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 خالصِ

تیوبر  14جْت کٌتزل جَ درُ ٍ یَالف ٍحؾی در هشراع گٌذم آسهبیؾی در قبلت طزح ثلَک کبهل تصبدفی ثب 

در هشرػِ تحقیقبتی هزکش تحقیقبت کؾبٍرسی ٍ هٌبثغ اعتبى اردثیل )هغبى ( اًجبم  1393تکزار در عبل سراػی  4در 

در ّشار ثیؾتزیي تبثیز را رٍی درصذ کبّؼ  5/2ذ لیتز در ّکتبر+کذعبی 6/1ًتبیج ًؾبى داد کِ تزکیت اتللَ گزفت.  

 کبّؼ تبثیز را رٍی درصذ لیتز در ّکتبر کوتزیي 5/1لیتز+ ثزهبیغیذ آام  5/1جَ درُ ٍ تزکیت پیٌَکغبدى  تزاکن

یَالف ٍحؾی ًؾبى داد کِ توبم  تزاکناثز تیوبرّبی آسهبیؾی ثز درصذ کبّؼ ّوچٌیي جَ درُ داؽت ٍ  تزاکن

 لیتز در ّکتبر، ایي ػلف ّزس را ثِ طَر کبهل کٌتزل ًوَدًذ.   5/1ثِ غیز اس آتالًتیظ  کؼتزکیجبت ػلف

 

 ، یَالف ٍحؾیّبکؼتزکیت ػلفجَ درُ،   کلیدی : کلوات

 

 

 هقدهِ

 جولِ اس ًَیي ّبی رٍػ گیزی اس ثْزُ ثب کؾبٍرسی ات تَلیذ افشایؼ در عؼی ٍ گٌذم ٍیضُ ثِ غذایی هَاد ثِ ثؾز رٍسافشٍى ًیبس  

 ثِ ٍ یکغبلِ سهغتبًِ ّزس ّبی ػلف هْوتزیي ٍحؾی اس یَالفجَ درُ ٍ  اعت. ثزخَردار خبصی اّویت اس ّزس ّبی ػلف هذیزیت

کٌتزل ؽیویبیی  ثزایّب  کؼ ػلف عَْلت اعتفبدُ اس(. 3،4اعت ) ؽذُ ّزس گٌذم ؽٌبختِ ّبی ػلف تزیي اّویت ثب اس یکی ػٌَاى

ثٌبثز ایي ضزٍری اعت کِ هؼزفی (. 1ّبی هذیزیت ثزتزی دادُ اعت ) جَ، ایي رٍػ را ثز عبیز رٍػهشارع گٌذم ٍ ّزس در  ّبی ػلف

-آهیٌَ کؾی اس خبًَادُ عَلفًَیل فلَکبرثبسٍى عذین ػلف کؼ ػلف ّبی ثب ًحَُ ػول هتفبٍت در ایي سراػت صَرت گیزد. کؼ ػلف

 کؼ ثبسدارًذُ  ػلف ایي(. 2ًزعیذُ اعت )کؾی ثِ ثجت  ؾَر تبکٌَى ػلفّب ثَدُ ٍ اس ایي خبًَادُ ؽیویبیی در ک کزثًَیل تزیبسٍلیٌَى

 ALS2در گزٍُ ثٌذی ثَدُ ٍ اس ًظز تقغین(Bقزار هی ) ّبی آهیٌِ ضزٍری ٍالیي ٍ  عجت جلَگیزی اس ثیَعٌتش اعیذ ٍ (6) گیزد

کؼ فلَکبرثبسى عذین ٍ ارسیبثی ػلفدر هطبلؼِ حبضز،  (.7)گزدد تَقف تقغین علَلی ٍ رؽذ گیبُ هی ایشٍلَعیي ًوَدُ ٍ عجت

هیشاى یَالف ٍحؾی در هشارع گٌذم ثِ هٌظَر هؼزفی کبرآهذتزیي تزکیت اس ًظز جَ درُ  ٍهقبیغِ آى ثب چٌذ ػلفکؼ رایج در کٌتزل 

 ّبی ّزس هذکَر، صَرت گزفت.ػلف تزاکن ذ کبّؼدرص
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 ّاهَاد ٍرٍش

تیوبرّبی  ثب 1393ّزس ثبریک ثزگ ٍ پْي ثزگ گٌذم، آسهبیؾی در عبل ّبیفلَکبرثبسى عذین در کٌتزل ػلفثِ هٌظَر ارسیبثی اثز 

 ّبی کبهل تصبدفیدر قبلت ثلَک (1)جذٍل ّزس ّبیکؼ ٍ یک تیوبر ٍجیي دعتی توبم ػلفتزکیت ػلف 13 آسهبیؾی ؽبهل

هٌطقِ ثَد، ثزای اًجبم آسهبیؼ  )جَ درُ ٍ یَالف ٍحؾی( ّزس غبلتّبیسهیٌی کِ دارای عبثقِ آلَدگی کبفی ثِ ػلف صَرت گزفت.

. ّز کزت ثب گٌذم رقن ؽیزٍدی کؾت ؽذهتز  8*3اًتخبة گزدیذ. پظ اس اًجبم ػولیبت تْیِ سهیي ٍ ثغتز ثذر، کزت ّبی ثِ اثؼبد 

کزت ثزای قغوت پبییٌی)اػوبل )عوپبؽی ًؾذُ( ثِ ػٌَاى ؽبّذ ّوبى  ثِ دٍ قغوت هغبٍی تقغین گزدیذ، قغوت ثبالیی ّز کزت

هتز ثَد. عبیز ػولیبت کبؽت عبًتی 20ّب اس یکذیگز هتز ٍ فبصلِ ردیفعبًتی 10ّب رٍی ردیف فبصلِ ثَتِ بر( در ًظز گزفتِ ؽذ.تیو

-ُدّی گٌذم ٍ ثب اعتفبدُ اس عوپبػ پؾتی هجْش ثِ تبسل ؽزٍ داؽت ثز اعبط ػزف هٌطقِ صَرت گزفت. عوپبؽی در هزحلِ پٌجِ

ثِ هٌظَر ارسیبثی تبثیز  در هکبى آسهبیؼ کؾت گزدیذ. ٍلیتز آة در ّکتبر اًجبم  300-400شاىیهثبر ثز اعبط  5/2تب  2ای ثب فؾبر 

ؽبّذ ٍ تیوبر ّز کزت  رٍس پظ اس اػوبل عوپبؽی اس ّز دٍ قغوت 30ثزداری ّبی ّزس، یک هزحلِ ًوًَِتیوبرّبی آسهبیؾی ثز ػلف

 ّبی ّزس داخل کَادرات ّز کزت ثِ تفکیک گًَِ ؽوبرػ ؽذًذ.هتز اًجبم گزفت ٍ کلیِ ػلفعبًتی 50*50 اعتفبدُ اسکَادراتثب 

 .(5هحبعجِ گزدیذ ) (1) راثطِاس  عپظ درصذ کبّؼ تزاکن 
 (1): Density (%) = (No spray- Spray)/No spray)*100   

ّب ثب اعتفبدُ اس آسهَى چٌذ داهٌِ ای داًکي اًجبم ٍ هقبیغِ هیبًگیي SAS، تجشیِ ٍاریبًظ ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار اس آىپظ 

 در عطح احتوبل پٌج درصذ اًجبم گزفت.

 

 ًتایج ٍ بحث

 
 در هسارع گٌدمٍ یَالف ٍحؾی ّا رٍی جَ درُ کصتیوارّای هَرد استفادُ علف -1جدٍل 

 ؽوبرُ  تیوبر

 1 یک در ّشار90هیلی لیتز+ تزًذ 60فلَکبرثبسى عذین 

 2 یک در ّشار90هیلی لیتز + تزًذ 70فلَکبرثبسى عذین 

 3 یک در ّشار90تزًذهیلی لیتز +  80فلَکبرثبسى عذین 

 4 در ّشار 2هیلی لیتز + عیتَیت  70فلَکبرثبسى عذین 

 5 در ّشار 5/2هیلی لیتز +کذعبیذ  70فلَکبرثبسى عذین 

 6 لیتز در ّکتبر 6/1اتللَ 

 7 در ّشار 5/2لیتز در ّکتبر+کذعبیذ  6/1اتللَ 

 8 در ّشار 2لیتز در ّکتبر+ عیتَیت  6/1اتللَ 

 9 ، یک در ّشار 90در ّکتبر+ تزًذلیتز  6/1اتللَ 

 10 لیتز در ّکتبر 5/1لیتز+ ثزهبیغیذ آام  5/1پیٌَکغبدى 

 11 لیتز در ّکتبر 5/1لیتز+ ثزهبیغیذ آام  8/0پزٍپبرصیل  کلَدیٌبفَح

 12 گزم در ّکتبر 20لیتز+ گزاًغتبر  8/0پزٍپبرصیل  کلَدیٌبفَح

 13 لیتز در ّکتبر 5/1آتالًتیظ 

 14 ٍجیي دعتی
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در عطح  جَدرُ ٍ یَالف ٍحؾی  کؼ رٍی درصذ کبّؼ تزاکنّب ًؾبى داد کِ تبثیز تیوبرّبی ػلفتجشیِ ٍاریبًظ دادُ

جَ درُ ًؾبى داد کِ  تزاکنهقبیغِ هیبًگیي اثز تیوبرّبی آسهبیؾی رٍی درصذ کبّؼ  (.2)جذٍل احتوبل یک درصذ  هؼٌی دار ثَد

 5/1در ّشار ثِ صَرت کبهل اًجبم ؽذ. تزکیت پیٌَکغبدى  5/2لیتز در ّکتبر+کذعبیذ  6/1کٌتزل ایي ػلف ّزس ثب تزکیت اتللَ 

اکن جَ درُ داؽت ٍ عبیز تزکیجبت هَرد اعتفبدُ، تفبٍت تز کبّؼتبثیز را رٍی درصذ لیتز در ّکتبر کوتزیي 5/1ثزهبیغیذ آام  لیتز+

یَالف  هقبیغِ هیبًگیي اثز تیوبرّبی آسهبیؾی ثز درصذ کبّؼ تزاکنٍ ّوچٌیي  داری ثب ؽبّذ ٍجیي دعتی ًؾبى ًذاًذهؼٌی

کبهل کٌتزل ًوَدًذ  لیتز در ّکتبر، ایي ػلف ّزس را ثِ طَر 5/1کؼ ثِ غیز اس آتالًتیظ ٍحؾی ًؾبى داد کِ توبم تزکیجبت ػلف

 (.  3)جذٍل 

 
 ٍحطی جَ درُ  ٍ یَالفّرز   بردرصد کاّص تراکن علف: ًتایج تجسیِ ٍاریاًس 2جدٍل 

 (MS)هیاًگیي هربعات   

 ٍحؾی یَالف جَ درُ درجِ آسادی هٌبثغ تغییزات

 0/49 72/56 3 تکزار

1265/21 13 تیوبر
**

 0/49
**

 

 0/49 377/49 39 خطب

 

 

 ٍحطی یَالفجَ درُ  ٍ  ّرز  آزهایص بر درصد کاّص تراکن علف: هقایسِ هیاًگیي اثر تیوارّای 3جدٍل 

 ًبم تیوبر ؽوبرُ  ًبم تیوبر  جَ درُ ٍحؾی یَالف

a100 83/38 a   1 یک در ّشار90هیلی لیتز+ تزًذ60فلَکبرثبسى عذین 

a100 82/15a  2 یک در ّشار90هیلی لیتز + تزًذ 70فلَکبرثبسى عذین 

a100 91/88a 3 یک در ّشار90هیلی لیتز + تزًذ 80 فلَکبرثبسى عذین 

a100 76/37a  4 در ّشار 2هیلی لیتز + عیتَیت  70فلَکبرثبسى عذین 

a100 63/29a  5 در ّشار 5/2کذعبیذ  هیلی لیتز + 70فلَکبرثبسى عذین 

a100 94/05a  َ6 لیتز در ّکتبر 6/1اتلل 

a100 100 a  َ7 در ّشار 5/2لیتز در ّکتبر+کذعبیذ  6/1اتلل 

a100 83/71a  َ8 در ّشار 2عیتَیت  لیتز در ّکتبر+ 6/1اتلل 

a100 97/22a  َ9 ، یک در ّشار 90لیتز در ّکتبر+ تزًذ 6/1اتلل 

a100 28/85b  10 لیتز در ّکتبر 5/1ثزهبیغیذ آام  لیتز+ 5/1پیٌَکغبدى 

a100 82/37a 11 ّکتبرلیتز در  5/1لیتز+ ثزهبیغیذ آام  8/0پزٍپبرصیل  کلَدیٌبفَح 

a100 95/83 a 12 گزم در ّکتبر 20لیتز+ گزاًغتبر  8/0پزٍپبرصیل  کلَدیٌبفَح 

97/37b 94/19a  13 لیتز در ّکتبر 5/1آتالًتیظ 

a100 a100 14 ٍجیي دعتی 

 ثبؽذ هی در عطح احتوبل پٌج درصذ دار حزٍف هؾبثِ در ّز عتَى ثیبًگز ػذم اختالف هؼٌی
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