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 چکیده
علفکص ثب یب  12تحول گًَِ ّبی چوٌی اگزٍستیس کبپیالر سیس ، ریگزاس چٌذ سبلِ ، چوي فسکیَ ،چوي پَا یکسبلِ ًیست ثِ 

ی هَرد ثزرسی قزار گزفت پَا یکسبلِ ثِ ٍسیلِ علفکص ّب  S8 )00سیلَت L77 - سیلَت )ثذٍى  دٍ ًَع هبدُ خیس کٌٌذُ ارگبًَسیلکَى 

کبهال کٌتزل ضذ چوي اگزٍسیتس ضذیذا ثِ علفکطْبی کلزٍ سَلفَراى ٍ هتی  S800ّبلَکسی فَح ٍ کلَتذین ثِ ّوزاُ هبدُ خیس کٌٌذُ 

هَاد خیس . ٍ چوي فسیکیَ ًسجت ثِ علفکص ّبی ّبلَکسی فَح، فلَر آسی فَح ، کلَتَدین ٍ ستَکسیذم هقبٍم ثَد . سَلفَراى هقبٍم ثَد

ًَی تحول ثزخی اس گًَِ ّبی چوٌی را ًسجت ثِ ثزخی اس علفکص ّب تحت تبثیز قزار دادًذ ثزای هثبل هبًذُ خیس کٌٌذُ کٌٌذُ ارگبًَسیلیک

گزاس چٌذ سبلِ را ًسجت  تحول ریS  800تحول پَای یکسبلِ ٍ علفکص گالی فَ سیت کبّص داد اهب هبدُ خیس کٌٌذُ  L 77سیلیَت 

 .ل اس ایي تحقیق در هذ یزیت چوي ّبی سز سیزی اّویت داردتالسیي افشایص داد ًتبیج حبسعلفکص تزثَ

 ، ریگراس، پوآ، مدیریت علف هرزاگروستیسمویان،  :کلیدی واژگان

 

 هقذهِ

در طی چٌذیي دِّ تیوبرّبی ضیَُ هختلفی ثزای کٌتزل پَ ای یکسبلِ در چوٌْبی سزد سیزی استفبدُ ضذُ است ایي تیوبر 

، فَهسبتثٌسَالیذ، پبکلَثَتزاسٍ، اًذٍتبل، اتَ دی سی پی آ، ثِ ًیفیي، ّب، ار سیي کبل گَگزدی،کص ّبی  ّب ضبهل استفبدُ اس علف

عِ یبفتِ اًذ کِ ثزای کٌتزل اًتخبثی ساخیزا تعذادی اس علفکص ّبی جذیذ تَ. پزٍدیبهیي ٍ هَاد تٌظین کٌٌذُ رضذ هختلف ثَدُ است

هعزفی هَاد خیس کٌٌذُ  .(1993هبتیسي ٍ ّوکبراى، ) قزار هی گیزدعلف ّبی ّزس چوٌی در هحصَالت ثزگ پْي هَرد استفبدُ 

ّب ثِ درٍى گیبُ ثبس کزدُ است گشارش ضذُ است  کص ارگبًَ سیلیکًَی هسیز ّبی جذیذ را ثزای اًتقبل هَثز تز هَاد هَثزُ ی علف

رتذریب، اٍلکس ٍ ریگزاس چٌذ جذة علفکطْبی گالی فَسیت را در گًَِ ّبی کَ L77کِ اضبفِ کزدى هبدُ خیس کٌٌذُ سیلَت 

فیلذ ٍ ) جذة گالی فَسیت را در گیبُ پبسپبلَ ٍ الیت ری صیب کن کزدُ است L77اس طزفی دیگز سیلَت . سبلِ افشایص دادُ است

 .(1992ّوکبراى، 

 

 مواد و روش ها

، چچن browntopآسهَى تحول . ضذاًجبم  C º 16/25حذاکثز اس / سِ آسهبیص گلذاًی در گلخبًِ در دهبی حذاقل 

 پز اس خبک سیلت لَمّبی در گلذاى  گیبّبى . تیوبرّبی علف کص ّبی پس رٍیطی هطخص ضذثِ  Chewings   ٍpoaچٌذسبلِ، 

تیوبر ٍ یک ضبّذ در  72در هجوَع اس  .تب قجل اس اعوبل تیوبرّب ثزای رضذ داضتٌذ( ّفتِ 6ٍ  4ثیي )گیبّبى سهبى کبفی . کبضتِ ضذ

ّفتِ پس اس تیوبر  12ٍ  6،  3گیبّبى ّزس در . ثب سِ تکزار اًجبم ضذ( علف کص ّب ثِ عٌَاى پالت اصلی)ت قبلت طزح اسپلیت پال

،  isoproturon ،diflufenicanعلف کص یعٌی در آسهبیص دیگز سِ . دادُ ضذ( هزدُ) 10تب ( سبلن) 1ارسیبثی ضذ ٍ ًوزُ 

terbuthylazine  ٍhaloxyfop  قزار گزفت ،  هَرد استفبدُ هقذاردر یکamitrole تیوبرّبی توبم . استفبدُ ضذ در دٍ هقذار
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 ایي آسهبیص ثِ صَرت. استفبدُ قزار گزفت هَرد ٪ 0.1در  organosilicone S800لف کص ثب ٍ ثذٍى افشٍدى سَرفبکتبًت ع

. اًجبم ضذهطبلعِ  poa ی کٌتزلثزاآسهبیص سَم اثز گلیفَسیت ٍ سَرفکتبًتْب . اًجبم ضذطزح ثلَک ّبی کبهل تصبدفی ثب پٌج تکزار 

 ٪ 0.5ٍ  0.25،  0.1ٍجَد دارد ،  organosilicone L77  ٍS800سِ هیشاى علفکص ثِ تزتیت ثب ٍ ثذٍى ّز یک اس سَرفبکتبًت 

زم ً تجشیِ ٍ تحلیل ٍاریبًس ثب استفبدُ اس توبم دادُ ّب ثب. طزح آسهبیطی یک ثلَک کبهل تصبدفی ثب چْبر تکزار ثَد. ثَدًذ غلظت

 .ضذًذ هطبلعِ LSD 05/0ثب  SASافشار 

 

 نتایج و بحث

گًَِ چوٌی  4هطبلعِ کًٌَی ثِ هٌظَر تحقیق چٌذیي علفکص ثب ٍ ثذٍى دٍ هبدُ خیس کٌٌذُ ارگبًَ سیلیکًَی رٍی تحول 

سهبیص تعذادی اس در آ .اًجبم گزفت ّذف یبفتي تیوبر ّبی ضیویبیی ثَد کِ ثتَاًٌذ ثِ طَر اًتخبثی پَ آی یکسبلِ را حذف ًوبیذ

، کلَتذین ٍ ، فلَاسی فَحکص ّبی ّبلَکسی فَح علف. علفکص را ثب هقذاری خبصیت گشیٌطی در چوي کبری هطخص کزد

چوي فسکیَ درجِ . ستَکسذین هتعلق ثِ خبًَادُ آریل اکسی فٌَکسی پزٍپیًَبت هی ثبضٌذ ٍ ثِ عٌَاى کطٌذُ گزاس ّب عول هی کٌٌذ

علفکص ّب صزف ًظز اس هیشاى هصزف یب اضبفِ کزدى یب ًکزدى هَاد خیس کٌٌذُ ًطبى داد ثِ هٌظَر کٌتزل ثبالیی اس تحول را ثِ ایي 

گزٍ در ّکتبر  240پَآی یکسبلِ در چوي فسکیَ علفکص ّبلَکسی فَح ثْتزیي اًتخبة علفکطی ثَد اگز چِ کلَتذین ثِ هیشاى 

علفکص اتَ فًَسبت چوي فیسکیَ را ًسجت ثِ گًَِ ّبی دیگز . (1ل جذٍ)ًیش تیوبر هَثز ثَد   S 800ّوزاُ ثب هبدُ خیس کٌٌذُ 

آی یکسبلِ  ثیطتز تخزیت ًوَد در حبلی کِ ریگزاس چٌذ سبلِ ٍ چوي اگزٍستیس ثِ ایي علفکص تحول ًطبى دادًذ ٍ ّوچٌیي پَ

 .(1جذٍل )کٌتزل ًگزدیذ 

ثب اضبفِ کزدى هَیبى ّب افشایص یبفتِ ثَد هطبثقت ایي ًتبیج ثب گشارش دیگزی کِ ًطبى دادُ ثَد کِ فعبلیت ایشٍپزٍتزٍى 

در آسهبیص هحذٍدُ اًتخبثی کبفی ثیي گًَِ ّب ٍجَد ًذاضت تب اهکبى استفبدُ ایوٌی اس هخلَط ایشٍپزٍتزٍى ٍ دی فلَ فیٌیکبى  . دارد

ثز اسبس ایي ًتبیج ثِ ًظز هیزسذ کِ آسهَى اضبفی دیگزی کِ هقبدیز هتَسطی اس علفکص ّب را ثب هَاد خیس . در چوي هوکي سبسد

سم است صزفِ ًظز اس اضبفِ کزدى هبدُ خیس کٌٌذُ چوي اگزٍستیس تحول ثبالیی را ثِ علفکص ّبی کٌٌذُ هَرد ثزرسی قزار دّذ ال

ِ ایي دٍ علفکص کلزٍ سَلفَراى ٍ هتسَلفَراى ًطبى داد در حبلی کِ ریگزاس چٌذ سبلِ ًسجت ث: گزٍُ سَلفَ ًیل اٍرُ ضبهل 

 .(1جذٍل )حسبس ثَدًذ 

گزم در ّکتبر استفبدُ ضذ ٍ سطَح ثبالیی اس تحول در توبم گًَِ ّب دیذُ  200ٍ  120در آسهبیص اٍل آهیتزٍل در هقبدیز 

ٍسى خطک پَ آی درصذ در  74ٍ  54گزم در ّکتبر ثِ تزتیت ثبعث کبّص  1000ٍ  600ضذ در آسهبیص دٍم آهیتزٍل در هقبدیز 

الجتِ سهبًی کِ .درصذ ثَد 43ٍ  35یت فقط در هقبدیز ثبالتز هیشاى خسبرت ثِ چوي اگزٍستیس ٍ فسکیَ ثِ تزت( 1ضکل )یکسبلِ ضذ 

ثِ علفکص اضبفِ ضذ ایي خسبرت کبّص یبفت ایي ًتبیج ًطبى دادًذ کِ آهیتزٍل  پتبًسیل استفبدُ در  S800هبدُ خیس کٌٌذُ سیلَت 

س کٌٌذُ در هذیزیت علفْبی ّزس چوي را داضتِ ٍ آسهبیطبت دیگز ثزای تعییي هیشاى ثْیٌِ هیشاى هصزف علفکص ٍ غلظت هبدُ خی

آسهبیطبت اٍل ٍ دٍم ًطبى دادًذ کِ پَ آی یکسبلِ ًسجت ثِ دیگز گًَِ ّب ثِ علفکص گالیفَسیت حسبستز ثَدُ . ایي هَرد السم است 

گزم در ّکتبر هیشاى خسبرت را ثِ پَ آی یکسبلِ افشایص داد  در هیشاى  360ثِ  180ٍ افشایص دادى هقذار هصزف گالیفَسیت اس 

 (2جذٍل . )در ّکتبر گالیفَسیت ثبعث خسبرت ضذیذ ثِ چوي ّبی اگزٍستیس ، ٍیگزاس چٌذ سبلِ ٍ فسکیَ ضذگزم  360هصزف 

 یتیجه گیری کلن
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ثزای کٌتزل پَ آی یکسبلِ در چوي ( گزم در ّکتبر ٍ کوتز  180)ثٌبثزایي ًتیجِ گیزی هی ضَد کِ هقذار پبییي گالیفَسیت 

گزم در ّکتبر اضبفِ  180ثِ علفکص گالیفَسیت ثب هیشاى هصزف  S800کِ هبدُ خیس کٌٌذُ  سهبًی. هیجبیست هَرد استفبدُ قزار گیزد

درصذ کبّص در ٍسى خطک را 33درصذ کبّص در ٍسى خطک پَ آی یکسبلِ صَرت گزفت در حبلی کِ چوي فسکیَ فقط 80ضذ 

فیلذ ٍ ّوکبراى، ) ثستِ ثِ گًَِ هیجبضذثزّن کٌص ثیي هَاد خیس کٌٌذُ ی ارگبًَسیلیکًَی ٍ علفکص گالیفَسیت ٍا.  ًطبى داد

گزم در ّکتبر گالیفَسیت سهبًی ثِ دست آهذ کِ هبدُ  180ثْتزیي کٌتزل پَ آی یکسبلِ ثب هصزف   (1994دستغیت ٍ ّوکبراى  ;1992

 (.2جذٍل )درصذ ثِ آى اضبفِ ضذ /. 25ت در غلظ L77 خیس کٌٌذُ سیلَت
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Abstract 

The tolerance of browntop (Agrostis capillaris L.), perennial ryegrass (Lolium perenne L.), 

Chewings fescue (Festuca nigrescens Lam.) and annual poa (Poa annua L.) to twelve herbicides, 

with and without two organosilicone surfactants (Silwet L77 and Silwet S800), were assessed. 

Annual poa was controlled by haloxyfop and clethodim plus S800. Browntop was highly tolerant to 

chlorsulfuron and metsulfuron, and Chewings fescue to haloxyfop, fluazifop, clethodim and 

sethoxydim. Organosilicone surfactants affected the tolerance of some species to certain herbicides. 

For example, Silwet L77 reduced the tolerance of annual poa to glyphosate but S800 increased the 

tolerance of perennial ryegrass to terbuthylazine. The results have implications for the management 

of cool season turf. 
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