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چکیده

عوامل  از  دارد.  منطقه  کشاورزان  اقتصاد  در  مهمى  نقش  که  مى شود  محسوب  کرمان  جنوب  مهم  محصوالت  از  سیب زمینى   

و دنیا  در  علف هاى هرز  کنترل  روش هاى  متداول ترین  از  یکى  مى باشد.  علف هاى هرز  حضور  محصول،  این  تولید  کننده  محدود 
کشورمان کنترل شیمیایى و استفاده از علف کش ها مى باشد. از علف کش هاى ثبت شده در سیب زمینى کشورمان مى توان به علف کش 
پاراکوات (گراماکسون)، مترى بیوزین (سنکور)، پندى متالین (پرول)، ریم سولفورونو (تى توس) و علف کش هاى باریک برگ کش  نظیر 
مناسب  مصرف  مقدار  و  کاربرد  زمان  مناسب،  علف کش  انتخاب  با  نمود.  اشاره  سوپر)  (گاالنت  استر  فوپ-آر-متیل  هالوکسى 

علف کش ها مى توان علف هاى هرز مزرعه را به طور مطلوب کنترل نمود و عملکرد سیب زمینى را افزایش داد.

واژگان کلیدی: علف کش، علف هرز، تی توس، پرول، سنکور



2

مقدمه

ســیب زمینی از محصــوالت مهــم و راهبــردی اســت کــه 
ــاس  ــر اس ــان و دام دارد. ب ــه انس ــی در تغذی ــش مهم نق
ــر کشــت ســیب زمینی  آخریــن آمــار موجــود، ســطح زی
اســتان  جنــوب  در  و  هکتــار  هــزار   160 ایــران  در 
کرمــان 10 هــزار هکتــار اســت. یکــی از مهم تریــن 
ــور  ــول، حض ــن محص ــد ای ــده تولی ــل محدودکنن عوام
ــق  ــاً از طری ــرز عمدت ــت. علف های ه ــرز هس علف های ه
رقابــت ســبب کاهــش تولیــد مي شــوند . جنــوب کرمــان 
بــه لحــاظ شــرایط اقلیمــی منحصربه فــرد خــود، از تنــوع 
علف های هــرز زیــادی برخــوردار اســت. همچنیــن تراکــم 
باعــث  مــزارع ســیب زمینی،  در  علف های هــرز  زیــاد 
شــده کــه کنتــرل آنهــا ســخت شــود و منجــر بــه افــت 
ــن  ــاط، از مهم تری ــردد. دراین ارتب ــول گ ــرد محص عملک
ــی  ــان م ــوب کرم ــول در جن ــن محص ــرز ای علف های ه
ــه هــای مختلــف تاج خــروس، تاج خــروس  ــه گون ــوان ب ت
بــدل، ســلمه تــره، پنیــرک، ســوروف، خرفــه، تــاج ریــزی، 
ــکل 1، 2، 3(.  ــرد )ش ــاره ک ــرده اش ــت پ ــک پش عروس
ــی  ــی و بیولوژیک ــی، مکانیک ــای زراع ــر روش ه ــاوه ب ع
کنتــرل علف های هــرز، روش شــیمیایی و اســتفاده از 
علف کش هــا به عنــوان یکــی از مهم تریــن روش هــای 
کنترلــی در مــزارع ســیب زمینی موردتوجــه میباشــد. بــا 
ایــن  وجــود علف کش هــای محــدودی در ایــن محصــول 
ــه از  ــت. به طوری ک ــیده اس ــت رس ــه ثب ــورمان ب در کش
ــول در  ــن محص ــرد ای ــای پرکارب ــن علف کش ه مهم تری
ــنکور(،  ــن )س ــه متری بیوزی ــوان ب ــان، می ت ــوب کرم جن
همچنیــن،  کــرد.  اشــاره  )گراماکســون(  پاراکــوات 
ــولفورون  ــرول( و ریم س ــن )پ ــای پندی متالی علف کش ه
)تی تــوس( نیــز در ایــن محصــول بــه ثبــت رســیده کــه 
ــرد  ــی کارب ــد. از طرف ــه دارن ــرد محــدودی در منطق کارب
مــداوم و بی رویــه ایــن علف کش هــا می توانــد پیامدهــای 

به  علف هاى هرز  شدن  مقاوم  خطر  ازجمله  نامطلوب 
پى  در  را  علف هاى هرز  نامطلوب  کنترل  و  علف کش ها 
داشته باشد. همچنین، در شرایطى که تراکم علف هاى هرز 
بیشتر  شیمیایى  کنترل  از  علف هاى هرز  فرار  باشد،  زیاد 
بوده و کارآیى آن کاهش یافته و امکان خسارت زایى به 
محصول بیشتر مى باشد؛  این پژوهش باهدف استفاده از 
بهبود  به منظور  ها  آن  تلفیقى  کاربرد  و  علف کش ها  تنوع 

کارایى کنترل علف هاى هرز سیب زمینى انجام شد.

ضرورت و اهمیت

ــی  ــتی تلفیق ــدت بایس ــرز در درازم ــت علف های ه مدیری
زراعــی، کنتــرل مکانیکــی،  بهداشــت  از روش هــای 
کنتــرل زراعــی، کنتــرل شــیمایی باشــد. دراین ارتبــاط، 
اســتفاده از غــده هــای ســالم و عــاری از هرگونــه آلودگی 
ــیب زمینی  ــده س ــی غ ــا، ضدعفون ــات و بیماری ه ــه آف ب
ــیده  ــی پوس ــای دام ــتفاده از کوده ــت، اس ــل از کش قب
ــه بســتر کشــت مناســب،  ــف هــرز، تهی ــذر عل ــد ب و فاق
ــا رشــد ســریع، رعایــت تاریــخ کاشــت  ــام ب انتخــاب ارق
ــه،  ــی منطق ــرایط آب و هوای ــا ش ــق ب ــب و منطب مناس
ــب،  ــت مناس ــش کش ــوب و آرای ــم مطل ــراری تراک برق
اســتفاده از آبیــاری قطــره ای، تقویــت بنیــه گیــاه 
ــی،  ــی و معدن ــای آل ــری از کوده ــره گی ــا به ــی ب زراع
ــیب زمینی در  ــه س ــیه مزرع ــرز حاش ــذف علف های ه ح
ــای  ــی از روش ه ــش، همگ ــل و در دوره آی ــول فص ط
ــرز در  ــی علف های ه ــدت آلودگ ــش ش ــن در کاه ممک
درازمــدت مــی باشــند. همچنیــن، در ارتبــاط بــا کاربــرد 
کنترلــی  روش  مهم تریــن  به عنــوان  علف کش هــا 
مقــدار  مصــرف،  زمــان  بــه  بایســتی  علف های هــرز 
ــود. ــه ش ــرف آن توج ــوه مص ــش و نح ــرف علف ک مص
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و راهبردیاز محصولاتینیزمبیس و دامهیتغذدر یمهمنقش کهاست مهم آماردارد.انسان آخرین اساس بر

کشتسطحموجود، جنوب استان کرمانهزار061در ایرانینیزمبیسزیر در یکی از01هکتار و هکتار است. هزار

اینمحدودکنندهعواملنیترمهم ت سبباز طریق رقابعمدتاًهرزهایعلف. هستهرزهایعلفحضور ، محصولتولید

به لحاظشوندمیتولیدکاهش کرمان اربرخوردزیادیهرزهایعلفاز تنوعخود،فردمنحصربهیاقلیمشرایط. جنوب

کهینیزمبیسمزارعدرهرزهایعلفتراکم زیادهمچنیناست. شده آن، باعث بهو سخت شودهاکنترل افتمنجر

درهرزیهاعلفنیترمهم، ازارتباطنیدرا.گرددمحصولعملکرد کرمان میاین محصول بهجنوب های گونهتوان

خرفه، تاج ریزی، عروسک پشت پردهخروستاجخروس،مختلف تاج پنیرک، سوروف، کردبدل، سلمه تره، کل )شاشاره

بر روش. (3، 2، 0 کنترلعلاوه بیولوژیکی مکانیکی و زراعی، ها کشعلفاستفاده ازشیمیایی و، روشهرزیهاعلفهای

از عنوانبه کنترلروشنیترمهمیکی ی های محدودکشعلفوجودنیباا. باشدمیموردتوجهزمینیدر مزارع سیبیهای

نوبدر جمحصولنیاپرکاربردهایکشعلفنیترمهمازکهیطوربهبه ثبت رسیده است.کشورماندر محصولایندر 

بهمی،کرمان )گراماکسون(نیوزیبیمترتوان نیمتالیپندی هاکشعلفهمچنین،. اشاره کرد)سنکور(، پاراکوات

در( توسی)تسولفورونمیرو)پرول( کاربرد محدودی به ثبت رسیده که این محصول از طرفید.نمنطقه دارنیز در

مداوم شدن علفازجملهتواند پیامدهای نامطلوبمیهاکشعلفاینهیرویبو کاربرد مقاوم بههایخطر ها کشعلفهرز

کنترل نامطلوب باشد.پیدرراهرزهایعلفو که تراکم علفهمچنین،داشته فرارباشد،زیادهایدر شرایطی

بودهکنترل شیمیاییاز هرزهایعلف کاهش یافتهبیشتر آن کارآیی به محصول بیشترو ؛ باشدیمو امکان خسارت زایی

بروزجهتبنابراین کاربرد تلفیهاکشعلفاستفاده از تنوعباهدفپژوهشاین، مشکلاتگونهنیاجلوگیری از قیو

کنترلمنظوربههاآن کارایی شدینیزمبیسهرزهایعلفبهبود .انجام

)چپ( یاگزنهبرگ  ه)راست(، سلمه تر خروس بدلتاج -1شکل 
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خوابیده )راست(، خرفه )چپ( خروستاج -2شکل 

)چپ(-3شکل  عروسک پشت پرده )راست(، پنیرک

و اهمیتضرور ت

کنترل زراعی،از روشتلفیقیبایستیدرازمدتدر هرزهایعلفمدیریت کنترل مکانیکی، بهداشت زراعی، های

شیمایی غدهارتباطنیدرا. باشدکنترل از از، استفاده عاری آفات وآلودگیهرگونههای سالم و یفونضدع، هابیماریبه

هرز،کودهای دامی پوسیدهاستفاده ازقبل از کشت،زمینیسیبغده انتخاب، مناسبکشتبسترتهیهو فاقد بذر علف

کاشت، رعایت با رشد سریعارقام منطبق باتاریخ منطقهمناسب و هوایی و آب آرایشوتراکم مطلوببرقراری، شرایط

قطرهاستفاده از، کشت مناسب بابنیهتقویت، ایآبیاری حذفمعدنیآلی و از کودهایگیریبهرهگیاه زراعی ،

فصل وینیزمبیسحاشیه مزرعههرزهایعلف دورهدر طول از روشآیش،در شدتهای ممکنهمگی کاهش در

کاربرد،همچنین. باشندمیدرازمدتدر هرزیهاعلفآلودگی با کنترلنیترمهمعنوانبههاکشعلفدر ارتباط یروش

مصرف، مقدار مصرفهرزهایعلف به زمان نحوه مصرفکشعلفبایستی شودتآن و .وجه

3

)چپ(خروستاج-2شکل  خرفه )راست(، خوابیده

پنیرک )راست(، عروسک پشت پرده )چپ( -3شکل 

و اهمیتضرور ت

کنترل زراعی،از روشتلفیقیبایستیدرازمدتدر هرزهایعلفمدیریت کنترل مکانیکی، بهداشت زراعی، های

شیمایی غدهارتباطنیدرا. باشدکنترل از از، استفاده عاری آفات وآلودگیهرگونههای سالم و یفونضدع، هابیماریبه

هرز،کودهای دامی پوسیدهاستفاده ازقبل از کشت،زمینیسیبغده انتخاب، مناسبکشتبسترتهیهو فاقد بذر علف

کاشت، رعایت با رشد سریعارقام منطبق باتاریخ منطقهمناسب و هوایی و آب آرایشوتراکم مطلوببرقراری، شرایط

قطرهاستفاده از، کشت مناسب بابنیهتقویت، ایآبیاری حذفمعدنیآلی و از کودهایگیریبهرهگیاه زراعی ،

فصل وینیزمبیسحاشیه مزرعههرزهایعلف دورهدر طول از روشآیش،در شدتهای ممکنهمگی کاهش در

کاربرد،همچنین. باشندمیدرازمدتدر هرزیهاعلفآلودگی با کنترلنیترمهمعنوانبههاکشعلفدر ارتباط یروش

مصرف، مقدار مصرفهرزهایعلف به زمان نحوه مصرفکشعلفبایستی شودتآن و .وجه
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ســیبزمینی از محصــوالت مهــم و راهبــردی اســت کــه 
ــاس  ــر اس ــان و دام دارد. ب ــه انس ــی در تغذی ــش مهم نق
ــر کشــت ســیبزمینی  آخریــن آمــار موجــود، ســطح زی
اســتان  جنــوب  در  و  هکتــار  هــزار  160 ایــران  در 
هــزار هکتــار اســت. یکــی از مهمتریــن  کرمــان 10
ــور  ــول، حض ــن محص ــد ای ــده تولی ــل محدودکنن عوام
ــق  ــاً از طری ــرز عمدت ــت. علفهایه ــرز هس علفهایه
رقابــت ســبب کاهــش تولیــد ميشــوند . جنــوب کرمــان 
بــه لحــاظ شــرایط اقلیمــی منحصربهفــرد خــود، از تنــوع 
علفهایهــرز زیــادی برخــوردار اســت. همچنیــن تراکــم 
باعــث  مــزارع ســیبزمینی،  در  علفهایهــرز  زیــاد 
شــده کــه کنتــرل آنهــا ســخت شــود و منجــر بــه افــت 
ــن  ــاط، از مهمتری ــردد. دراینارتب ــول گ ــرد محص عملک
ــی  ــان م ــوب کرم ــول در جن ــن محص ــرز ای علفهایه
ــه هــای مختلــف تاجخــروس، تاجخــروس  ــه گون ــوان ب ت
بــدل، ســلمه تــره، پنیــرک، ســوروف، خرفــه، تــاج ریــزی، 
ــکل 1، 2، 3(.  ــرد )ش ــاره ک ــرده اش ــت پ ــک پش عروس
ــی  ــی و بیولوژیک ــی، مکانیک ــای زراع ــر روش ه ــاوه ب ع
کنتــرل علفهایهــرز، روش شــیمیایی و اســتفاده از 
علفکشهــا بهعنــوان یکــی از مهمتریــن روشهــای 
کنترلــی در مــزارع ســیبزمینی موردتوجــه میباشــد. بــا 
ایــن وجــود علفکشهــای محــدودی در ایــن محصــول 
ــه از  ــت. بهطوریک ــیده اس ــت رس ــه ثب ــورمان ب در کش
ــول در  ــن محص ــرد ای ــای پرکارب ــن علفکشه مهمتری
ــنکور(،  ــن )س ــه متریبیوزی ــوان ب ــان، میت ــوب کرم جن
همچنیــن،  کــرد.  اشــاره  )گراماکســون(  پاراکــوات 
ــولفورون  ــرول( و ریمس ــن )پ ــای پندیمتالی علفکشه
)تیتــوس( نیــز در ایــن محصــول بــه ثبــت رســیده کــه 
ــرد  ــی کارب ــد. از طرف ــه دارن ــرد محــدودی در منطق کارب
مــداوم و بیرویــه ایــن علفکشهــا میتوانــد پیامدهــای 

ــرز  ــدن علفهایه ــاوم ش ــر مق ــه خط ــوب ازجمل نامطل
ــرز را  ــوب علفهایه ــرل نامطل ــا و کنت ــه علفکشه ب
در پــی داشــته باشــد. همچنیــن، در شــرایطی کــه تراکــم 
ــرل  ــرز از کنت ــرار علفهایه ــد، ف ــاد باش ــای زی علفه
ــه و  ــش یافت ــی آن کاه ــوده و کارآی ــیمیایی بیشــتر ب ش
امــکان خســارت زایــی بــه محصــول بیشــتر مــی باشــد؛ 
بنابرایــن جهــت جلوگیــری از بــروز اینگونــه مشــکات، 
ــا  ــوع علفکشه ــتفاده از تن ــدف اس ــش باه ــن پژوه ای
کارایــی  بهبــود  بهمنظــور  آنهــا  تلفیقــی  کاربــرد  و 
شــد. انجــام  ســیبزمینی  علفهایهــرز  کنتــرل 

ضرورت و اهمیت

ــی  ــتی تلفیق ــدت بایس ــرز در درازم ــت علفهایه مدیری
زراعــی، کنتــرل مکانیکــی،  بهداشــت  از روشهــای 
کنتــرل زراعــی، کنتــرل شــیمایی باشــد. دراینارتبــاط، 
اســتفاده از غــده هــای ســالم و عــاری از هرگونــه آلودگی 
ــیبزمینی  ــده س ــی غ ــا، ضدعفون ــات و بیماریه ــه آف ب
ــیده  ــی پوس ــای دام ــتفاده از کوده ــت، اس ــل از کش قب
ــه بســتر کشــت مناســب،  ــف هــرز، تهی ــذر عل ــد ب و فاق
ــا رشــد ســریع، رعایــت تاریــخ کاشــت  ــام ب انتخــاب ارق
ــه،  ــی منطق ــرایط آب و هوای ــا ش ــق ب ــب و منطب مناس
ــب،  ــت مناس ــش کش ــوب و آرای ــم مطل ــراری تراک برق
اســتفاده از آبیــاری قطــره ای، تقویــت بنیــه گیــاه 
ــی،  ــی و معدن ــای آل ــری از کوده ــره گی ــا به ــی ب زراع
ــیبزمینی در  ــه س ــیه مزرع ــرز حاش ــذف علفهایه ح
ــای  ــی از روش ه ــش، همگ ــل و در دوره آی ــول فص ط
ــرز در  ــی علفهایه ــدت آلودگ ــش ش ــن در کاه ممک
درازمــدت مــی باشــند. همچنیــن، در ارتبــاط بــا کاربــرد 
کنترلــی  روش  مهمتریــن  بهعنــوان  علفکشهــا 
مقــدار  مصــرف،  زمــان  بــه  بایســتی  علفهایهــرز 
ــود. ــه ش ــرف آن توج ــوه مص ــش و نح ــرف علفک مص
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کاربردیستورالعملد

کاراییجهت )گراماکسون(،های کشعلف،ینیزمبیسمزرعههرزهایعلفکنترل در کشعلفبررسی پاراکوات

و داگانهجصورتبه(روسی)آپسولفوسولفورون(،توسی)تسولفورونمی(، رل)پرونیمتالیپند)سنکور(،نیوزیبیمتر

.ندگرفتقرارسهیمقاموردکیمطابق جدولباهمدر ترکیب

یبررسدر  کاررفتهبهی هاکشعلفی مشخصات تیمار برخ: 1جدول 

ونیفرمولاس کشعلف یتجارنام  کشعلف یعمومنام 
SL %20گراماکسونپاراکوات

WP %70سنکورنیوزیبیمتر
SC %45.5لپرومتالینپندی

DF %25توستیسولفورونمیر
DF %75روسیآپسولفوسولفورون

DF+ 70% WP %25 توستی +سنکور سولفورونمیر+  نیوزیبیمتر
SC+ 70% WP %45.5 پرول+  سنکور متالین+ پندینیوزیبیمتر
DF+70% WP %75 روسیآپ+ سنکور سولفوسولفورون+ نیوزیبیمتر

DF+ 20% SL %25 توستی + گراماکسون سولفورونمیر+  پاراکوات
SC+ 20% SL %45.5 پرول+  گراماکسون متالین+ پندی پاراکوات
DF+ 20% SL %75 روسیآپ+  گراماکسون سولفوسولفورون+  پاراکوات

قبل از رویششتاکازپس(پاراکوات)گراماکسون،هاکشعلفیانفرادکاربرددر سبینیزمبیسو ز و پس از

بر رویکشعلفاین.استفاده شدهکتاردرتریل3مقداربههرزیهاعلفشدن مؤثرزدهجوانههرزهایعلففقط

ازینیزمبیسکشتاز بعد (نیوزیبیمتر)سنکورکشعلف.باشدمی قبل مقدارهرزیهاعلفرویشو گرم در051به

از(متالینپندی)پرولکشعلف. رویشی()پیششدهکتار استفاده قبل ازینیزمبیسکشتنیز بعد شرویو

مقدارو سیبهرزیهاعلف به شدهکتاردر تریل3زمینی پس(سولفورونمیر)توستیکشعلف. رویشی()پیشاستفاده

مقدار5-3در مرحلهینیزمبیسو هرزیهاعلفاز سبز شدن به هرز علف هکتار61برگی در مادههمراهبهگرم

گرفتمورداستفاده( درصد5/2)سیتوگیتافزودنی رویشی(.قرار بز بعد از س)سولفوسولفورون(روسیآپکشعلف)پس

به مقدار5-3در مرحلههرزیهاعلفو ینیزمبیسشدن هرز هکتار35برگی علف در استفاده گردید. همچنینگرم

هکتار051به مقدارنیوزیبیمتر،هاکشعلفکاربرد تلفیقیدر در یکیرویشیپیشبه صورتگرم در تلفیق با

مقدار)سولفورونمیرکشعلف در هکتار 61به دارمقهب)متالینپندیکشعلفیا با، (ینیزمبیسیدهخاکبعد ازگرم

مقدار)سولفوسولفورونکشعلفیا با، (ینیزمبیسیدهخاکبعد ازهکتاردرتریل3 هکتار35به در بعد ازگرم

دستورالعمل کاربردی

کنتــرل  در  علف کــش  کارایــی  بررســی  جهــت 
علف کش هــای ســیب زمینی،  مزرعــه  علف های هــرز 

)ســنکور(،  متری بیوزیــن  )گراماکســون(،  پاراکــوات 
)تیتــوس(،  ریم ســولفورون  )پــرول(،  پندی متالیــن 
سولفوســولفورون )آپیروس( به صورت جداگانه و در ترکیب 
باهــم مطابــق جــدول یــک مــورد مقایســه قــرار گرفتنــد.

گراماکســون  علف کش هــا،  انفــرادی  کاربــرد  در 
)پاراکــوات( پــس از کاشــت و قبــل از رویش ســیب زمینی 
ــه مقــدار 3 لیتــر  و پــس از ســبز شــدن علف های هــرز ب
در هکتــار اســتفاده شــد. ایــن علف کــش فقــط بــر روی 
ــش  ــد. علف ک ــی باش ــر م ــه زده مؤث ــرز جوان علف های ه
ــیب زمینی و  ــت س ــد از کش ــن( بع ــنکور )متری بیوزی س
قبــل از رویــش علف های هــرز بــه مقــدار 750 گــرم 
در هکتــار اســتفاده شــد )پیش رویشــی(. علف کــش 
ــد از کشــت ســیب زمینی  ــز بع ــن( نی ــرول )پندی متالی پ
و قبــل از رویــش علف های هــرز و ســیب زمینی بــه 
مقــدار 3 لیتــر در هکتــار اســتفاده شــد )پیش رویشــی(. 
از ســبز  علف کــش تی تــوس )ریم ســولفورون( پــس 
شــدن علف های هــرز و ســیب زمینی در مرحلــه 5-3 

برگــی علــف هــرز بــه مقــدار 60 گــرم در هکتار بــه همراه 
ــتفاده  ــد( مورداس ــیتوگیت )2/5 درص ــی س ــاده افزودن م
قــرار گرفــت )پــس رویشــی(. علف کــش آپیــروس 
ــیب زمینی و  ــدن س ــبز ش ــد از س ــولفورون( بع )سولفوس
ــه  ــرز ب ــف ه ــی عل ــه 3-5 برگ ــرز در مرحل علف های ه
مقــدار 35 گــرم در هکتــار اســتفاده گردیــد. همچنین در 
ــدار  ــه مق ــن ب ــا، متری بیوزی ــی علف کش ه ــرد تلفیق کارب
750 گــرم در هکتــار بــه صــورت پیش رویشــی در تلفیــق 
بــا یکــی علف کــش ریم ســولفورون )بــه مقــدار 60 گــرم 
در هکتــار بعــد از خاک دهــی ســیب زمینی(، یــا بــا 
ــار  ــر در هکت ــدار 3 لیت ــه مق ــن )ب ــش پندی متالی علف ک
بعــد از خاک دهــی ســیب زمینی(، یــا بــا علف کــش 
ــد  ــار بع ــرم در هکت ــدار 35 گ ــه مق ــولفورون )ب سولفوس
ــن،  ــد. همچنی ــتفاده ش ــیب زمینی( اس ــی س از خاک ده
کاربــرد تلفیقــی پاراکــوات بــه مقــدار 3 لیتــر در هکتــار 
ــرز(  ــدن علف های ه ــبز ش ــس از س ــت و پ ــد از کش )بع
ریم ســولفورون،  علف کش هــای  از  یکــی  همــراه  بــه 
و  )مقــدار مصــرف  و سولفوســولفورون  پندی متالیــن 
زمــان کاربــرد مشــابه بــا تیمار قبــل( مــورد مقایســه قرار 
گرفــت. در ایــن آزمایــش، فاصلــه بوتــه ســیب زمینی بــر 
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ــوط  ــه خط ــانتی متر و فاصل ــت 25 س ــوط کش روی خط
ــتفاده از  ــا اس ــی ب ــود. سم پاش ــانتی متر ب ــت 75 س کاش
سم پاشــهای فشــارثابت، مجهــز بــه نــازل شــره ای با فشــار 
ــار در مقــدار 350 لیتــر آب در هکتــار انجــام شــد. دو ب

بــا  سم پاشــی  شــود  مــی  پیشــنهاد  دراین ارتبــاط 
ــت 2  ــار ثاب ــا فش ــنج ب ــه فشارس ــز ب ــم پاش های مجه س
تــا 2/5 بــار اســتفاده شــود. در ســم پاش ها فشــار ثابــت، 
قطــرات ســم بــه صــورت یکنواخــت با فشــار ثابــت خارج 
شــده و ســطوح هــدف را بــه صــورت یکنواخت سم پاشــی 
می کنــد؛ همچنیــن، قبــل از سم پاشــی بایســتی الگــوی 
پاشــش نــازل را کنتــرل و از ســالم بــودن نــازل اطمینــان 

5

همچنین( ینیزمبیسیدهخاک مقدارپاراکواتکاربرد تلفیقی، استفاده شد. و پسکشتبعد از)هکتاردر تریل3به

همراه( هرزیهاعلفاز سبز شدن از به رف)مقدار مصسولفوسولفورونو متالینپندی، سولفورونمیری هاکشعلفیکی

قبل( تیمار کاربرد مشابه با گرفت.و زمان قرار مقایسه بوتهآزمایش،ایندرمورد وط بر روی خطینیزمبیسفاصله

خطومتریسانت25کشت فاصله ب، فشارثابتهایپاشسماز با استفادهیپاشسم. بودمتریسانت05کاشتطو ه مجهز

درفشارای با نازل شره بار هکتار انجام351مقداردو در .شدلیتر آب

بهیهاپاشسمبایپاشسمشودیمپیشنهادارتباطنیدرا فشار ثابتفشارسنجمجهز بار استفاده5/2تا2با

به صورتهاپاشسمدرشود. شده و سطوح هدف را فشار ثابت خارج با یکنواخت به صورت قطرات سم فشار ثابت،

قبل ازمییپاشسمیکنواخت همچنین، بودن نازیپاشسمکند؛ کنترل و از سالم نازل را پاشش الگوی لبایستی

گردد. مناسب نازل تعویض نیاز حاصل شود و در صورت کاربرداطمینان که در نازلی د شوهای توصیه میکشعلفترین

یکنواخت و شرههایلانس دار از نازلیهاپاشسمدر  دربادبزنی )شکلیهاپاشسمای و بادیزنی معمولی است بوم دار

همچنین،4 دلیلکشتآفکاربردزماندر(. به بایستی کاربران دارخطراتیها بر نکات،دنکه سموم و بهداشتیبه

.(5)شکلاستفاده گرددمناسبلباساز یپاشسمدر زمانشودیمتوجه شود و توصیهایمنی

)راست( بادبز-4شکل  معمولی بادبزنی )چپ(،نازل ای نی شره
پاشش نازل راست تصویرالگوی ها در بالا

یپاشسملباس مخصوص  - 5شکل       

5

همچنین( ینیزمبیسیدهخاک مقدارپاراکواتکاربرد تلفیقی، استفاده شد. و پسکشتبعد از)هکتاردر تریل3به

همراه( هرزیهاعلفاز سبز شدن از به رف)مقدار مصسولفوسولفورونو متالینپندی، سولفورونمیری هاکشعلفیکی

قبل( تیمار کاربرد مشابه با گرفت.و زمان قرار مقایسه بوتهآزمایش،ایندرمورد وط بر روی خطینیزمبیسفاصله

خطومتریسانت25کشت فاصله ب، فشارثابتهایپاشسماز با استفادهیپاشسم. بودمتریسانت05کاشتطو ه مجهز

درفشارای با نازل شره بار هکتار انجام351مقداردو در .شدلیتر آب

بهیهاپاشسمبایپاشسمشودیمپیشنهادارتباطنیدرا فشار ثابتفشارسنجمجهز بار استفاده5/2تا2با

به صورتهاپاشسمدرشود. شده و سطوح هدف را فشار ثابت خارج با یکنواخت به صورت قطرات سم فشار ثابت،

قبل ازمییپاشسمیکنواخت همچنین، بودن نازیپاشسمکند؛ کنترل و از سالم نازل را پاشش الگوی لبایستی

گردد. مناسب نازل تعویض نیاز حاصل شود و در صورت کاربرداطمینان که در نازلی د شوهای توصیه میکشعلفترین

یکنواخت و شرههایلانس دار از نازلیهاپاشسمدر  دربادبزنی )شکلیهاپاشسمای و بادیزنی معمولی است بوم دار

همچنین،4 دلیلکشتآفکاربردزماندر(. به بایستی کاربران دارخطراتیها بر نکات،دنکه سموم و بهداشتیبه

.(5)شکلاستفاده گرددمناسبلباساز یپاشسمدر زمانشودیمتوجه شود و توصیهایمنی

 

نی شره ای )چپ(،نازل بادبزنی معمولی )راست( بادبز -4شکل 
ها در بالا راست تصویرالگوی پاشش نازل 

یپاشسملباس مخصوص-5شکل 

ــض گــردد.  ــازل تعوی ــاز ن حاصــل شــود و در صــورت نی
ــرد علف کش هــای توصیــه  ــی کــه در کارب مناســب ترین نازل
مــی شــود در ســم پاش های النــس دار از نــازل هــای 
ــوم دار  ــم پاش های ب ــرهای و در س ــت و ش ــی یکنواخ بادبزن
ــان  ــن، در زم ــکل 4(. همچنی ــت )ش ــی اس ــی معمول بادبزن
کاربــرد آفــت کشــها بایســتی بــه دلیــل خطراتــی 
ــتی  ــکات بهداش ــه ن ــد، ب ــران دارن ــر کارب ــموم ب ــه س ک
ــان  ــود در زم ــی ش ــه م ــود و توصی ــه ش ــی توج و ایمن
سم پاشــی از لبــاس مناســب اســتفاده گــردد )شــکل 5(.

نتایج کاربردی

آلودگى  شدت  که  شرایطى  در  آزمایش،  نتایج  براساس 
از  یکى  از  ترتیب  به  است  بهتر  باشد،  مى  کم  هرز  علف 
به  پرول  یا  تى توس  گراماکسون،  سنکور،  علف کش هاى 
صورت انفرادى (تنهایى) استفاده شود؛ اما در شرایطى که 
شدت آلودگى زیاد باشد بهتر است از ترکیب علف کش ها 
علف کش  از  توان  مى  منظور  این  براى  شود.  استفاده 
به  سنکور  علف کش  یا  تى توس،  همراه  به  گراماکسون 

همراه تى توس، یا سنکور به همراه آپیروس استفاده نمود.

ــرل  ــی کنت ــر کارای ــی ازنظ ــار ترکیب ــن تیم مطلوب تری
علف های هــرز و افزایــش عملکــرد غــده ســیب زمینی 
ــش ،  ــورد آزمای ــرایط م ــیب زمینی در ش ــزارع س ــرای م ب
ــدار  ــه مق ــن( ب ــنکور )متری بیوزی ــش س ــرد علف ک کارب
ــه  ــی ب ــش رویش ــورت پی ــه  ص ــار ب ــرم در هکت 750 گ
همــراه اســتفاده از علف کــش تی تــوس )ریــم ســولفورون 
متیــل( بــه مقــدار 60 گــرم در هکتــار بــه همــراه 
ســیتوگیت 2/5 درصــد محلــول ســم پــس از خاک دهــی 
گراماکســون  علف کــش   کاربــرد  یــا  ســیب زمینی 
)پاراکــوات( بــه مقــدار 3 لیتــر )بعــد از کشــت و پــس از 
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کاربردیستورالعملد

کاراییجهت )گراماکسون(،های کشعلف،ینیزمبیسمزرعههرزهایعلفکنترل در کشعلفبررسی پاراکوات

و داگانهجصورتبه(روسی)آپسولفوسولفورون(،توسی)تسولفورونمی(، رل)پرونیمتالیپند)سنکور(،نیوزیبیمتر

.ندگرفتقرارسهیمقاموردکیمطابق جدولباهمدر ترکیب

تیمار برخ: 1جدول  یبررسدر کاررفتهبهی هاکشعلفی مشخصات

ونیفرمولاسکشعلفیتجارنام کشعلفیعمومنام 
SL %20گراماکسونپاراکوات

WP %70سنکورنیوزیبیمتر
SC %45.5لپرومتالینپندی

DF %25توستیسولفورونمیر
DF %75روسیآپسولفوسولفورون

DF+ 70% WP %25توستی+سنکورسولفورونمیر+ نیوزیبیمتر
SC+ 70% WP %45.5پرول+ سنکورمتالین+ پندینیوزیبیمتر
DF+70% WP %75روسیآپ+ سنکورسولفوسولفورون+ نیوزیبیمتر

DF+ 20% SL %25توستی+گراماکسونسولفورونمیر+ پاراکوات
SC+ 20% SL %45.5پرول+ گراماکسونمتالین+ پندیپاراکوات
DF+ 20% SL %75روسیآپ+ گراماکسونسولفوسولفورون+ پاراکوات

قبل از رویششتاکازپس(پاراکوات)گراماکسون،هاکشعلفیانفرادکاربرددر سبینیزمبیسو ز و پس از

بر رویکشعلفاین.استفاده شدهکتاردرتریل3مقداربههرزیهاعلفشدن مؤثرزدهجوانههرزهایعلففقط

ازینیزمبیسکشتاز بعد (نیوزیبیمتر)سنکورکشعلف.باشدمی قبل مقدارهرزیهاعلفرویشو گرم در051به

از(متالینپندی)پرولکشعلف. رویشی()پیششدهکتار استفاده قبل ازینیزمبیسکشتنیز بعد شرویو

مقدارو سیبهرزیهاعلف به شدهکتاردر تریل3زمینی پس(سولفورونمیر)توستیکشعلف. رویشی()پیشاستفاده

مقدار5-3در مرحلهینیزمبیسو هرزیهاعلفاز سبز شدن به هرز علف هکتار61برگی در مادههمراهبهگرم

گرفتمورداستفاده( درصد5/2)سیتوگیتافزودنی رویشی(.قرار بز بعد از س)سولفوسولفورون(روسیآپکشعلف)پس

به مقدار5-3در مرحلههرزیهاعلفو ینیزمبیسشدن هرز هکتار35برگی علف در استفاده گردید. همچنینگرم

هکتار051به مقدارنیوزیبیمتر،هاکشعلفکاربرد تلفیقیدر در یکیرویشیپیشبه صورتگرم در تلفیق با

مقدار)سولفورونمیرکشعلف در هکتار 61به دارمقهب)متالینپندیکشعلفیا با، (ینیزمبیسیدهخاکبعد ازگرم

مقدار)سولفوسولفورونکشعلفیا با، (ینیزمبیسیدهخاکبعد ازهکتاردرتریل3 هکتار35به در بعد ازگرم

دستورالعمل کاربردی

کنتــرل  در علفکــش کارایــی بررســی جهــت
علفکشهــای ســیبزمینی، مزرعــه علفهایهــرز
)ســنکور(،  متریبیوزیــن )گراماکســون(،  پاراکــوات 
)تیتــوس(،  ریمســولفورون )پــرول(، پندیمتالیــن
سولفوســولفورون )آپیروس( به صورت جداگانه و در ترکیب
گرفتنــد. قــرار مقایســه مــورد یــک جــدول مطابــق باهــم

گراماکســون  علفکشهــا،  انفــرادی  کاربــرد  در 
)پاراکــوات( پــس از کاشــت و قبــل از رویش ســیبزمینی 
ــه مقــدار 3 لیتــر  و پــس از ســبز شــدن علفهایهــرز ب
در هکتــار اســتفاده شــد. ایــن علفکــش فقــط بــر روی 
ــش  ــد. علفک ــی باش ــر م ــهزده مؤث ــرز جوان علفهایه
ــیبزمینی و  ــت س ــد از کش ــن( بع ــنکور )متریبیوزی س
قبــل از رویــش علفهایهــرز بــه مقــدار 750 گــرم 
در هکتــار اســتفاده شــد )پیشرویشــی(. علفکــش 
ــد از کشــت ســیبزمینی  ــز بع ــن( نی ــرول )پندیمتالی پ
و قبــل از رویــش علفهایهــرز و ســیبزمینی بــه 
لیتــر در هکتــار اســتفاده شــد )پیشرویشــی(.  مقــدار 3
از ســبز  علفکــش تیتــوس )ریمســولفورون( پــس 
شــدن علفهایهــرز و ســیبزمینی در مرحلــه 5-3

گــرم در هکتار بــه همراه  برگــی علــف هــرز بــه مقــدار 60
ــتفاده  ــد( مورداس ــیتوگیت )2/5 درص ــی س ــاده افزودن م
قــرار گرفــت )پــس رویشــی(. علفکــش آپیــروس 
ــیبزمینی و  ــدن س ــبز ش ــد از س ــولفورون( بع )سولفوس
ــه  ــرز ب ــف ه ــی عل ــه 3-5 برگ ــرز در مرحل علفهایه
گــرم در هکتــار اســتفاده گردیــد. همچنین در  مقــدار 35
ــدار  ــه مق ــن ب ــا، متریبیوزی ــی علفکشه ــرد تلفیق کارب
گــرم در هکتــار بــه صــورت پیشرویشــی در تلفیــق  750
بــا یکــی علفکــش ریمســولفورون )بــه مقــدار 60 گــرم 
در هکتــار بعــد از خاکدهــی ســیبزمینی(، یــا بــا 
ــار  ــر در هکت ــدار 3 لیت ــه مق ــن )ب ــش پندیمتالی علفک
بعــد از خاکدهــی ســیبزمینی(، یــا بــا علفکــش 
ــد  ــار بع ــرم در هکت ــدار 35 گ ــه مق ــولفورون )ب سولفوس
ــن،  ــد. همچنی ــتفاده ش ــیبزمینی( اس ــی س از خاکده
کاربــرد تلفیقــی پاراکــوات بــه مقــدار 3 لیتــر در هکتــار 
ــرز(  ــدن علفهایه ــبز ش ــس از س ــت و پ ــد از کش )بع
ریمســولفورون،  علفکشهــای  از  یکــی  همــراه  بــه 
و  )مقــدار مصــرف  و سولفوســولفورون  پندیمتالیــن 
زمــان کاربــرد مشــابه بــا تیمار قبــل( مــورد مقایســه قرار 
گرفــت. در ایــن آزمایــش، فاصلــه بوتــه ســیبزمینی بــر 
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کاربردینتایج

نتایج آزمایش، در شرایطی که شدت آلودگی کم میبر اساس هرز به ترتیب از یکی ازباشد،علف بهتر است

گراماکسون،کشعلف به صورت انفرادی )تنهایی(توستیهای سنکور، که شاما؛ شوداستفادهیا پرول دتدر شرایطی

باشد بهتر است از ترکیب میهاکشعلفآلودگی زیاد این منظور برای شود. بهگراماکسوکشاز علفتواناستفاده ن

آپیروس استفادهبه، یا سنکورتوستیهمراهبهکش سنکور، یا علفتوستیهمراه .نمودهمراه

سشیو افزاهرزیهاکنترل علفییکاراازنظریبیترکماریتنیترمطلوب غده زارعمیبراینیزمبیعملکرد

آزمادر شرایطینیزمبیس )مترکاربرد علف،شیمورد مقدارنیوزیبیکش سنکور به به051( هکتار صورتگرم در

به همراه س61( به مقدار لیسولفورون متمیر)توسیکش تبه همراه استفاده از علفیشیروشیپ هکتار تیتوگیگرم در

خاک5/2 علفایینیزمبیسیدهدرصد محلول سم پس از به مقدارکشکاربرد )پاراکوات( )بعد ازتریل3گراماکسون

پس از رو به همراه تهرزیهاعلفشیکشت و از5/2)تیتوگیگرم و س61به مقدارتوسی( درصد محلول سم( پس

(.0و 6هایشکل)باشدیمینیزمبیسیدهخاک

آلودکشعلف شرایط در زیادگپرول، سایر اگرچهی کنتمورداستفادهی هاکشعلفنسبت به در کمتری رلکارایی

علفسنکور و پاراکواتکشعلفداشت، اما تلفیق آن با هرزهایعلف .دنمایکنترلیمطلوبطوربههرز را هایتوانست

کنارپرولو توستیکشعلفو کاربرد د سیبگراماکسونو سنکورپرمصرفهایکشعلفدر تواندیمزمینیدر

اینهای مناسبی در تناوبجایگزین د.ها باشکشعلفو توالی

ها به صورت انفرادی و ترکیبی در کاهش تراکم )الف(کشکاربرد علف ریتأثمقایسه : 6شکل 
 )ب( هرزیهاعلفو وزن خشک 

باشددار در سطح پنج درصد میمعنیبیانگر عدم اختلاف  هاستونمشابه در بین حروف 
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()ب ینیزمبیستغییرات عملکرد غده درصد بر عملکرد غده )الف( و  هاکشکاربرد علف ریتأثمقایسه  :7شکل 
باشددار در سطح پنج درصد میبیانگر عدم اختلاف معنی هاستونمشابه در بین حروف 

گیرینتیجه

ازکشعلف گراماکسون کینیزمبیسدر مزارعمورداستفادهییهاکشعلفنیپرکاربردترسنکور و رمانجنوب

اینمصرفهمچنین،. دنباشمی متفاوتهاکشعلفمتوالی کنترلی به طیف ،هرزعلفمختلفیهاگونهبربا توجه

برخیسبب گونهغالب شدن هایکشعلفبا توستیپرول وکشعلفکاربردتناوبنابراینب؛ شده استهرزعلفهایاز

اینومذکور گراماکسونباهاکشعلفکاربرد ترکیبی نیزمیسیبمزارعهرزیهاعلفمدیریتدرتواندیمسنکور و

باشد.سودمند

عمراج
شیمیاییکشعلفچندریتأثمقایسه. 0333ا.ممنوعی- کنترل بخش تحقیقات. زمینیسیبمزارعهرزیهاعلفدر
طبیعی، پزشکیگیاه و منابع کشاورزی و آموزش استان کرمان.مرکز تحقیقات تحقجنوب .یشاورزکجیتروو آموزش،قاتیسازمان

.45450فروستبا شمارهیقاتیتحقپروژهیینهاگزارش 
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ــدار  ــه مق ــوس ب ــراه تی ت ــه هم ــرز( ب ــش علف های ه روی
60 گــرم و ســیتوگیت )2/5 درصــد محلــول ســم( پس از 
خاک دهــی ســیب زمینی مــی باشــد )شــکل هــای 6 و 7(.

علف کــش پــرول، در شــرایط آلودگــی زیــاد اگرچــه 
ــی  ــتفاده کارای ــای مورداس ــایر علف کش ه ــه س ــبت ب نس
امــا  داشــت،  علف های هــرز  کنتــرل  در  کمتــری 
ــت  ــوات توانس ــنکور و پاراک ــش س ــا علف ک ــق آن ب تلفی
نمایــد. کنتــرل  مطلوبــی  به طــور  را  علف های هــرز 

کنــار  در  پــرول  و  تی تــوس  علف کــش  دو  کاربــرد 
گراماکســون  و  ســنکور  پرمصــرف  علف کش هــای 
مناســبی  جایگزین هــای  می توانــد  ســیب زمینی  در 
باشــد. علف کش هــا  ایــن  توالــی  و  تنــاوب  در 

نتیجه گیری

پرکاربردتریــن  از  گراماکســون  و  ســنکور  علف کــش 
علف کش هایــی مورداســتفاده در مــزارع ســیب زمینی 
جنــوب کرمــان مــی باشــند. همچنیــن، مصــرف متوالــی 
ایــن علف کش هــا بــا توجــه بــه طیــف کنترلــی متفــاوت 
بــر گونه هــای مختلــف علــف  هــرز، ســبب غالــب شــدن 
برخــی از گونه هــای علف  هرز شــده اســت؛ بنابراین تناوب 
ــای  ــا علف کش ه ــوس ب ــرول و تی ت ــش پ ــرد علف ک کارب
علف کش هــا  ایــن  ترکیبــی  کاربــرد  و  مذکــور 
مدیریــت  در  می توانــد  گراماکســون  و  ســنکور  بــا 
علف های هــرز مــزارع ســیب زمینی ســودمند باشــد.

مراجع

علف کــش  چنــد  تأثیــر  مقایســه   .1393 ا.  ممنوعــی   -

ســیب زمینی.  مــزارع  علف های هــرز  شــیمیایی  کنتــرل  در 

بخــش تحقیقــات گیاه پزشــکی، مرکــز تحقیقــات و آمــوزش 

کرمــان.  اســتان  جنــوب  طبیعــی  منابــع  و  کشــاورزی 

گــزارش  کشــاورزی.  ترویــج  و  آمــوزش  تحقیقــات،  ســازمان 

.45481 فروســت  شــماره  بــا  تحقیقاتــی  پــروژه  نهایــی 

6

6

کاربردینتایج

نتایج آزمایش، در شرایطی که شدت آلودگی کم میبر اساس هرز به ترتیب از یکی ازباشد،علف بهتر است

گراماکسون،کشعلف به صورت انفرادی )تنهایی(توستیهای سنکور، که شاما؛ شوداستفادهیا پرول دتدر شرایطی

باشد بهتر است از ترکیب میهاکشعلفآلودگی زیاد این منظور برای شود. بهگراماکسوکشاز علفتواناستفاده ن

آپیروس استفادهبه، یا سنکورتوستیهمراهبهکش سنکور، یا علفتوستیهمراه .نمودهمراه

سشیو افزاهرزیهاکنترل علفییکاراازنظریبیترکماریتنیترمطلوب غده زارعمیبراینیزمبیعملکرد

آزمادر شرایطینیزمبیس )مترکاربرد علف،شیمورد مقدارنیوزیبیکش سنکور به به051( هکتار صورتگرم در

به همراه س61( به مقدار لیسولفورون متمیر)توسیکش تبه همراه استفاده از علفیشیروشیپ هکتار تیتوگیگرم در

خاک5/2 علفایینیزمبیسیدهدرصد محلول سم پس از به مقدارکشکاربرد )پاراکوات( )بعد ازتریل3گراماکسون

پس از رو به همراه تهرزیهاعلفشیکشت و از5/2)تیتوگیگرم و س61به مقدارتوسی( درصد محلول سم( پس

(.0و 6هایشکل)باشدیمینیزمبیسیدهخاک

آلودکشعلف شرایط در زیادگپرول، سایر اگرچهی کنتمورداستفادهی هاکشعلفنسبت به در کمتری رلکارایی

علفسنکور و پاراکواتکشعلفداشت، اما تلفیق آن با هرزهایعلف .دنمایکنترلیمطلوبطوربههرز را هایتوانست

کنارپرولو توستیکشعلفو کاربرد د سیبگراماکسونو سنکورپرمصرفهایکشعلفدر تواندیمزمینیدر

اینهای مناسبی در تناوبجایگزین د.ها باشکشعلفو توالی

علفریتأثمقایسه: 6شکل  )الف(کشکاربرد و ترکیبی در کاهش تراکم انفرادی ها به صورت
)ب(هرزیهاعلفو وزن خشک

بینحروف میمعنیبیانگر عدم اختلاف هاستونمشابه در درصد پنج در سطح باشددار
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علفریتأثمقایسه:7شکل  )الف( وهاکشکاربرد ()بینیزمبیستغییرات عملکرد غدهدرصد بر عملکرد غده
بینحروف اختلاف معنیهاستونمشابه در عدم میبیانگر درصد پنج در سطح باشددار

گیرینتیجه

ازکشعلف گراماکسون کینیزمبیسدر مزارعمورداستفادهییهاکشعلفنیپرکاربردترسنکور و رمانجنوب

اینمصرفهمچنین،. دنباشمی متفاوتهاکشعلفمتوالی کنترلی به طیف ،هرزعلفمختلفیهاگونهبربا توجه

برخیسبب گونهغالب شدن هایکشعلفبا توستیپرول وکشعلفکاربردتناوبنابراینب؛ شده استهرزعلفهایاز

اینومذکور گراماکسونباهاکشعلفکاربرد ترکیبی نیزمیسیبمزارعهرزیهاعلفمدیریتدرتواندیمسنکور و

باشد.سودمند

عمراج
شیمیاییکشعلفچندریتأثمقایسه. 0333ا.ممنوعی- کنترل بخش تحقیقات. زمینیسیبمزارعهرزیهاعلفدر
طبیعی، پزشکیگیاه و منابع کشاورزی و آموزش استان کرمان.مرکز تحقیقات تحقجنوب .یشاورزکجیتروو آموزش،قاتیسازمان

.45450فروستبا شمارهیقاتیتحقپروژهیینهاگزارش 
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