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هخلَط ثب %( 84السَ)ثشسسی تبثیشسٍضْبی هختلف سن پبضی ػلف وص ّبی آالولش

دستلفیك ثب سٍش ّبی هختلف وٌتشل  %( 52تیتَس)ٍ سیوسَلفشٍى %(  48گساپرین)آتشاصیي

دس  704ثشوٌتشل ػلفْبی ّشص ٍ طَل ثالل ٍلطش ثالل ٍػول وشد رست  ثیي سدیفْبی وبضت

 ضْشستبى داساة
 هحوذ فریذًٍپَر3 ی هذًذٍستهْذ 5 علیرضا تراتی 1

ػضَ -3استبد یبسداًطگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ فسب  -داًطجَی وبسضٌبسی اسضذداًطگبُ اصاداسالهی ٍاحذ فسب  2 -1

 ّیؼت ػلوی ایستگبُ تحمیمبت وطبٍسصی حسي آثبد  ضْشستبى داساة

  Alirezatorabi58@yahoo.com رٍترٍی ٌّرستاى تٌت الْذی صذر -خیاتاى ترق–داراب -علیرضا تراتی:ًَیسٌذُ هسعَل*

  چکیذُ 

تا رٍش ّای هختلفف کٌتفرل    آالکلرٍآترازیي دٍعلف کص ریوسَلفرٍى ٍترکیة علف کص ّای اثرتر ّن کٌص تررسی هٌظَر تِ

 1318-1341در سفال زراعفی   488ررت ٍعولکفرد  علفْای ّرزررت ًٍیس طَل تالل ٍلطفر تفالل   تررٍی تیي ردیف ّای کاضت 

ضاهل سراسری پاضی ٍ ًَاری  اصلی تیوار 8تِ صَرت اسپلیت پالت در آزهایطیلع در ضوال ضْرستاى داراب درهٌطمِ خرٍسلٍَا

  ,کاضفت  ردیفف ّفای   درتیي سن گراهاکسَى ٍضاّذ -ضعلِ افکي -کلتیَاسیَى :ضاهل کارترد  فرعی تیوار 8پاضی عف کص ّا ٍ

هیساى لطر تالل ًٍیس طَل تالل از تیوار ترّوکٌص ًَاری پاضفی   اًجام گردیذ ترّوکٌص  تیوارّای هَرد تررسی ًطاى داد تیطتریي

ریوسَلفَرٍى تا علفکص گراهاکسَى تذست آهذُ است ًٍیس

 

تیطتریي ٍزى خطک علفْای ّرز هتعلك تِ  تیوفار تفرّوکٌص تیوفار    

ضفت  یي ردیف ّای کاترّن کٌص رٍش ّای سوپاضی ٍ کٌترل ت .ًَاری پاضی ریوسَلفَرٍى ٍ تیوار تذٍى کٌترل علفْای ّرز تَد

  ّر دٍ تیوار سراسر پاضی تذست آهذًطاى هی دّذکِ تیطتریي عولکردازتیوارّای ترّن کٌص استفادُ ازعلف کص گراهاکسَى در

 کٌترل تیي ردیف ّا,ترّوکٌص تیوارّا,هذیریت تلفیمی ,ًَاری پاضی ,سراسری پاضی :ٍاشگاى کلیذی 

  همذهِ

ّشص ثش ویفیت ٍ وویت هحصَالت وطبٍسصی هؼبدل هجوَع  ّبی ضضىی، خسبست ػلفپ ثِ اػتمبد ثسیبسی اص هتخصصبى گیبُ

ّشص ثش هحصَالت غزائی ٍ تبثیش  ّبی ثبتَجِ ثِ خسبست لبثل تَجِ ػلف. ّبی گیبّی است خسبست حبصل اص آفبت ٍ ثیوبسی

س تبهیي اهٌیت غزا ٍ وطبٍسصی ّشص ثِ هٌظَ ّبی ّبی وطبٍسصی، اًجبم پژٍّص دس صهیٌِ ػلف آًْب ثش وویت ٍ ویفیت فشاٍسدُ

چطن  ّشص هبًٌذ ثسیبسی اص وطَسّبی جْبى ثِ ّبی دس ایشاى ًیض هطىالت ًبضی اص حضَس ػلف. پبیذاس اهشی ضشٍسی است

ّبی صساػی ٍ طجیؼی  خَسد، لزا جب داسد وِ تَجِ جذی ثِ هذیشیت وبسا ٍ پبیذاس ایي ػَاهل ًبخَاستِ، دس اوَسیستن هی

ال ثیبلی گضاسش ًوَد وِ تشویت ػلفىطْب ی پیص سٍیطی ّوشاُ ثب استفبدُ اص ولتیَاتَس (. 1389بىٌّشهٌذی)هؼطَف ضَد

ثیبى ًوَدًذاستفبدُ اص هحممیي دیگشی  (.1995ال ثیبلی)هَجت افضایص هبدُ خطه ثالل ٍٍصى ّضاسداًِ هی گشدد

ثبغستبًی )ّشص سا وٌتشل ًوبیذ  ّبی ی ػلفطَس هَثش تَاًذ ثِ صَست تلفیمی هی ّبی خبن وبسثشد ٍ وَلتیَاتَس ثِ وص ػلف

وِ هیضاى خسبست ػلفْبی ّشص هضاسع رست ٌّگبهی وِ تلفیمی اص سٍضْب ی ضیویبیی  تحمیك دیگشی ًطبى داد (1384

ٍهىبًیىی اػوبل گشدیذ ثِ گًَِ ای وبّص یبفت وِ افضایص ػولىشد رست سا ًسجت ثِ وبسثشد ّش یه اص سٍضْب ثِ تٌْبیی 

 (.2002ٍَّسستبد ٍّوىبساى)تِ استهطوئي تش سبخ
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                                                                                                                                                                           :هَاد ٍرٍضْا

ثِ  آالولشٍآتشاصیي دٍػلف وص ٍتشویت سٍیطی پس صَست سیوسَلفشًٍجِ ثش ّن وٌص ػلف وص ّبی اثش ثشسسی هٌظَس ِث

 خشٍسلٍَالغ دس دسهٌطمِ 1390-1389صساػی سبل دس سٍیطی ثب سٍضْبی هختلف وٌتشل ثیي سدیف ّبی وبضت پیص صَست

 بسثشدضبهل و اصلی تیوبس 4دس   تصبدفی وبهل ثلَن ّبی لبلت دس ضذُ خشد وشت ّبی دسآصهبیص داساة ضْشستبى ضوبل

ویلَ 1لیتش4ٍ)آتشاصیي+آالولش ػلف وص ّبی سشاسشی ًٍَاسی ٍوبسثشد صَست ثِ (گشم دسّىتبس30)سیوسَلفشٍى ػلف وص

اصلی ثیي سدیفْب  تیوبسّبی ثب تشویت دس تصبدفی وبهال طَس ثِ وِ فشػی تیوبس 4 سشاسشی ًٍَاسی ٍ صَست ثِ (دس ّىتبس

گشدیذ ولیِ تیوبسّبی فشػی  اجشا وٌتشل ثذٍى ضبّذ ٍ( لیتشدسّىتبس4)بوَىگشاه سن- افىي ضؼلِ -ولتیَاسیَى ضبهل وبسثشد

  ّشص ػلف ّبی خطه ،ٍصى ّشص، ّبی ػلف تؼذاد لجیل  اص صفبتی تحمیك ایي دسسي پبًضدُ سبًتیوتشی رست اػوبل گشدیذ دس

.  اًجبم گشدیذ  گیشی اًذاصُ حلِهش 6هشثؼی دس هتش ًین دس ًین وبدس ٍسیلِ ثِ  یىجبس سٍص 20 ّش ،  ّشص ػلف وٌتشل دسصذ ،

 لشاس گشاد سبًتی دسجِ 70 دهبی دس سبػت 48 هذت ثِ الىتشیىی آٍى دستگبُ دس سا آًْب ّشص ّبی ػلف وشدى خطه جْت

لطش ثالل ٍطَل ثالل ٍ دس ًوًَِ ثشداسی آخش  ًیض . یذدگش هحبسجِ آًْب خطه ٍصى دیجیتبلی تشاصٍی اص استفبدُ ثب سپس ٍ دادُ

هَسد ػشصیبثی لشاس گشفت سپس ثب استفبدُ اص ًشم ّش تیوبس دس ثَطِ ثِ صَست تسبدفی 10اص طشیك اتخبة رست ْبییػولىشد ً

 . همبیسِ هیبًگیي ّب ًیضثب استفبدُ اص آصهَى چٌذ داهٌِ ای داًىي صَست گشفت وَداسّب ٍ ٍ سسن ً ,دادُ ّب تجضیِ SASافضاس 

 ًتایج ٍتحث

 لطش ثالل ٍطَل ثالل 

 وٌص ًَاسی پبضی سیوسَلفَسٍى ثب ػلف تیوبسّبی هَسد ثشسسی ًطبى داد ثیطتشیي هیضاى لطش ثالل اص تیوبس ثشّن وٌص  ثشّن

ثشّوىٌص  سشاسش ایي تیوبس ثذٍى اختالف هؼٌی داس آهبسی ثب تیوبس ( . سبًتی هتش  78/12)وص گشاهبوسَى ثذست آهذُ است 

ًتبیج ًطبى داد دس تیوبس ثشّوىٌص سشاسش پبضی .پبضی السَ آتشاصیي ٍ ػلفىص گشاهبوسَى دس یه گشٍُ آهبسی لشاس گشفت

ًتبیج ًطبى داد ثشّوىٌص ًَاسی .السَ آتشاصیي ثب تیوبسّبی وٌتشل ثیي سدیف ثیطتشیي هیضاى لطش ثالل  ثذست آهذُ است 

شاهبوسَى تبثیش هثجت صیبدی ثش لطش ثالل داضتِ است ٍ ثبػث ضذُ وِ ایي تیوبس ًسجت ثِ پبضی سیوسَلفَسٍى ثب ػلفىص گ

ثشسسی ًتبیج طَل ثالل ًیض ًطبى داد ایي جضء ػولىشد تحت تبثیش . (1ضىل)سبیش تیوبسّب دس گشٍُ ثبالتش آهبسی لشاس گیشد 

ٍ وٌتشل  یسوپبض یثشّن وٌص سٍش ّب ػولىشد (.2ضىل)تیوبسّبی وٌتشل ًتبیج هطبثْی سا ثب لطش ثالل اص خَد ًطبى هی دّذ

ثشّن وٌص استفبدُ اص ػلف وص گشاهبوسَى دس ّش دٍ  یوبسّبیػولىشداص ت يیطتشیدّذ وِ ث یوبضت ًطبى ه یّب فیسد يیث

 یساثطِ ًوبئ هیّشص ٍ ػولىشد ًطبى دٌّذُ  یساثطِ ٍصى خطه ػلف ّب یثشسس( 3ضىل)ثذست آهذ یسشاسش پبض وبسیت

(exponential )ٌاسد یهؼ (  (r2=0.81(4ضىل )دٍ ػبهل ثَد يیا يیث 
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 تأثیش ثشّوىٌص تیوبسّبی هَسد ثشسسی ثشلطش ثالل -1ضىل  
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سراسر پاشی ریمسولفورون وواری پاشی ریمسولفورون سراسر پاشی السو آورازیه وواری پاشی السو آترازیه

تأثیش ثشّوىٌص تیوبسّبی هَسد ثشسسی ثش طَل  -2  ضکل 

 ثالل

 

 
ساثطِ ٍصى خطه ػلف ّبی ّشص ٍ ػولىشد صساػی گیبُ – 4-ضىل 

 
 ٍصى خطه ػلفْبی ّشص 

ه ػلفْبی ّشص هتؼلك ثِ  تیوبس ثشّوىٌص تیوبس ًَاسی پبضی سیوسَلفَسٍى ٍ تیوبس ثذٍى وٌتشل ػلفْبی ثیطتشیي ٍصى خط

ٍصى . ی هَسد ثشسسی ٍجَد ًذاسدًتبیج ًطبى داد وِ ّیچگًَِ اثش هتمبثلی ثیي تیوبسّب(.  ویلَگشم دس هتش هشثغ699/1)ّشص ثَد 

ی ثِ طَس هستمل دس ثشّوىٌص ثب ػلفىص گشاهبوسَى دس یه خطه ػلفْبی ّشص دس تیوبسّبی ًَاسی پبضی ٍ سشاسش پبض

ووتشیي ٍصى خطه ػلفْبی ّشص هتؼلك ثِ .ایي اهش دس تیوبس ثشّوىٌص ثب ضؼلِ افىي ًیض صبدق ثَد. گشٍُ آهبسی لشاس گشفتٌذ
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ویلَگشم  33/0ٍ  32/0ثِ تشتیت )تیوبس سشاسش پبضی سیوسَلفَسٍى ٍ السَ آتشاصیي دس ثشّوىٌص ثب ػلفىص گشاهبوسَى ثَد 

 . (4ضىل )گشفتٌذشیي گشٍُ آهبسی لشاسایي تیوبسّب ثذٍى اختالف هؼٌی داس ثب یىذیگش دس آخ( .دس هتش هشثغ 

 ایي آزهایص. ضیَُ ّای تلفیمی تِ دلیل کاّص پذیذُ هماٍهت تر رٍضْای تک رٍضی ارجعیت دارد:  ًتیجِ گیشی ولی

 .دٌّذُ ایي اهر هی تاضذًیس ًطاى  

 هٌبثغ

 ّشص ایشاى ّبی اٍلیي ّوبیص ػلَم ػلفپیطگفتبس 1384. م.ستبًی ثبغ-1

ثب استفبدُ اص سٍضْبی تلفیمی دس استبى خَصستبى پبیبى ًبهِ  704وٌتشل ػلفْبی ّشص رست سلن  1389.م ,ٌّشهٌذیبى-2

 .وبسضٌبسی اسضذضٌبسبیی ٍهجبسصُ ثب ػلفْبی ّشص داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ فسب

3-EI-bially- ME.1995 . Weed control treatments under treatments  under different  density  

patterns in maize . Annuals of Agricultural Cairo, 40 (2):697-708  
4-Hoverstad,T.,Gunsolus,J ., Johnson , G.and King , R . 2002 . Evaluating economic risk in 

corn and soybean management  system. Weed Scince, 7(4) :227-232 
Investigation the effect different methods spraying herbicides Alakoler (Laso48%) mix 

with Atrazin (Gezaprim80%) and Remisolfroon (Titus25%) conjunction with different 

methods control between planting row per to control weeds and length corn and 

diameter corn and operation of corn704 in Darab city. 
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Abstract  

  

In order to investigation of effect interaction herbicides Remisolfroon and combination two 

Alaker and Atrazin herbicides to control different methods between planting row on weeds corn 

and also length corn and diameter corn and operation of corn704 in crop (1389 -1390) year in 

Khorsloo region in north Darab city, experiment like split plot in 4 main treatment including: 

overall spray and strip spray herbicides and 4 secondary treatment including application: 

Keltuvasoon - flamethrower – Gramaksoon toxicant and  witness between row of planting are 

performed. Investigation of interaction to study treatments is showed the most of rate diameter 

corn and length from treatment of interaction strip spray Remisolfroon with Gramasoon 

herbicide achieved and also the most of dry weight of weeds belonging to Remisolfroon strip 

spray treatment and no treatments control weeds. Interaction spraying methods and control 

between rows of planting show that the most of operation from interaction of treatment using of 

Gramaksoon herbicide in both treatment is obtained.  

Keywords: overall spray, strip spray, Integrated Management, Interaction treatments, Control 

between the rows. 
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