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 ُچكيذ

-86آزهايشی در ظال زراػی  ،ٍ ػولكرد ٍ اجساء ػولكرد ظِ رقن ررتتر كٌترل ػلف ّاي ّرز اثرات ػلف كش  یظَر تررظتِ هٌ

صكلرار اجلرا    4تِ صَرت اظپيلت پالت در قالة طرح تلَكْاي كاهل  صالادفی تلا    در جٌَب اظتاى لرظتاى در هٌطقِ پلذختر  85

دي در  -صَ، فلَر + دي ٍ الظَ  -صَ، فَر+ ، اراديكاى ،  اراديكاى(ف كش ػذم هارف ػل) شاه  شاّذ فاكتَر ػلف كش . گرديذ

ِ يًتا .در كرت ّاي فرػی تررظی شذًذ 700ٍ  647،  604  ظيٌگ  كراض ّاي شاه رقن كرصْاي اصلی ٍ ي يتلاالصر  ج ًشاى داد كل

ولار  يص. ذيحاص  گرد يد -فَر ،صَ + الظَ یشيپط رٍهارف  یثيوار صركيصي در ّكتار از ص 683/9ي ياًگيػولكرد داًِ ررت تا ه

از  یارقام هلَرد تررظل    .قرار گرفت يصي در ّكتار در كالض تؼذ 634/9 ررت ي ػولكرد داًِياًگيتا ه ًيس كاى پيش از كشتياراد

ترل   كٌيتِ دل يد -، فَرصَ +الظَ یشيهارف پط رٍ  یثيوار صركيصدر هجوَع . ًشاى ًذادًذ يدار یػولكرد داًِ اختالف هؼٌ ًظر

  .ِ اظتيترخَردار اظت قات  صَص یكو ی  دٍرُ رشذ ررت كِ از صَاى رقاتتيصُ در اٍايّرز تَ يهَثر ػلف ّا
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 هقذهِ

ي تَد ٍ هحلوَل آى  هيليَى ت 5-7هقذاس تَليذ داًِ آى دس جْاى  2004رست يكي اص هْوتشيي گياّاى صساػي اػت كِ دس ػال 

  .(2005وَع، يًًَآ)، ػلَفِ ٍ تَليذات كٌؼتي هَسد اػتفادُ قشاس هي گيشد ٌَاى غزاػِ ت

توي داًوِ رست توا ػولكوشد      30/2166ّكتاس توا هيوضاى    2918480 ،اص ػطح صيش كـت 1384 -85دس ايشاى ًيض دس ػال صساػي 

 .(2008وَع، يًَآً)كتاس تشخَسداس تَدكيلَگشم دس ّ 42/7423

ٍ هتَػو  ػولكوشد آى    1387ّكتاس دس ػوال   8026تِ  1380ّكتاس دس ػال  2700ػطح صيش كـت رست دس اػتاى لشػتاى اص  

 (.1388تْاسًٍذ، )تي دس ّكتاس سػيذُ اػت  5/8تي تِ  6طي ّويي دٍسُ اص 

، چٌذ ػلف كؾ تا يكوذيرش  ختلف دٍ يادس دًيا تا كٌَى تحقيقات هختلفي دس هَسد تاثيش ػلف كؾ ّاي رست ٍ ًيض تشكيثات ه

، اص لحوا   تشكيثات هوكي ٍ تْتوشيي صهواى هلوشف   تْتشيي هقذاس هلشف ، تْتشيي  كَست گشفتِ ٍ ًتايج آًْا اكثشاً تِ كَست،

 يؾ تَاى سقواتت ياى، افضايي هيدس ا .تاثيش تش گًَِ ّاي هختلف ػلفْاي ّشص ٍ ًيض افضايؾ ػولكشد داًِ رست، اسائِ گشديذُ اػت

 يذاس هَسد تَجوِ هو  يپا يّشص ؿٌاختِ ؿذُ كِ دس كـاٍسص يت ػلف ّايشيهذ يذيكل ياص اتضاسّا يكيتؼٌَاى  يصساػاُ ياى گيه

آًْوا توش    يا كواّؾ اثوشات سقواتت   يو ّشص  يٍ هْاس سؿذ ػلف ّا ياّاى صساػيگ يتَػؼِ تَاى سقاتت يتشا يصساػ يسٍؿْا. تاؿذ

داسد  يتؼوتر  ياُ صساػو يو ٍ ًوَس تَػو  گ   ييش آب، ػٌاكوش غوزا  يًظدس هلشف هٌاتغ سؿذ  يدػت ؾيػوذتاً تِ پ ياّاى صساػيگ

 ( . 2002ٍ ّوكاساى ،  ٍفشًاًذ)

ش قوشاس  يذاً تحت تواث يّشص، آًچِ ػولكشد رست سا ؿذ ياُ رست  ٍ ػلف ّايي گيدس سقاتت ت 1994تِ اػتقاد تَلٌاس ٍ ّوكاساى، 

ة يتاؿذ كِ خَد هتاثش اص ؿاخق ػطح توش،، روش   يه ياص تـؼـغ فؼال فتَػٌتض يـتشيش تيجزب هقاد يدّذ سقاتت تشا يه

 . تاؿذ يه ياُ صساػيػلف ّشص تش گ يِ اًذاصيضاى ػاياػتْالک ًَس ٍ ه

دسكوذ كواّؾ ػولكوشد     22ک هتش هشتوغ تاػو    يتَتِ ػلف ّشص دس  10 تؼذادگضاسؽ كشدًذ كِ ( 1978)لؼَى ٍ ّوكاساىيٍ

 .ذيگشدرست 
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ػلوف  ػلف كـْاي آتشاصيي ٍ آالكلش تِ تٌْوايي ٍ دس اخوتالب توا ّوش يوک اص       يدس تشسػدس گٌثذ ( 1372)هٌتظشي ٍ ّوكاساى 

آتشاصيي تِ تٌْايي دسيافتٌذ كِ ، اص ًظش ػاصگاسي تا رست ٍ كٌتشل ػلف ّاي ّشص تؼذ اص سٍيؾ يد -كـْاي تٌتاصٍى ٍ تَ ، فَس

تٌتواصٍى، دس كٌتوشل توار خوشٍع     + ش دي ٍ آالكلو  -فوَس  توَ، + ٍ يا دس اختالب تا ػايش ػلف كـْا ٍ ّوچٌيي هخلَب آالكلش 

 .تشتشيي تيواس ؿٌاختِ ؿذتشگي تَد  2-4، ٍقتي كِ دس هشحلِ ٍحـي

ُ ٍ كواسايي  دس اكفْاى طي يک دٍسُ تحقيقاتي چْاس ػالِ ػلف ّاي ّشص هضاسع رست داًِ اي سا ؿٌاػايي كشد( 1366)فاطوي 

تشُ ٍ هجوَع ػلف ّواي   كِ دس كاّؾ تؼذاد ػلوِ ًوَدتٌثاب چٌيي اػٍ چٌذ ػلف كؾ سا دس هثاسصُ تا آًْا هَسد تشسػي قشاس 

دس كاّؾ تؼذاد تار خوشٍع ٍحـوي ػلوف كوؾ      ،دي ٍ آالكلش -، تْتشيي تيواس ؿاهل هخلَب ػلف كؾ تَ، فَسّشص يكؼالِ

شص دي ٍ ػياًاصيي ٍ دس كاّؾ ػَسٍف ٍ تقيِ ػلف ّواي ّو   -آالكلش تِ تٌْايي ٍ هخلَب تا ّش يک اص ػلف كؾ ّاي تَ، فَس

 .يكؼالِ هخاٍب آالكلش ٍ ػياًاصيي تَدُ اػت

ًؼثت تِ كٌتشل هكاًيكي ٍ يا دػتي تا كٌتشل ؿيويايي گياّاى ّشص هضاسع رست ، دس هقايؼِ دس پاكؼتاى( 1993)ٍ ّوكاساى1خاى 

گيواُ ّوشص دس    181اتو 151،دس كشت ّاي ؿاّذهـاّذُ ًوَدًذ كِ دي  -فَس ،تَ ٍ هتَالكلش ،اص ػلف كؾ ّاي آتشاصيياػتفادُ 

هتوش   5/0گيواُ ّوشص دس    38حذ اكثش  ٍ 8/12، دس حاليكِ دس كشت ّايي كِ ػلف كؾ هلشف ؿذُ تَد هتش هشتغ ٍجَد داؿت1

، ًؼثت تِ كٌتشل ٌي داسي هَجة افضايؾ ػولكشد داًِهشتغ هـاّذُ ؿذ ٍ ايي ًـاى هي داد كِ كاستشد ػلف كؾ ّا تِ طَس هؼ

ذف اص ايي پظٍّؾ هقايؼِ تيواسّاي تشكيثي ػلف كـْا تش تَليوذ داًوِ اسقوام رست دس هٌطقوِ     ّ. دػتي يا هكاًيكي ؿذُ اػت

 .پلذختش تَد

 هَاد ٍ رٍشْا

 33 ييايو دقيقوِ ٍػوشم جغشاف   43دسجوِ   47تا طَل جغشافيوايي  ؿْشػتاى پلذختش دس  1385-86آصهايؾ دس ػال صساػي  ايي

 تكوشاس  4كَست اػپيلت پالت دس قالة طشح تلَكْاي كاهول تلوادفي توا    تِ  هتش اص ػطح دسيا 713دقيقِ تا استفاع  9دسجِ ٍ 

-EPTC+R)اساديكواى  :2H،(ػوذم هلوشف ػلوف كوؾ    )ؿواّذ  : 1H توا چْواس ػوطح   (H) ػلوف كـوْا    .شديوذ اجوشا گ 

25788EC82%) ،3قثل اص كاؿتH:  4ٍ دي پغ اص كاؿت ٍ قثل اص جَاًِ صًي تَفَس،+ اساديكاىH : الػَ +تَفَس، دي (

                                                 
1 -Khan 
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 (AlachlorEC48% ػلف كؾ اساديكاى پيؾ اص كاؿت دس  .گشفتٌذقشاس  يپغ اص كاؿت ٍ پغ اص جَاًِ صًي دس كشت اكل

ا خاک هخلَب گشديوذ، تشكيوة ػلوف    ػاًتي هتش ت 10يذُ ؿذ ٍ تَػيلِ ديؼک تا ػوق قطؼات تؼييي ؿذُ قثلي سٍي خاک پاؿ

 3دي ًيض پوغ اص   -فَس ،تَ +اساديكاى ًيض پغ اص آتياسي اٍل ٌّرام گاٍ سٍ ؿذى صهيي ٍ ػلف كؾ الػَ  +دي-، فَستَكؾ، 

، (V1) 604يٌرل كوشاع ّواي   ؿواهل ػو   (V) اسقام رست  .تشگي ؿذى رست تش سٍي قطؼات تؼييي ؿذُ اػتؼوال گشديذ 4تا 

700 (V2 ) ٍ647 (V3 )تالل اص ّش كشت  10، پغ اص جذا كشدى دس دٍسُ پاياًي فلل سؿذ .ًذؿذكـت  يفشػ ّاي دس كشت

، اص كفات ػولكوشد هوادُ خـوک،    ي تا حزف يک هتش اص طشفيي ّش كشتتِ كَست تلادفي اص دٍ خ  ٍػ  ّش كشت آصهايـ

 .سديف دس تالل، تؼذاد داًِ دس سديف، ػولكشد داًِ ٍ قطش تالل ياداؿت توشداسي تؼوول آهوذ    داًِ، طَل تالل، تؼذاد 1000ٍصى 

 .ؿذاًجام  MSTATCتَػيلِ ًشم افضاس كاهپيَتشي  واسّايي تياًريؼِ هياًغ ٍ هقايتجضيِ ٍاس

 

 

 ًتايج ٍ تحث

 ف تالليصؼذاد داًِ در رد

داس ًـوذ، اهوا اثوش هتقاتول ًوَع       يف تالل هؼٌيتؼذاد داًِ دس سد تش اػاع ًتايج جذٍل تجضيِ ٍاسياًغ، اثش ػلف كؾ ٍ سقن تش

 (.1جذٍل)ذيداس گشد يف تالل هؼٌيػلف كؾ ٍ سقن تش تؼذاد داًِ دس سد

ف توالل دس  ياص ًظش تؼذاد داًِ دس سد يداس يي ػطَح هختلف ػلف كؾ ٍ سقن اختالف هؼٌيي ّا ًـاى داد كِ تياًريؼِ هيهقا

ي ياًريو توا ه ( 647ٍ سقن  يد -تَ، فَس+ الػَ )H4V3  واسيف دس تيي تؼذاد داًِ دس سديـتشيِ تكيداًِ رست ٍجَد داسد، تطَس

ي يدس سدُ تؼوذي قوشاس گشفوت ٍ  كوتوش     65/37تا هيواًريي  (  700ٍ سقن ( دي –تَ، فَس + الػَ ) H4V2داًِ ٍ تيواس  05/41

كاستشد ػلف . تاؿذ يػذد ه 65/26ي ياًريتا ه( 700قن ٍ س يد -تَ، فَس+ كاىياساد) H3V2واس يف تالل دس تيتؼذاد داًِ دس سد

ف يو ي تؼذاد داًوِ دس سد يف تَد ٍ كوتشيش تش تؼذاد داًِ دس سديي تاثيـتشيت يداسا 647تِ ّوشاُ سقن   يد-تَ، فَس+ كؾ الػَ 

 (.3جذٍل)تَد 700ٍ سقن  يد -تَ ، فَس+ كاىيهتؼلق تِ كاستشد ػلف كؾ اساد
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جوزب تـؼـوغ    ياُ تا آًْوا توشا  يي گياُ رست تِ ػلت سقاتت ايّشص دس گ ياد ػلف ّايتشاكن ص جِ گشفت كِيًت( 1977)اميليٍ

 .اتذي يكاّؾ ه يجِ تؼذاد داًِ دس تالل تِ ػلت ًاتاسٍسيتاؿذ ٍ دس ًت يـتش هيت

 داًِ  1000ٍزى 

سا تش كفت  يداس يهؼٌ شيي اثشات هتقاتل سقن ٍ ػلف كؾ تاثيتش اػاع ًتايج جذٍل تجضيِ ٍاسياًغ ػلف كؾ، سقن  ٍ ّوچٌ

داًِ هشتَب تِ كاستشد ػلف  1000ضاى ٍصى يدّذ تيـتشيي ه يي ّا ًـاى هياًريؼِ هيهقا(. 1جذٍل)داًِ ًـاى داد1000ٍصى 

ػذم هلشف ) H1:واس ؿاّذيداًِ دس ت 1000ضاى ٍصى يي هيگشم ٍ كوتش 033/228ي ياًريتا ه( كاى قثل اص كـتياساد)H2: كؾ

:)  V3داًِ دس  1000ضاى ٍصى يي هيـتشيٍ  دس خلَف سقن ت(. 2جذٍل)گشم هـاّذُ ؿذ 866/221ي ياًريتا ه( ػلف كؾ

ج يًتا. داًِ ًـاى ًذادًذ 1000دس ٍصى  يداس يش اسقام تفاٍت هؼٌيذ ػايگشم هـاّذُ گشد 044/228ي ياًريتا ه(   647سقن 

ػلف ) H2V3    واس يداًِ دس ت 1000ضاى ٍصى يهي يـتشياثشات هتقاتل سقن ٍ ػلف كؾ ًـاى داد كِ ت يي ّاياًريؼِ هيهقا

 يک ػطح آهاسيدس  يواسّا ّوريت يذ ٍ هاتقيگشم هـاّذُ گشد 510/239ي ياًريتا ه( 647كاى قثل اص كاؿت ٍ سقن يكؾ اساد

 (.3جذٍل)قشاس گشفتٌذ

ؾ يٍ تاػو  افوضا   ذُ اػوت يتا رست گشد ييّشص دس جزب آب ٍ هَاد غزا يت ػلف ّايكاى تاػ  كاّؾ فؼاليػلف كؾ اساد

 . ذُ اػتيداًِ گشد 1000ؾ ٍصى يت تاػ  افضايؿذُ اػت ٍ دس ًْا ييقذست جزب رست دس آب ٍ هَاد غذا

 يي اػتشع دس اثش سقاتت ػلف ّاياُ ٍاسد ؿَدكِ ايكٌذ كِ ٌّرام پش ؿذى داًِ اػتشع تِ گ يش هييتغ يداًِ هَقؼ 1000ٍصى 

 (. 1384اهام، )ُ اػتتِ ٍجَد آهذ.... ّشص تش ػش آب، فضا، ًَس ٍ 

 يي تشسػيشد اها اي  قشاس گي  هحيش ؿشايتَاًذ تحت تاث يتاؿذ ٍ كوتش  ه يه يكيت طًتيک خلَكيداًِ  1000اگش چِ ٍصى  

ج كاستشد ػلف كؾ يي ًتايگشدد ٍ تش اػاع ا ياُ رست هيداًِ دس گ 1000ؾ ٍصى يدّذ كِ ًَع ػلف كؾ تاػ  افضا يًـاى ه

داًِ  1000ؾ ٍصى ي  سا دسجْت افضايي ؿشايدّذ ٍ تْتش يي هثاسصُ سا تا تشاكن ػلف ّشص اًجام هيْتشكاى قثل اص كـت تياساد

 . ؿَد ياُ ػثة هيدس گ

 طَل تالل
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سا ًـاى هوي دّوذ،   % 1تش اػاع ًتايج جذٍل تجضيِ ٍاسياًغ، اثش ػلف كؾ تش طَل تالل تفاٍت هؼٌي داسي دس ػطح احتوال 

داس  ياثوشات هتقاتول ًوَع ػلوف كوؾ ٍ سقون  توش قطوش توالل هؼٌو          . ش قطوش توالل ًـواى ًوذاد    تو  يداس يش هؼٌو ياها اثش سقن تاث

 (.1جذٍل)ذيگشد

 يػاًت 03/22ي ياًريتا ه( يپغ اص كـت ٍ پغ اص جَاًِ صً يد -تَفَس+ الػَ ) H4واس يضاى طَل تالل هشتَب تِ تيي هيـتشيت

هتش هـاّذُ  يػاًت 23/19ي ياًريتا ه( يـيؾ سٍيكاى قثل اص كـت پياساد) H2واس يي طَل تالل دس تيهتش ٍ كوتش

 (.2جذٍل)ذيگشد

سا تش طَل تالل داسًوذ تطَسيكوِ    يداس يي ّا ًـاى داد كِ اثشات هتقاتل ًَع ػلف كؾ ٍ سقن اختالف هؼٌياًريؼِ هيج هقايًتا

ي طوَل  يهتوش ٍ كوتوش   ياًتػو  20/22يياًريتا ه( 700ٍ سقن  يد -تَ، فَس+ الػَ )   H4V2واس يضاى طَل تالل دس تيي هيـتشيت

  (.3جذٍل)تذػت آهذ 25/17ي ياًريتا ه( 604كاى قثل اص كـت ٍ سقنياساد) H2V1واس يتالل دس ت

 قطر تالل

سا ًـواى هوي   % 1تش اػاع ًتايج جذٍل تجضيِ ٍاسياًغ، اثش ػلف كؾ تش قطش تالل تفاٍت هؼٌي داسي دس ػطح احتوال 

 (.1جذٍل)تش قطش تالل ًـاى ًذاد يداس يش هؼٌيؾ ٍ سقن تاثدّذ، اها ًَع سقن ٍ اثش هتقاتل ًَع ػلف ك

ذ يضاى قطش تالل هـاّذُ گشديتش ه يداس يي ػطَح هختلف ػلف كؾ اختالف هؼٌيج هقايؼِ هياًريي ّا تيتش اػاع ًتا

اى قطش دس ضيي هيوتش ٍ كوتشيليه 51ي ياًريتا ه( كاى قثل اص كـتياساد) H2ي قطش تالل دس كاستشد ػلف كؾيـتشيكِ تيتطَس

H1 (ػذم كاستشد ػلف كؾ )(.2جذٍل)ذيوتش هـاّذُ گشديليه 3/49ي ياًريتا ه 

كِ يداسًذ تطَس يداس يدّذ كِ اثشات هتقاتل ًَع ػلف كؾ ٍ سقن تش قطش تالل اختالف هؼٌ يي ّا ًـاى هياًريؼِ هيج هقايًتا

ضاى قطش تالل يي هيوتش ٍ كوتشيليه 57/51ي ياًريتا ه( 647ٍ سقن  يتَ فَس د+ الػَ )H4V3واس يضاى قطش دس تيي هيـتشيت

 (.3جذٍل)تاؿذ يوتش هيليه 7/48ي ياًريتا ه(  604ػذم هلشف ػلف كؾ ٍ سقن )H1V1واس يهشتَب تِ ت

 ػولكرد هادُ خشک
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 يٍلو كفت ػولكشد هادُ خـک ًـاى ًذاد  سا تش يداس يش هؼٌيتش اػاع ًتايج جذٍل تجضيِ ٍاسياًغ، اثش سقن ٍ ػلف كؾ تاث

تفواٍت هؼٌوي داسي سا ًـواى هوي     % 5ثشات هتقاتل سقون ٍ ػلوف كوؾ توش كوفت ػولكوشد هوادُ خـوک دس ػوطح آهواسي           ا

 .(1جذٍل)دّذ

تي دس ّكتاس  965/21ي ياًريتا ه (700كاى قثل اص كـت ٍ سقنياساد) H2V2 ػلف كؾ واس يدس تي ػولكشد هادُ خـک يـتشيت

تي دس ّكتاس  400/18ي ياًريتا ه ( 604شف ػلف كؾ ٍ سقن ػذم هل) H1V1واس يي ػولكشد هادُ خـک دس تيٍ كوتش

سؿذ سٍيـي ٍ ػولكشد گياُ تاتغ ؿشاي  حشاستي هحي  دس هشاحل هختلف سؿذ تَدُ تِ ٍيظُ ػولكشد  .(3جذٍل)هـاّذُ ؿذ

ؾ اساديكاى ػلف ك تِ ًظش هيشػذتَػٌتضي تِ طشف داًِ ّا هي تاؿذ اًتقال هَاد فٍ لقاح صهاى تاتغ ؿشاي  حشاستي هحي  دس 

 700سقن  ،تَاًؼتِ تا اص تيي تشدى ػلف ّاي ّشص ٍ يا كاّؾ تشاكن آًْا تَاًؼتِ ؿشاي  هطلَتي تشاي رست( ئي پي تي ػي)

 .َس ٍ هَاد غزايي ٍ غيشُ سقاتت كٌذػلف ّاي ّشص تش ػش ًتتَاًذ تا ايجاد كٌذ تا كوتش 

 ػولكرد داًِ

 -تَ، فَس+ الػَ H4ْا قشاس گشفت تطَسيكِ تيـتشيي ػولكشد داًِ اص تيواس ػولكشد داًِ تطَس هؼٌي داسي تحت تاثيش ػلف كـ

تِ   H2 ٍH3ي ػولكشد ٍ پغ اص آى تيواسّاي يـتشيتي دس ّكتاس ت 683/9ي ياًريتا ه( يپغ اص كـت ٍ پغ اص جَاًِ صً)يد

تا ( ػذم هلشف ػلف كؾ) H1س وايتي دس ّكتاس قشاس گشفتٌذ ٍ كوتشيي هيضاى ػولكشد داًِ دس ت 200/9ٍ  634/9تشتية تا 

 ( .2جذٍل)تي دس ّكتاس تِ دػت آهذ 318/8ي ياًريه

ٍجَد ًذاسد ٍ ّش ػِ ًَع  يداس يضاى ػولكشد داًِ اختالف هؼٌيدس ه يي اسقام هَسد تشسػيي ّا  ًـاى داد كِ تياًريؼِ هيهقا 

 ياديػَاهل ص. داس ًـذ يض هؼٌيػولكشد داًِ ًي اثش هتقاتل ًَع ػلف كؾ ٍ سقن تش يّوچٌ. قشاس داسًذ يک ػطح آهاسيسقن دس 

ي يدس ا. داؿتِ تاؿٌذ يذ داًِ هتفاٍتيل تَليتَاًٌذ پتاًؼ يتاؿذ ٍ اسقام ه ياص آًْا ه يكيذ داًِ هَثش اػت كِ سقن يضاى تَليدس ه

 . ٍجَد ًذاؿت يداس يي اسقام كـت ؿذُ دس هٌطقِ اص لحا  ػولكشد تفاٍت هؼٌيت يتشسػ

ًـاى داد كِ تيـتشيي كاّؾ ػولكشد رست تَاػطِ سقاتت ػلف ّاي ّشصي اػت كِ دس اٍايل ( 1991)لؼَى ًتايج تحقيقات ٍي

غالثاً ػلف ّاي ّشص تاػ  كاّؾ استفاع، ػطح تش،، ٍصى خـک . ذفلل سؿذ ّوشاُ تا گياُ صساػي يا صٍدتش اص آى سٍييذُ اً

 .اًِ رست سا كاّؾ هي دٌّذتشگْا، ٍصى تالل ٍ اجضاء ػولكشد ؿذُ ٍ تِ ايي كَست ػولكشد د
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 شذُ ررت يرياًط صفات اًذارُ گيِ ٍاريج صجسيًتا:  1جذٍل 

                                                                                                                                                                                                         

 (( MS ه مربعات یاوگیم

 

ف یتعداد داوٍ دررد       cm))قطر بالل      (  cm) طًل بالل     (  gr)يزن َسار داوٍ      ( k/h)عملکرد داوٍ (      k/h)عملکرد مادٌ خشک     یزادآدرجٍ     رات                  ییمىابع تغ

 

 3                      626/6                           444/4                    248/45                  66/7                    53/4                        44/654(                                  r)تکرار 

            3                     ns 566/4                      *794/4                  *355/84               **26/68               **82/6                    ns85/546(                           H)علف کش 

 9                     372/3                           ns866/4                 666/69                 53/2                     ns68/6                    64/659(                                  A)خطا

 2                     ns532/3                       ns482/4                 **484/649           ns62/5                 88/4                        ns79/672(                                   V)رقم

            6                      *539/3                         ns296/4                 *428/94               *54/2                  *54/6                      ns65/39( H×V)اثر متقابل علف کش ي رقم 

             65/39                         54/6                    54/2                  684/26                   449/4                            235/6                    24          خطا                            

 

  69/26                      46/6                    25/8                     28/2                        6/94                               34/5(                            درصد) راتییب تغیدرصد ضر

 
 دار یػذم اختالف هؼٌ:  ns%          1ٍ % 5دار در ظطح  یة هؼٌيتِ صرص** ٍ * 

 

 



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

 11 

 

 وار ػلف كش تر صفحات هختلفيي اثر صياًگيعِ هيهقا:  2جذٍل  

 

 طًل بالل          قطر بالل                              يزن َسار داوٍ                       عملکرد داوٍ                       مار                                عملکرد مادٌ خشک                      یت

 

H1                                      b67/24                                    d8368                             b78/226                             ab43/49                            ab48/69 

H2                                      ab43/26                                  b9639                              a47/228                               a43/56                             ab23/69 

H3                                     ab63/24                                   c9684                              b64/223                              ab89/49                            ab27/24 

H4                                      a96/26                                     a9684                              ab84/224                            ab84/54                            a43/22 

                                                                                                                                                                                                                                            
 .ًذارًذ  يدار یصفاٍت هؼٌ% 5داًكي در ظطح احتوال   يازهَى چٌذ داهٌِ ا يک حرف هشترک ّعتٌذ ، تر هثٌايحذاق   يكِ دارا يیي ّاياًگيه
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 ل، طَل تاللف تالل، قطر تاليي اثرات هتقات  ، ػولكرد هادُ خشک، صؼذاد داًِ در ردياًگيعِ هيهقا :3جذٍل

 

 cm)) ف                                      طًل بالل یتعداد داوٍ دررد                            cm))قطر بالل (                               k/h)عملکرد مادٌ خشک(         علف کش × رقم )مار یت

 

H1×V1                                    l68444                                               c84/48                                     bc27/39                                               ab72/69 

H2×V1                                    g24274                                              c35/49                                     bc95/39                                               ab34/68 

H3×V1                                    j26647                                               bc56/54                                   abc34/46                                             ab42/44           

H4×V1                                    e26562                                              ab45/56                                   abc43/97                                             b25/67 

H1×V2                                    k24975                                              ab54/56                                   abc47/47                                             ab44/69             

H2×V2                                    a26965                                               bc55/54                                  abc44/45                                             ab45/26 

H3×V2                                    d26554                                              bc22/54                                   bc97/44                                               ab74/69 

H4×V2                                    f26657                                               c55/49                                     c65/37                                                 a52/26 

H1×V3                                    c24744                                               bc94/49                                  bc64/44                                               ab42/69 

H2×V3                                    b26834                                              ab94/54                                   bc27/44                                                a72/26             

H3×V3                                    h24947                                              bc92/49                                   ab45/64                                               a24/22 

H4×V3                                    i24773                                               a57/56                                     a45/62                                                 a67/22 

 
 

.ًذارًذ  يدار یصفاٍت هؼٌ% 5داًكي در ظطح احتوال   يازهَى چٌذ داهٌِ ا يک حرف هشترک ّعتٌذ ، تر هثٌايحذاق   يكِ دارا يیي ّاياًگيه
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Abstract 

In order to study effects of Herbicide and Varity ob growth, yield and yield 

components 3 verity of maize, an experiment was conducted during 2006-2007 in poldokhtar 

region. Experiment was set up in split – plot desine based on randomized complete block 

design with 4 replication was used. 4 type of herbicide (H1= Control, H2= Eradicane, H3= 

Eradicane+2.4.D, H4= Lasso+2.4.D) were conducted in main plots and 3 verity (V1= 604, 

V2= 700, V3= 647) in sub-plots. Results showed that herbicide has significantly effect on 

weed dry weight, weed density, yield grain, height corn, weight 1000 grain and diameter 

corn. Effect of verity on weight 1000 grain was significant. Interaction herbicide and verity 

on height corn, diameter corn and dry matter yield was significant. 
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