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 چکیدٌ

هذیشیت علف ّای تشای تکشاس  3دس قالة طشح تلَک ّای کاهل تصادفی دس طی یک آصهایش  علف کش ّای کشٍص، اکَتیپ ٍ اٍلتیوا

یضاى یک لیتش دس ّکتاس، اکَتیپ شاهل علف کش کشٍص تِ ه)دس ایي تشسسی تیواسّا شاهل استفادُ اص سوَم علف کش .شذهقایسِ ّشص هضاسع رست 

ًتایج ًشااى داد  ٍصى ششاک علاف ّاای ّاشص دس      . تَد(گشم دس ّکتاس، ٍجیي دستی  ٍشاّذ تذٍى کٌتشل علف ّشص 175لیتش دس ّکتاس،اٍلتیوا  2

تش تعذاد  هصشف علف کش ّا قشاس گشفتٌذ، ًتایج ّوچٌیي ًشاى دٌّذُ تأثیش علف کش ّاسٍص تعذ اص اعوال تیواسّا تحت تأثیش   33ٍ  15 صهاًْای

 .تَدهعٌی داس علف ّای ّشص 

 َرزَای علف کص، کىترل علف ذرت، : کلیدی ياژگان

 

 مقدمٍ

ِ تااا. تاشاااذ دًیاااا سا داسا هااا  دس تااایي هحصاااَعت صساعااا ، رست اص لحاااات سااام  صیاااش کشااات، هقاااام ساااَم دس 

ِ کیلاااَگش 4296عولکاااشد هتَسااا  هیلیاااَى تاااي ٍ  633تاااا تَلیاااذ  1383کاااِ دس ساااال  َسیطااا  م دس ّکتااااس، ًساااثت تااا

ًشاااى دادًااذ کااِ گاااّی هاای تااَاى علااف ّااای        ( 1999)ایٌشجیاات ٍ کتیٌاا    .تااشًج ٍ گٌااذم تشتااش  ًشاااى هاا  دّااذ     

اًجااام شاااک ٍسصی حفااا تی تااا کاااّش تااِ ّاان      . تااا اسااتفادُ اص تقایااای گیاااّی کٌتااشل کااشد     133%صااَست ِ ّااشص سا تاا 

تاشاااٌذ ٍ تاعااای جلاااَگیشی اص تاااذاشل   شاااَسدگی شااااک هااای تَاًٌاااذ سٍی جوعیااات علاااف ّاااای ّاااشص تااااثیش گااازاس   

علاااف ّاااای ّاااشص کاااِ اثاااشات اقتصاااادی قاتااال تاااَجْی تاااش تَلیاااذات   . ّاااای ّاااشص ٍ گیاّااااى صساعااای شاااًَذ علاااف

کشاااٍسصی داسًااذ، تحاات تاااثیش عااَاهلی هااَى ٍیکگاای ّااای فیضیکاای ٍ شاایویایی شاااک، ٍیکگاای ّااای گیاااُ، عولیااات            

هااذت ّاساات کااِ علااف کااش ّااا     . شاکٌااذُ هاای شااًَذ  شاااک ٍسصی ٍ هیااضاى اسااتفادُ اص علااف کااش ّااا، دس هااضاسع        

 .(1994 ،کاااسلي ٍ ّوکاااساى ) گیشًااذ تااِ عٌااَاى اصاالی تااشیي اتااضاس کٌتااشل علااف ّااای ّااشص هااَسد اسااتفادُ قااشاس هاای          

ٍ ًْایتااات تااأثیش هصااشف  ّااا تااش کٌتااشل علااف ّااای ّااشص رست     هقایسااِ علااف کااش ّااا ٍ تشسساای آى  آصهااایش تااِ هٌ ااَس  

 .گشفتصَست آى ّا تش عولکشد داًِ رست 

 

 ريش َا مًاد ي

دس اساضی ایستگاُ تحقیقاتی تختاجشد داساب ٍاتستِ تاِ هعاًٍات هشکاض تحقیقاات کشااٍسصی       1389ایي آصهایش دس تاتستاى 

عاش    N  63 46 28طاَل جرشافیاایی هحال    .کیلَهتشی شْشساتاى داساب قاشاس داسد اًجاام گشدیاذ      8داساب کِ دس فاصلِ   -فاسس

 . تَد هتش 1153 ٍ استفاع اص سم  دسیا E 29 22 54جرشافیایی آى 
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تیواسّا شاهل استفادُ اص سوَم علف کش شااهل  . تکشاس اًجام شذ 3ایي آصهایش دس قالة طشح تلَک ّای کاهل تصادفی دس 

+ فَسٍىًیکَ ساَل  – 3لیتش دس ّکتاس  2تِ هیضاى ( اکَئیپ)فَسام سَلفَسٍى  –2تِ هیضاى یک لیتش دس ّکتاس ( کشٍص)ًیکَسَلفَسٍى  -1

. تاَد ( تذٍى کٌتشل علف ّشص)شاّذ  -5یک هشتثِ ٍجیي علف ّای ّشص ٍ  -4گشم دس ّکتاس  175تِ هیضاى ( اٍلتیوا)ایسوَ سَلفَسٍى 

هاُ  س اص اعوال تیواسّا اص ّش  تِ فاصلِ دٍ ّفتِ ٍ یک دس طَل فصل سشذ تِ هٌ َس اًذاصُ گیشی تعذاد ٍ ٍصى ششک علف ّای ّشص

هتش تشداشت شذُ ٍ تعذاد علف ّای ّشص تِ تفکیک جٌس ٍ گًَِ هشخص شاذًذ ٍ تاِ هاذت     1×1ا کَادسات کشت علف ّای ّشص ت

تِ هٌ َس اًاذاصُ گیاشی   . دسجِ ساًتیگشاد دس آٍى گزاشتِ ٍ سپس ٍصى ششک علف ّای ّشص هحاسثِ گشدیذ 72ساعت ٍ تا دهای  48

 .ًجام شذسدیف ٍس  ّش کشت ًوًَِ تشداسی ا 2عولکشد ٍ اجضاء عولکشد اص 

 

 وتایج ي بحث

سا سٍص  س اص اعوال تیواسّای استفادُ اص علف کش تِ طَس هعٌی داس تعذاد ٍ ٍصى علاف ّاای ّاشص     15ًتایج ًشاى داد کِ 

ّاا سًٍاذ ًضٍلای    دسصذ ترییش دس تیواسّای علف کش کشٍص ٍ اٍلتیوا هٌفی تَد تذیي هعٌی کِ علف ّای ّشص دس ایاي تیواس داد کاّش 

داشت ٍ تعذاد ٍ ٍصى علف ّای ّشص کاّش یافت علف ّای ّشص دس تیواس ّای ٍجیي ٍ علف کش اٍلتیوا ٍ شاّذ تذٍى کٌتشل سًٍذ 

 .(1جذٍل ) دست آهذِ تیشتشیي عولکشد داًِ اص تیواس استفادُ اص علف کش اکَئیپ ٍ اٍلتیوا ت. افضایشی داشتٌذ

 
 ي عملکرد داوٍ درت َرزَای بر تعداد ي يزن خطک علف کص َا استفادٌ از علف تأثیر  -1جديل 

 عملکرد داوه روش کنترل
 وزن خشک علف هرز تعداد علف هرز

روز پس از  51

 تیمار علفکش

روز پس از  03

 تیمار علفکش

درصد 

 تغییر
روز پس از  51

 تیمار علفکش

روز پس از تیمار  03

 علفکش

درصد 

 تغییر
 a 9256.70 b 124 C 86.55 -30.2 C 69.36 d 54.62 -21.25 کروز

 a 9029.90 b 129.23 B 141.11 9.19 B 99.43 b 135.15 35.92 اکوئیپ

 b 8592.30 b 128 B 116.01 -9.37 B 85.61 c 80.32 -6.18 اولتیما

 a 9279.40 c 19 D 32.33 70.16 D 11.19 e 23.96 114.12 وجیه دستی

 c 8167.00 a 190.11 A 326.33 71.65 A 198.4 a 356.41 79.64 بدون وجیه

 .تفايت معىی داری ومی باضىد% 5در َر ستًن میاوگیه َایی کٍ دارای حرف مطابٍ َستىد از وظر آماری با استفادٌ از آزمًن داوکه در سطح احتمال * 

 

 وتیجٍ گیری کلی

کش ّا تَاًست علف ّای ّشص سا کٌتشل  کشٍص تْتشیي علف کش استفادُ شذُ دس ایي آصهایش تَد هَى تْتش اص سایش علف

( سٍص   س اص تیواس علف کش 33ٍ  15تِ تشتیة )دس ًوًَِ تشداسی ّای اٍل ٍ دٍم سا کٌذ یعٌی تعذاد ٍ ٍصى ششک علف ّای ّشص 

عٌی داس اص طشفی عولکشد داًِ حاصل اص هصشف علف کش کشٍص تا ٍجیي دستی اشتالف ه. تْتش اص سایش علف کش ّا کاّش داد

 .ٍ ایي دلیل تش اّویت ایي علف کش هی تاشذ اشتذً
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Abstract 

In order to evaluate of application effect of various herbicides, a experiment was conducted 

in a randomize complete block design with 3 replications. Treatment consisted of utilization of 

herbicides including cruz  herbicide in the rate of 1lit ha
-1

 , Equipe in 2lit ha
-1 

and Ultima in 175 

gha
-1

,Hoeing and no weed control as check as horizontal factors. Results showed that 15 and 30 

days after treatments. Exertion, dry weight of weeds was affected by weed chemical control. 
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