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 44السَ)تررسی تاثیر ترّوکٌص رٍضْای هختلف سن پاضی علفکص ّای آالکلر

درتلفیك تا رٍضْای %( 25تیتَس)ٍ ریوسَلفرٍى %(  40گساپرین)هخلَط تا آترازیي%(

  404هختلف کٌترل تیي ردیفْای کاضت تر ٍزى ّسار داًِ ٍ تعذاد داًِ در تالل در ررت

  در ضْرستاى داراب

هحوذ فریذًٍپَر3علیرضا تراتی  2هذًذٍست هْذی 1  

ػضَ -3داًطجَی کارضٌاسی ارضذداًطگاُ ازاداسالهی ٍاحذ فسا-2استاد یارداًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ فسا  -1

 ّیؼت ػلوی ایستگاُ تحقیقات کطاٍرزی حسي آتاد  ضْرستاى داراب
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 چکیذُ

گیری تحمیمات   سثة جْت ٍهطکالت زیست هحیطی ّای هَجَد کص ّرز هماٍم تِ علف  ّای گسترش رٍز افسٍى علفاهرٍزُ 

درآزهایص کرتْای  1310-1341در سال زراعی در ایي خصَظ یآزهایط. ّرز ضذُ است  ّای سوت هذیریت تلفیمی علف تِ

در ضوال  404تر رٍی ررت رلنتکرار 3تیوار فرعی در   4ٍ تیوار اصلی 4ر لالة تلَکْای کاهل تصادفی در خرد ضذُ د

تررسی ترّوکٌص  .ٍفاکتَرّای ٍزى ّسار داًِ ٍتعذاد داًِ در تالل هَرد تررسی لرار گرفت اجرا گردیذضْرستاى داراب 

علف کص گراهاکسَى ٍ  وار اثر هتماتل سراسر پاضی ریوسَلفرٍىتیوارّای هَرد تررسی تر ٍزى ّسار داًِ ًطاى دٌّذُ ترتری تی

سراسر پاضی  . سوپاضی ٍ رٍش ّای کٌترل ًطاى داد  رٍش هَرد تررسی ترّوکٌص تیوارّای. گرم تَد 4/310تا ٍزى ّسار داًِ 

  .داضتِ استتأثیر هثثت تیطتری تر تعذاد داًِ در تالل  علف کص ّا در هجوَع ًسثت تِ ًَاری پاضی ّواى علف کص

 ترّوکٌص تیوارّا,هذیریت تلفیمی ,ًَاری پاضی ,سراسری پاضی: ٍاشُ ّای کلیذی 

 همذهِ

هرری درذی هثرذ      ا ّا تِ کص هحیطی هصرف ػلف ػلت هخاطرات زیست اهرٍزُ تحث کاّص هصرف سوَم ضیویایی، تِ

ّرز ٍ گسترش رٍز افرسٍى    ّای لفکص اًتخاتی ترای کٌتر  ترخی ػ ػذم ٍدَد ػلف .(1386ًذ زّادی زادُ ٍ)گطتِ است

ّررز ضرذُ     ّرای  سوت هرذیریت تليیقری ػلرف    گیری تحقیقات تِ  ّای هَدَد سثة دْت کص ّرز هقاٍم تِ ػلف  ّای ػلف

اهرٍزُ تاتَدِ تِ گراًی دستوسد ٍ کوثَد کرارگر ترا ّورِ اهتیرازاتی کرِ دارد       ٍدیي دستی(.1373کَچکی ٍّوکاراى)است

درهقایسِ ًترای  تذسرت آهرذُ ترا سرایرًتای  در        (.1386ًجيی)تليیيی تَد ثارزُدًثا  هِ ر تایذ تصرفِ اقتصادی ًذارد، ًاچا

ٍ ّوکراراى   دسرذ  )ًیس تؼذاد داًِ در ردیف تال  تحت تأثیر تراکن ّای هختلف ػلف ّرز قرار گرفت دیگری آزهایطات 

تک رٍضری کرِ   ى آى ترا رٍش ّرای  صررفا   ردتر کیثی از رٍش ّا ٍدرایگسیي کر   استيادُ از ّذف از ایي آزهایص (.1988

    . هیتَاًذ ػالٍُ تر کٌذ کردى رًٍذ هقاٍهت ٍکاّص هصرف ػلف کص هاراتِ سوت کطاٍرزی پایذار سَق دّذ

 :هَاد ٍرٍضْا
ِ درهٌطقرِ خرٍسرلٍَاقغ در ضروا  ضْرسرتاى داراب      1390-1389زراػری  اًجام آزهایص فَق در سا  تِ هٌظَر   درهٌطقر

 تیورار  4در   تصرادفی  کاهر   تلَک ّرای  قالة در ضذُ خرد کرت ّای درآزهایص داراب ضْرستاى ضوا  خرٍسلٍَاقغ در

 ػلرف کرص ّرای    سراسرری ًٍرَاری ٍکرارترد    صَرت تِ (گرم درّکتار30)ریوسَليرٍى ػلف کص ضاه  کارترد اصلی
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 تا ترکیة در تصادفی کاهال طَر تِ کِ فرػی تیوار 4 سراسری ًٍَاری ٍ صَرت تِ (کیلَ در ّکتار1لیتر4ٍ)آترازیي+آالکلر

 ادررا  کٌتر  تذٍى ضاّذ ٍ( لیتردرّکتار4)گراهاکَى سن- افکي ضؼلِ -کلتیَاسیَى اصلی تیي ردیيْا ضاه  کارترد تیوارّای

ّسار داًِ ٍ تؼذاد داًرِ  ٍزى درًوًَِ ترداری آخر  ,گردیذ کلیِ تیوارّای فرػی درسي پاًسدُ ساًتیوتری ررت اػوا  گردیذ

 دادُ ّرا تجسیرِ ٍ رسرن    SAS در تیوارّای هختلف هَرد ػرزیاتی قرار گرفت سپس تا استيادُ از ًرم افسار در تال   ررت

  ٍ هقایسِ هیاًگیي ّا ًیستا استيادُ از آزهَى چٌذ داهٌِ ای داًکي صَرت گرفت ّا تِ ٍسیلِ ًرم افسار اکس ًوَدارٍ

  ًتیجِ ٍتحث

تررسی تر ٍزى ّسار داًِ ًطاى دٌّذُ ترتری تیورار اثرر هتقاتر  سراسرر      تررسی ترّوکٌص تیوارّای هَرد:ٍزى ّسار داًِ  

ّواًگًَِ کِ از ضرک  اسرتٌثام هری ضرَد      .گرم تَد 7/310ٍزى ّسار داًِ پاضی ریوسَليَرٍى ٍ ػلف کص گراهاکسَى تا 

پراش السرَ   تیوار ترّوکٌص سراسر پاضی ریوسَليَرٍى تا ػليکص گراهاکسَى تَاًستِ است ًسثت تِ ترّوکٌص سراسر 

آترازیي  ٍ ػليکص گراهاکسَى ترتری داضتِ تاضذ در صَرتی کِ تیوار سراسر پاضی السَ آترازیي در ترّوکٌص ترا دیگرر   

 . (1ضک )تیوارّای کٌتر  تیي ردیف ترتری داضتِ است
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.تأثیر ترّوکٌص تیوارّای هَردتررسی تر ٍزى ّسار داًِ ررت -  1 ًوَدار
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 ص تیوارّای هَردتررسی تر تعذاد داًِ در تاللتأثیر ترّوکٌ-2ًوَدار   

سراسر پاضی  ػلرف  . ترّوکٌص تیوارّای هَرد تررسی رٍش سوپاضی ٍ رٍش ّای کٌتر  ًطاى داد :  تؼذاد داًِ در تال 

سراسرر  . کص ّا در هجوَع ًسثت تِ ًَاری پاضی ّواى ػلف کص تأثیر هثثت تیطتری تر تؼذاد داًِ در تال  داضتِ اسرت  

ر تررّوکٌص ترا ّوریي تیورار اثرر هثثرت       پاضی السَ آترازیي در تیوار تذٍى کٌتر  ًسثت تِ سراسر پاضی ریوسَليَرٍى د

اهرا در تررّوکٌص ًرَاری    . تیطتری تر تؼذاد داًِ در تال  داضت ایي تیوار ترّوکٌص در گرٍُ آهاری تاالتری قرار گرفرت 
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پاضی ػلف کطْا، ػلف کص ریوسَليَرٍى در ترّوکٌص تا تیوار تذٍى کٌتر  ٍاکٌص تْتری ًطاى داد ّرچٌذ کِ دٍ تیوار 

تیطتریي تؼذاد داًِ در ترال   از تررّوکٌص تیوارّرای سراسرر پاضری ریوسرَليَرٍى ترا        .اری قرار گرفتٌذ در یک گرٍُ آه

ایي تیورار ترا تیورار تررّوکٌص سراسرر پاضری السرَ آتررازیي ٍ ػليکرص          (. ػذد  427)ػليکص گراهاکسَى تذست آهذ 

ى اختالف هؼٌی دار آهاری در یک گررٍُ  گراهاکسَى ٍ ّوچٌیي سراسر پاضی ّر دٍ تیوار در ترّوکٌص تا ضؼلِ افکي تذٍ

ّرای ّررز در سرطا پراتیي ترری از       ترّوکٌص تیوار سراسر پاضی ریوسَليَرٍى تا تیوار تذٍى کٌتر  ػلرف  .قرار گرفت

سراسر پاضی السَ آترازیي تا ّویي تیوار قرار داضت اها در ترّوکٌص تا سایر تیوارّای کٌتر  تیي ردیف ایي تیوار ًسثت 

تیوارّای هطاتِ تا سراسر پاضی السَ آترازیي هقرذار تیطرتری را ًطراى داد ّرچٌرذ کرِ ایري تیوارّرا ترذٍى         تِ ترّوکٌص 

  (.2ضک  )ّن در یک گرٍُ قرار گرفتٌذاختالف هؼٌی دار آهاری تا 

ایي  .ْای تک رٍضی ارجعیت داردپذیذُ هماٍهت تر رٍضکاّص ُ ّای تلفیمی تِ دلیل ضیَ:گیری کلیًتیجِ 

ًطاى داد کِ سراسری پاضی ریوسَلفرٍى درتلفیك تا گرا هاکسَى تْتریي ًتیجِ را هی دّذ ٍلی در ضرایط  ًیس آزهایص

 .(1ٍ2ًوَدار)هحذٍدیت علف کص هی تَاى ازًَاری پاضی ّویي علف کص استفادُ کرد

  هٌاتع
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Investigation the effect interaction  different methods spraying herbicides 

Alakoler(Lasso48%) mix with Atrarin(Gezaperim80%) and Remisolfroon(titoos25%) 

conjunction with different methods control between planting row per seed  thousand weight 

and seed number in the corn704 in Darab city.  
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Abstract  

Today, the increasing spread of weed resistance to herbicides caused environmental 

problems in integrated weed management is oriented towards research. Experiment in this 

regard in crop (2010-2011) year, experiment split plot in a randomized complete block in 4 

major and 4 minor treatments in three replication upon  704 number was   con ducted in the 

northern city of Darab. Factors of weight one thousand seed and number seed in maize 

were studied. Investigation Interaction of treatments on seed weight, indicating the 
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superiority of treatment effect overall spray Remisolfroon and Gramaksoon herbicide with 

weight one thousand seed were 310/7g..Interaction investigations of treatment showed 

spray and control methods. Overall spray herbicides sum up more positive effect than strip 

spray the herbicide has had.  

Keyword: Overall spray, Strip spray, Integrated Management, Interaction Treatment.  
 


