
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارت جهاد کشاورزی

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

  الط علف کشهااخت

 
 قزلی  فرخ دین دکتر نگارش: 

 بخش تحقیقات گیاهپزشکی محقق

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس 

 

 

 

 

 اثر متقابل وجود دارد: 4دراختالط علف کشها      

دو ترکیب  اییشود که کارالف( اثر افزایشی: این نوع اثر زمانی حاصل می 

 مانی باشد که بصورت منفرد مصرف گردند.در حالت اختالط مشابه ز

کش لفعید که کارآیی دو آاین اثر زمانی بوجود می:های سینرژیكب(پاسخ

  در مخلوط بیشتر از کارآیی مصرف هر کدام از آنها بصورت منفرد باشد.

(:  این اثر نیز نوعی اثر متقابل Enhancement( اثر تشدید کنندگی )ج

کش با با یك ماده افزودنی در کش و یا آفتبوده ولی در این حالت علف

کش افزایش مخزن سمپاش مخلوط شده و در این حالت کارآیی آن علف

 .یابد می

کش با یكدیگر بكاربرده شده و هنگامیكه دو آفت ( اثرات آنتاگونیسم:د

 هاد منفرد آنرمیزان کارایی یكی و یا هر دو در حالت اختالط نسبت به کارب

 .(2)شكلنتاگونیسم گویندآ اثرات کاهش یابد را

 

اختالط دو علف کش نیکوسولفورون و برومایسید آام  -2شکل

در مزارع ذرت نتایج قبل توجهی در کنترل علف های هرز 

 داشته است.

 

 

 های یونی و یا سایر افزودنی سازگاری شیمیایی جزء فعال علف کشدرنا   

 شوددر ناسازگاری دخیل بوده و باعث کاهش و یا عدم کارایی علف کش می

عناصر معدنی و توان به اند می. از عواملی که در ناسازگاری شیمیایی دخیل

pH ،امروزه به  .و غیره اشاره نمود های شیمیایی آفت کش، درجه حرارت

ها در مواردی که با آب سنگین کشمنظور افزایش سازگاری شیمیایی علف

ها از کششود که جهت افزایش کارایی علفمواجه هستند توصیه می

باشد می یون سولفات استفاده شود. این ترکیب در برگیرنده سولفات آمونیوم

آلومینیوم وآهن موجود  سدیم، روی، منیزیم، کلسیم،های با اتصال به یون و

ی حساس به هاکشعلفها بر در آبهای سخت، از تاثیر بازدارنده این یون

های شیمیایی ناشی از درجه در ناسازگاری خاصیت آنتاگونیستی می کاهد.

حرارت نیز در بسیاری از موارد در صورت پایین بودن درجه حرارت آب 

 یابد.کش کاهش میسمپاش کارایی علف

تواند به چهار طریق گیاهان را تحتت تتاثیر اترار ها میکشاختالط علف     

 دهد 

کش ختود را بته بیولوژی: از طریق اینكه چه مقدار از ترکیبات موثر علتف-1

 .محل عمل برساند

 راابتی: از طریق تداخل یكی بر دیگری در محل عمل-2

 انتقال و متابولیزم بیولوژیكی نظیر جذب، اثرات رفیزیولوژیكی: بوسیله تغیی-3

ها بتا یكتدیگر واکتنش کشکه در مخزن سمپاش علفشیمیایی: هنگامی-4

 دهند.نشان می

 

 

 

 
 



 مقدمه-1 

افزون بشر به مواد غذایی از  و نیاز روزجهان افزایش جمعیت  رو به روند    

در  یتولید محصوالت کشاورز و افزایش سطح زیر کشت یعوامل  اصل

در کشورمان نیز روند افزایش جمعیت آهنگ  بوده است.چند دهه اخیر 

جمعیت ایران به بیش از  1411سریعی داشته و پیش بینی میشود تا سال 

. بنابراین تامین غذا از مهمترین دغدغه های دست میلیون نفر برسد 01

 باشد.اندرکاران امر تولید غذا می

علف هتای هترز از اجتزای رتروری اکوسیستتم زراعتی از سوی دیگر     

بتته کتتل درصتتد  11باشتتند و بطتتور متوستتت خستتارتی حتتدود می هستتتند

متورد نیتاز  . چنانچه علف های هرز منتابعسازندمحصوالت چهان وارد می

رشد گیاه زراعی کاسته می شتود  از را در اختیار بگیرند، د گیاهان زراعیرش

در ایتن راستتا بكتارگیری روش هتای  .که نتیجه آن کاهش عملكرد است

(، می تواند ثبات سیستم زراعتی را IWMمدیریت تلفیقی علف های هرز )

هرز  هتایاز ابزارهایی که همتواره در متدیریت تلفیقتی علفتضمین نماید. 

در این راستا در بستیاری باشند. ها میکشگیرد، علفارار می هرد استفادمو

هرز  را کنتترل هتایکش طیف محدودی از علفاز موااع مصرف یك علف

ارار کشهرز  که در طیف این علتفهاینمود و به مرور زمان جمعیت علف

 یابند.افزایش می گیرند نمی

     

های زیاد، سرعت رشد در این خصوص زراعت ذرت به دلیل فاصله ردیف

های ثبت شده جهت کشکم در ابتدای فصل، محدود بودن تعداد علف

هرز  آن و سطح زیر کشت روبه توسعه آن از جایگاه هایل علفکنتر

در حال حارر در در دنیا و  ایران ای برخوردار است. بطوریكه ویژه

باشد ترین شیوه مدیریت با این عوامل ناخواسته مبارزه شیمیایی میمهم

 (.1)شكل

 

 مزاحمت علف های هرز در مزرعه ذرت -1شکل

 اختالط علف کش ها-2

کش و کاربرد ها یعنی مخلوط نمودن دو یا چند علفکشاختالط علف    

با کش علف واتی دو یا چندباشد. در داخل مخزن سمپاش می هاهمزمان آن

هم مخلوط می شوند اثراتی را بر روی همدیگر می گذارند که می تواند در 

و همین امر  یا کمتر از حد انتظار باشد حد انتظار، بیش از حد انتظار و

ز کش در اختالط گردد. اتواند سبب افزایش و یا کاهش کارآیی علفمی

توان به شود میها بیان میکشاهداف اصلی که در مورد اختالط علف

لوگیری از توسعه مقاومت ، جهرزهایافزایش طیف کنترل علف

کاهش ، کشکاهش هزینه و یا مصرف علف،هاکشهرز به علفهایعلف

کاهش باایمانده علف کش ، کاهش تعداد عملیات ازطریق فشردگی خاک

 و غیره اشاره نمود. با استفاده از غلظت پایین در خاک و محصول زراعی

در ابتدا نكات  ،نمایندهای جدیدی معرفی میکشنی که علفامتخصص     

 شتوندمتوجه می به تدریجکنند اما مثبت زیادی برای تولیدات خود ذکر می

کش بصورت منفرد از کارائی باالیی برختوردار نبتوده و کاربرد این علف که

 آورندبه سمت اختالط روی می کشی آنایش طیف علفلذا برای افز

توان ها با یكدیگر دارای انواع مختلفی است که میکشسازگاری علفنا    

سازگاری  فیزیكی، شیمیایی، زمانی و کاربردی اشتاره نمتود. در متورد نابه 

 ECفرموالسیون ایستی نبشود که های فیزیكی اغلب عنوان میناسازگاری

های با پایه روغنی با فرموالسیون روانپذیر اختتالط رفكتانتسو همچنینو 

لینورون اختتالط حاوی روغن با  ستوکسیدیم نبایدد.به عنوان مثال شوداده 

 . یابند

 


