذ تا ػلف  T/h 7/12از ػلف کص اکَئیح تا ػولکرد  l/h 1ٍ زیوار  T/h 53/12آالکلر تا ػولکرد  l/h 5/2+آزرازیي

 (.1ضکل )تسرزیة کوسریي هیساى ػولکرد داًِ در ّکسار را تِ خَد اخسصاظ دادًذ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (T/h)عملکسد دانه ذزت -1ضکل 

زیوار  g 5/385داًِ  1000داًِ ًیس ًسایج ًطاى داد کِ در تیي زیوارّا تؼذ از زیوار ٍجیي دسسی تا  ٍزى  1000در هَرد ٍزى 

175 g/h  7/376داًِ  1000از ػلف کص اٍلسیوا تا ٍزى g   3ٍ زیوار l/h  9/351داًِ  1000از ػلف کص کرٍز تا ٍزى g تاالزریي 

از  l/h 1ٍ زیوار  g 8/300داًِ  1000آالکلر تا ٍزى  l/h 5+آزرازیي kg/h 1داًِ را تِ خَد اخسصاظ دادًذ ّوچٌیي زیوار  1000ٍزى 

 1000کوسریي هیساى ٍزى  g 280داًِ  1000تسرزیة تؼذ از زیوار ضاّذ تا ػلف تا ٍزى  g 6/303داًِ  1000ػلف کص اکَئیح تا ٍزى 

 (.2ضکل )دادًذ  داًِ را تخَد اخسصاظ
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 وشن هصاز دانه -2ضکل 

 ینتیجه گیسی کل
 (.2جذٍل )ًسایج در هَرد سایر صفاذ ػولکردی ررذ ًیس زقریثاً هطاتِ تا دٍ هَرد قثلی تَد

 
 بسزسی صفات عملکسدی ذزت  -2جدول 

زؼذاد تالل  

 در تَزِ

قطر تالل 

(cm) 

زؼذاد ردیف 

 داًِ در تالل

زؼذاد داًِ در 

 ردیف

ٍزى خطک 

 (g)تالل 

ٍزى ّسار داًِ 

(g) 

 ػولکرد

 (T/h) 

 b 4.53bc 14 b 39.33 b 143.7 b 310.6 16.356  1.66 گرم 5/87اٍلسیوا 

 b 5.17 15.33 47.33 175.1 b 376.7 17.835 2 گرم 175اٍلسیوا 

 b 4.92 b 14.67 b 42.33 b 157.8 b 320.1 17.400 1.66 5/262اٍلسیوا 

 b 4.51bc 13.33 b 39.33 b 140.7 b 323.7 16.704 1.66 لیسر 1کرٍز 

 b 4.78bc 14 b 42.67 b 159.6 b 320.9 17.487 2 لیسر 2کرٍز 

 b 4.95 14 b 44.33 b 170.4 b 351.9 17.748 1.66 لیسر 3کرٍز 

 b 4.23bc 13.33 b 40 b 143.1 b 303.6 12.702 1.66 لیسر 1اکَئیح 

 b 4.42bc 14 b 41 b 147.4 b 317.1 14.703 1.66 لیسر 2اکَئیح 

 b 4.88bc 14.67 b 42 b 152.6 b 340.1 16.878 1.66 لیسر 3اکَئیح 

آالکلر + کیلَگرم 5/0آزرازیي 

 b 3.89bc 12.67 b 38.33 b 136.3 b 313.5 12.528 1.33 لیسر 5/2

 5آالکلر + کیلَگرم 1آزرازیي 

 b 4.24bc 13.33 b 42 b 142 b 300.8 14.616 1.66 لیسر

آالکلر + کیلَگرم 5/1آزرازیي 

 b 4.47bc 14 b 42.67 b 153.9 b 328.8 16.791 2 لیسر 5/7

 b 3.85 c 12 b 36 b 128.9 b 280 12.180 1.33 ضاّذ تا ػلف

 385.5 189.3 47.33 15.33 5.21 2.33 ضاّذ تذٍى ػلف
18.009 

LSD 0.98 1.06 2.86 9.65 48.69 11.44 4.611 
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Abstract

Effect of herbicides registered for the new family of sulfonylureas compared with 

conventional herbicides (atrazine + alacholor) research on the corn crop in the year 1389 in 

Kazeroun city in Fars province as a randomized complete block with 14 treatments and 3 

replications. Treatments consisted of three concentrations of each of the four herbicides used to 

control weeds without herbicides and 2 (hand weeding), respectively. The results showed that 

treatment of 175 g / h of herbicides and ultima and 3 l / h of herbicide nicosulfuron Respectively, 

after treatment, hand weeding gave the highest yield per hectare to be treated and 5.0 kg / h 

atrazine+ 5.0 l / h alacholor and treated 1 l / h of forumsulfurron  respectively, after treatment with 

herbicide weed control allocated to the lowest yield per hectare 

Keywords: Corn, Yield, Ultima, Nicosulfuron, Forumsulfurron 

mailto:Ehsan.amirazodi@gmail.com

