
 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

 

مخلًط تا %(84السً)سم پاضی علف کص َای آالکلر مختلف َای تررسی تاثیرريش

ريش َای مختلف درتلفیك تا  %(52تیتًس)ریمسًلفريني %(48گساپریم)آترازیه

در  488َای کاضت ترکىترل علف َای َرز ي عملکردررت  کىترل تیه ردیف

 ضُرستان داراب

 رمحمذ فریذيوپ3ًعلیرضا تراتی  5مُذی مذوذيست  1

عضَ -3داًطجَی وارضٌاسی ارضذداًطگاُ ازاداسالهی ٍاحذ فسا-2استاد یارداًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ فسا  -1

 ّیعت علوی ایستگاُ تحمیمات وطاٍرزی حسي آتاد  ضْرستاى داراب
 ريتريی َىرستان تىت الُذی صذر -خیاتان ترق–داراب -علیرضا تراتی:وًیسىذٌ مسعًل*
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 چکیذٌ

در اییه  در استفادٌ از ضیًٌ َای تلفیمی حاصل میی ضیًد    عملکردطثك وظر محممان تاالتریه کىترل علف َرز ي تاالتریه  

 تیمیار اصیلی   8درآزمایص کرتُای خرد ضذٌ در لالة تلًکُای کامل تصیادفی در   1318-1341در سال زراعیخصًظ 

ضعلٍ ,ضامل کارترد گراماکسًن  تیمار فرعی 8ي آترازیه+السً  ضامل وًاری ي سراسری  پاضی علفکص َای ریمسًلفرين ي

در ضیمال ضُرسیتان داراب     488تکرارتر ريی ررت رلم 3در   افکه يکلتیًاسیًن يضاَذ تذين کىترل تیه ردیفُای کاضت

س کىترل يوی ضت وطان می دَذ کٍ تیطتریه عملکرداَای سمپاضی ي کىترل تیه ردیف َای ک کىص ريش ترَم . اجرا گردیذ

وتیجیٍ  آمیذ   از تیمارَای ترَم کىص استفادٌ از علف کص گراماکسًن در َر دي تیمار سراسر پاضی تذستعلف َای َرز 

تر ريضیُای   ي  تًلیذ تاالتر تٍ دلیل کىترل تُتر علف َای َرز ضیًٌ َای تلفیمی تٍ دلیل کاَص پذیذٌ ممايمتکلی ایه کٍ 

 .تک ريضی ارجعیت دارد

 کىترل تیه ردیف َا,ترَمکىص تیمارَا,مذیریت تلفیمی ,وًاری پاضی ,راسری پاضیس :ياشگان کلیذی

 ممذمٍ

ّسیٌِ ّای .اهرٍزُ هطىالت التصادی ٍزیست هحیطی ًاضی از هصرف تی رٍیِ علف وص ّا تر وسی پَضیذُ ًیست 

 وص ّا فترٍز هماٍهت علف ّای ّرز تِ  عل یت سٌجی ٍثثت علف وص ّا ٍهسوَه ,تَلیذ ,سرسام آٍر وطف 

 .(7311لٌثری تیرگاًی). ّرز را دٍچٌذاى هی سازًذ  ّوگی ضرٍرت تجذیذ ًظر در ضیَِّ ّای هذیریت علف ّای

ّرز ررت را وٌترل   ّای درصذ علف 09وص آترازیي ّوراُ هتَالولر تَاًست تا  تا تىارگیری علفهحممی 

رد داًِ ررت در تیوار وٌترل تلفیمی علف ّای گسارش وردًذ وِ تاالتریي عولىهحممیي دیگری  (. 7007تَّلر)ًوایذ

ىار هٌاسة وٌترل علف ّای ّرز  تا تر ویثی ارائِ راّ ّذف از ایي آزهایص (.گاًا ٍ ّوىاراى  7001)ّرز تِ دست آهذ

 .راتِ سوت وطاٍرزی پایذار سَق دّذٍُ تر وٌترل تْتر علف ّای ّرز ٍافسایص تَلیذ ها وِ هیتَاًذ عال از رٍش ّا 

 ٍرٍش ّا هَاد 
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 دٍعلف وص ٍترویة رٍیطی پس صَرت ریوسَلفرٍى تِ تر ّن وٌص علف وص ّای اثر تررسی هٌظَر تِ

 7309-7310زراعی سال در رٍیطی تا رٍضْای هختلف وٌترل تیي ردیف ّای واضت پیص تِ صَرت آالولرٍآترازیي

  تصادفی واهل تلَن ّای لالة در ضذُ خرد ورت ّای درآزهایص داراب ضْرستاى ضوال خرٍسلٍَالع در درهٌطمِ

علف  سراسری ًٍَاری ٍوارترد صَرت تِ (گرم درّىتار39)ریوسَلفرٍى علف وص ضاهل وارترد اصلی تیوار 4در 

 واهال طَر تِ وِ فرعی تیوار 4 سراسری ًٍَاری ٍ صَرت تِ (ویلَ در ّىتار7لیتر4ٍ)آترازیي+آالولر وص ّای

( لیتردرّىتار4)گراهاوَى سن- افىي ضعلِ -ولتیَاسیَى ردیفْا ضاهل وارترد اصلی تیي تیوارّای تا ترویة در تصادفی

 تحمیك ایي در اعوال گردیذ ولیِ تیوارّای فرعی درسي پاًسدُ ساًتیوتری ررت گردیذ اجرا وٌترل تذٍى ضاّذ ٍ

 تِ  یىثار زرٍ 29 ّر ،  ّرز علف وٌترل درصذ ،  ّرز علف ّای خطه ،ٍزى ّرز، ّای علف تعذاد لثیل  از صفاتی

 را آًْا ّرز ّای علف وردى خطه جْت.  اًجام گردیذ  گیری اًذازُ هرحلِ 6هرتعی در هتر ًین در ًین وادر ٍسیلِ

 ترازٍی از استفادُ تا سپس ٍ دادُ لرار گراد ساًتی درجِ 19 دهای در ساعت 41 هذت تِ الىتریىی آٍى دستگاُ در

هَرد  عولىرد ًْایی ررت در تیوارّای هختلف ًیس  آخر ترداری ًًَِو در. گریذ هحاسثِ آًْا خطه ٍزى دیجیتالی

 وَدار تا ًرم افسار اوسل ًٍ ٍ جذاٍل رسن ٍ تجسیِ ّا دادُ SAS افسار ًرم از استفادُ عرزیاتی لرار گرفت سپس تا

 . گرفت صَرت داًىي ای داهٌِ چٌذ آزهَى از استفادُ ًیستا ّا هیاًگیي همایسِ

 ًتایج ٍتحث

وِ تیطتریي عولىرداز تیوارّای ترّن وٌص استفادُ از علف وص گراهاوسَى در ّر دٍ  ُ آى استذٌّاى دًتایج ًط

تذٍى وٌترل  تاثیر هعٌی ضاّذ اختالف تیي دٍ تیوار ًَاری پاضی در ترّن وٌص تا تیوار ..آهذتیوار سراسر پاضی تذست 

تذٍى وٌترل علف ّای ّرز ًطاى داد  رصذ تغییرات عولىرد ًسثت تِ ضاّذهمایسِ د. اضت داری تر عولىرد ًذ

ّای وٌترل تیي ردیف تیطتر از سایر تیوارّا  پس از اعوال سایر رٍش ریوسَلفرٍىعولىرد در تیوار ًَاری پاضی 

 . داد عولىرد را افسایصاهاوسَى ًسدیه تِ دٍ تراترتحت تاثیر لرار گرفت ٍ تِ ًحَی وِ حتی اعوال تیوار گر

 - 22-4شکل                    

 رابطه وزن خشک علف های هرز و عملکرد گیاه زراعی – 1-شکل  رابطه

تیوار ترّن وٌص تیوار ًَاری پاضی ْای ّرز هتعلك تِ  حیل دادُ ّا تیطتریي ٍزى خطه علفتراساس تجسیِ ٍت 

ٍزى خطه علف ّای ّرز در تیوارّای ًَاری پاضی ٍ . ز تَدرل علف ّای ّرتذٍى وٌتضاّذ ریوسَلفَرٍى ٍ تیوار 

ایي اهر در تیوار . وص گراهاوسَى در یه گرٍُ آهاری لرار گرفتٌذ سراسر پاضی تِ طَر هستمل در ترّن وٌص تا علف
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یوسَلفَرٍى ٍ ر ْای ّرز هتعلك تِ تیوار سراسر پاضیووتریي ٍزى خطه علف.ًیس صادق تَدترّن وٌص تا ضعلِ افىي 

تررسی راتطِ ٍزى خطه علف ّای ّرز ٍ (. 2ضىل.)تا علف وص گراهاوسَى تَدالسَ آترازیي در ترّن وٌص 

 .  (1نمودار)تَد تیي ایي دٍ عاهل r2=0.81) ) هعٌی دار ( exponential)عولىرد ًطاى دٌّذُ یه راتطِ ًوائی 

ایي . ماٍهت تر رٍضْای ته رٍضی ارجعیت داردضیَُ ّای تلفیمی تِ دلیل واّص پذیذُ ه:گیری کلیوتیجٍ  

درتلفیك تا گرا هاوسَى تْتریي ًتیجِ را هی  ّر دٍعلف وص هَرد آزهایصآزهایص ًیس ًطاى داد وِ سراسری پاضی 

 .یي علف وص استفادُ ورددّذ ٍلی در ضرایط هحذٍدیت علف وص هی تَاى ازًَاری پاضی ّو
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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 operation of corn704 in 

Darab city. 

1. Mehdi Maddandoost, 2.Alireza Torabi, 3. Mohamad Fereydoonpoor 

1. Assistant Professor, Islamic Azad University branch of  Fasa 

2. Senior (MSC) weeds, Islamic Azad University branch of Fasa. 

3. Member of faculty, Agricultural Research Station Darab Hassan Abad city.  

*writer:alirezatorabi,street bargh,end of bentolhoda sadr lane. 

(Alirezatorabi58@yahoo.com) 

 

Abstract 

According to researchers at the highest weed control and highest performance is 

achieved using a combination of methods.in crop (2010-2011) year, experiment split 

plot in a randomized complete block in 4 major treatments including strip and overall 

spray Remisolfron and Laso+ Atrazine and 4 minor treatments including Gramakson, 

flamethrower and kltuaseyoon and instance without control rows of plant in three 

replication upon corn 704 number was conducted in the northern city of Darab. 

Spraying method and controlling the interaction between planting rows show that most 
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of the operation as well as control wee using Gramaksoon herbicide was obtained 

interaction in both the spray treatments. The overall result is combination of methods to 

reduce the resistance phenomenon and higher productivity due to better control weeds 

on a single method is preferable.  

 

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

Control between the rows. 


