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 چکیذه

هصشف هتَالی ٍ تیص اص حذ ػلف کص ّایی تا دص هصشفی ٍ دٍام تاال دس خاک سالْاست کِ دس هضاسع رست کطَس هصشف هی ضًَذ ٍ 

تش ایي .ی ّشص ًسثت تِ آًْا ٍ گاّاً هطکالت سٍیطی دس کطت ّای تؼذ سا دس پی داسًذصیست هحیطی خطش هقاٍم ضذى ػلف ّاػالٍُ تش خطشات 

دس  1389اساس تِ هٌظَس تشسسی اثش پسواى ػلف کص ّای جذیذ هصشفی خاًَادُ سَلفًَیل اٍسُ تش کطت گٌذم آصهایطی دس سال صساػی 

ػلف کص هصشفی  4تیواس ضاهل غلظت ّای هختلف اص  14فی دس ضْشستاى کاصسٍى ٍاقغ دس استاى فاسس تِ صَست طشح تلَک ّای کاهل تصاد

تکشاس اًجام ضذ ٍ پس اص تشداضت رست دس ّش کذام اص کشت ّا گٌذم   3ٍ دس ( ٍجیي دستی)تیواس ضاّذ تا ػلف ٍ تذٍى ػلف  2دس رست ٍ 

تیواس ضاّذ تیطتشیي دسصذ  2ص تتشتیة تؼذ اص اص ػلف کص کشٍ  L/h 2اص ػلف کص اٍلتیوا ٍ  g/h 5/87ًتایج ًطاى داد کِ تیواس .کطت گشدیذ

آالکلش کوتشیي دسصذ جَاًِ صًی ٍ سشػت سثض ضذى سا دس گٌذم تخَد  /5/7h L+ آتشاصیي  kg/h 5/1جَاًِ صًی ٍ سشػت سثض ضذى ٍ تیواسّای 

 .اختصاظ دادًذ

 فوسام سولفوسون، نیکوسولفوسون، اولتیما، پسمانذ، علف کص، گنذم :کلیذی گانواط

 

 ذمهمق

تایذ دس ًظش داضت کِ کلیِ سوَم هصشفی اص ّش گشٍُ ٍ خاًَادُ ای پس اص اًجام ٍظیفِ خَد تِ صَست تقایا دس خاک ٍ 

ّای حشکت ٍ حاللیت سن  تشای هطالؼِ سشًَضت سوَم دس هحیط خصَصیاتی ًظیش پایذاسی، هکاًیضم. گاّاً گیاُ تاقی هی هاًٌذ

ٍلَطی خاک ٍ ّن چٌیي ضشایط آب ٍ سػلف کطی تِ خصَصیات ضیویایی ٍ ّیذحشکت سوَم . اصاّویت خاصی تشخَسداس است

اگش چِ ًطت سوَم دس خاک یک فشآیٌذ تسیاس تذسیجی هی تاضذ اها چٌاًچِ هیضاى آب استفادُ ضذُ دس . (3؛2) داسدَّایی تستگی 

لف کص ّای رست آتشاصیي تِ ػلت دٍام دس تیي ػ.آتیاسی صیاد تاضذ ٍ یا خاک تسیاس ًفَرپزیش، ًطت سشیغ سوَم اهکاى پزیش است

اص هیاى ػلف کص ّای خاًَادُ  .طَالًی دس خاک ًسثت تِ سایش ػلف کص ّا تاثیش تیطتشی دس کاّص جَاًِ صًی کطت تؼذ داسد

شسسی اص ایي سٍ ایي آصهایص تِ هٌظَس ت .(4؛1) سَلفًَیل اٍسُ ًیض ًیکَسَلفَسٍى تاثیش تیطتشی دس کاّص جَاًِ صًی کطت تؼذ داسد

 .پسواى سایش ػلف کص ّای جذیذ ایي خاًَادُ تش سٍی گٌذم اًجام ضذ

 

 سوش ها مواد و

دس ضْشستاى  89ـ90تیواس ٍ دس سِ تکشاس، دس سال صساػی  14ایي آصهایص دس قالة طشح پایِ تلَک ّای کاهل تصادفی تا 

گشم دس ّکتاس اص ػلفکص  5/262ٍ  175،  5/87ت سِ غلظ: تیواسّای آصهایص ضاهل.کاصسٍى اص تَاتغ استاى فاسس تِ اجشا دسآهذ

 5/0لیتش دس ّکتاس اص ػلفکص اکَئیپ ٍ سِ غلظت  3ٍ  2،  1لیتش دس ّکتاس اص ػلفکص کشٍص، سِ غلظت  3ٍ  2،  1اٍلتیوا، سِ غلظت 
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ٌیي یک تیواس ضاّذ تذٍى لیتش دس ّکتاس اص ػلفکص آالکلش ٍ ّوچ 5/7ٍ  5،  5/2+ کیلَگشم دس ّکتاس اص ػلفکص آتشاصیي  5/1ٍ  1، 

هتش  15)هتش دس ًظش گشفتِ ضذ  3×5اتؼاد کشتْا .تیواس است 14ٍ یک تیواس ضاّذ تا ػلف ّشص دس هجوَع ( ٍجیي دستی ) ّشص ػلف 

داًِ دس هتش هشتغ کطت گشدیذ تا تأثیش تقایای سوَم سا تش سٍی آى تشسسی  500پس اص تشداضت هحصَل رست، گٌذم دس تشاکن (. هشتغ

هتش اقذام تِ ضواسش تؼذاد تَتِ ّای سثض ضذُ گیاُ صساػی ٍ ػلف  1×1دس ایي کطت ًیض پس اص اٍلیي آتیاسی تِ کوک کَادسات . ینکٌ

سٍص ٍ تِ طَس سٍصاًِ ضذ تا دسصذ ٍ سشػت سثض ضذى گٌذم ٍ ّوچٌیي سشػت سثض ضذى گٌذم ٍ  14ّشص تِ تفکیک گًَِ تشای هذت 

هتش هشتغ اص ّش کشت سا تشداضت  1سٍص دس ایي  14کل گیاُ صساػی ٍ ػلف ّشص سثض ضذُ دس هذت سپس . ػلفْای ّشص آى تِ دست آیذ

الصم تا . ساػت ٍصى خطک آًْا اًذاصُ گیشی گشدیذ 72تا  48دسجِ ساًتیگشاد تشای هذت  75کشدُ ٍ پس اص خطک کشدى دس آٍى 

 .صَست گشفت MSTAT-Cاستفادُ اص ًشم افضاس 

 

 نتایج و بحث

 . رکش ضذُ است( 1جذٍل)ٍ فاسسی ػلف ّای ّشص غالة هٌطقِ ای کِ آصهایص دس آى اًجام گشدیذ دس ًام ػلوی 

 ًام فاسسی ٍ  ًام ػلوی ػلف ّای ّشص غالة هٌطقِ آصهایص -(1جذٍل )

 نام علمی نام فاسسی

 یَالف

 خشدل ٍحطی

 پیچک

 سیلي

vn tu 

Sinpis rvnsis 

onvolvulus rvnsis L. 

Siln vulris 

 

اص ػلف  g/h 5/87ٍ ضاّذ تا ػلف تیواس ( ضاّذ تذٍى ػلف)ًطاى داد کِ دس تیي تیواسّا تؼذ اص تیواس ٍجیي دستی ًتایج 

تؼذ اص آى قشاس %  70اص ػلف کص کشٍص تا   2L/hتیطتشیي دسصذ جَاًِ صًی گٌذم سا تِ خَد اختصاظ داد ٍ تیواس% 75کص اٍلتیوا تا 

 (.1ضکل )کوتشیي دسصذ جَاًِ صًی سا تخَد اختصاظ داد %  45آالکلش تا  l/h 5/7+آتشاصیي kg/h 5/1ّوچٌیي تیواس .گشفت 

 g/h 5/87ٍ ضاّذ تا ػلف تیواس ( ضاّذ تذٍى ػلف)دسهَسد سشػت سثض ضذى ًیض اص هیاى تیواسّا تؼذ اص تیواس ٍجیي دستی 

اص ػلف کص اکَئیپ  L/h 1ػذد دس سٍص تیطتشیي سشػت سثض ضذى گٌذم سا تخَد اختصاظ داد ٍ تیواس  86تا  اص ػلف کص اٍلتیوا

ػذد دس سٍص کوتشیي سشػت  33/39آالکلش تا  L/h 5/7+آتشاصیي kg/h 5/1ّوچٌیي تیواس .ػذد دس سٍص تؼذ اص آى قشاس گشفت 33/81تا 

 (.2جذٍل )ػذد دس سٍص تؼذ اص آى قشاس گشفت  49آالکلش تا  L/h 5+يآتشاصی kg/h 1سثض ضذى سا دس گٌذم داضت ٍ تیواس 
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 اثش پسمانذ علف کص های مختلف بش دسصذ جوانه صنی گنذم -1ضکل 

 
 

 

 اثش پسمانذ علف کطهای مختلف بش سشعت سبض ضذن -2جذول                         

  
 سیلي پیچک صحشایی خشدل یَالف گٌذم 

  4.33  0.31  11.3  8.6  86 گشم 5/87اٍلتیوا 

  6.79  1.1  11.3  5.14  79.67 گشم 175اٍلتیوا 

  4.68  1.13  14.3  7.2  76.67 5/262اٍلتیوا 

  2.38  1.23  17.3  1.66  77 لیتش 1کشٍص 

  2.28  1.52  15.6  6.75  81 لیتش 2کشٍص 

  3.01 1.59  19.6  7.98 65 لیتش 3کشٍص 

  3.91  2.53  18  1.95  81.33 لیتش 1اکَئیپ 

  2.28  1.63  10.6  6.46  69 لیتش 2اکَئیپ 

  1.94  1.8  17  2.88  57 لیتش 3اکَئیپ 

 5/2آالکلش + کیلَگشم 5/0آتشاصیي

  2.07 1.51  20.3  4.65  64.33 لیتش

 لیتش 5آالکلش + کیلَگشم 1آتشاصیي 
49  5.57  20.6  1.09  1.72  

 5/7آالکلش + گشمکیلَ 5/1آتشاصیي 

 لیتش
39.33  8.45  11.6  0.6  1.58  

 2.18 1  10  6.2 95.33 ضاّذ تا ػلف

  1.42  0.98  7.33 5.35  123.3 ضاّذ تذٍى ػلف

LSD 23.72 3.53 7.79 0.63 1.48 
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 نتیجه گیشی کلی 

تش سٍی پسواى ػلف کص ّای رست تش ًتایج تذست آهذُ اس ایي آصهایص ًطاى داد کِ تش اساس تحقیقات قثلی اًجام گشفتِ 

آالکلش تیطتشیي دٍام سا دس خاک داضتِ ٍ ّوچٌیي تیطتشیي اثش سا تش سٍی کاّص دسصذ ٍ سشػت سثض ضذى گٌذم +کطت تؼذ آتشاصیي

غلظت اص ػلف کص اٍلتیوا تیطتشیي دسصذ جَاًِ صًی ٍ سشػت  3ّوچٌیي اصهیاى ػلف کص ّای خاًَادُ سَلفًَیل اٍسُ ّش .داسد

 .ض ضذى گٌذم سا داضت یؼٌی اص هیضاى پسواًذ کوتشی ًسثت تِ سایش ػلف کص ّای ّن خاًَادُ خَد تشخَسداس تَدسث
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Abstract

Continuous and excessive use of herbicides in soil with high-dose use and durability years in 

the fields of corn are used in addition to environmental hazards and the risk of weeds resistant to 

them and sometimes have problems in the following vegetative cultures. On this basis the effect of 

sulfonylureas on household consumer waste herbicides new experimental wheat crop in the year 

1389 in Kazeroun city in Fars province as a randomized complete block design in 14 treatments 

consisting of various concentrations of ultima herbicides and 2 L /h of herbicides nicosulfuron 

control, respectively, after 2 treatments and the highest percentage of germination and emergence 

rate 1.5 kg /h atrazine + 7.5 L /h alacholor lowest percentage of germination and emergence rate in 

wheat automatically granted. 
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