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 (19/02/1398 تاریخ پذیرش: -16/11/1396 )تاریخ دریافت: 

 چکیده
های كامل تصادفي در كرج به اجرا درآمد. از دو های والدی ذرت، آزمايشي به صورت طرح بلوكالين هرز درهایبا توجه به اهميت مهار علف

 به عنوان والد مادری استفاده شد. تيمارهای آزمايش شامل: نيكوسولفورون B73والد پدری و به عنوان   CMS))نر عقيم، MO17الين والدی 

سولفورون + درصد ايي سي((، ريم 40)برومايسيد ام آ )كروز چهار درصد اس سي(، نيكوسولفورون + )بروموكسينيل + ام سي پي آ

)لوماكس  متوالكلر + تربوتيالزين -درصد اُ دی(، مزوتريون + اس  5/22 )اكوئيپ درصد دی اف(، فورام سولفورون 75)اولتيما  نيكوسولفورون

كش بر درصد كاهش تراكم و وزن درصد اس ايي(، شاهد با علف هرز و شاهد وجين دستي بودند. نتايج نشان داد كه اثر تيمارهای علف 75/53

ها با روش انجمن كشهرز و ارزيابي كارايي علفیهادار شد. درصد كاهش تراكم و وزن خشك علفهرز غالب، معنيهایخشك علف

EW)های هرز اروپاتحقيقات علف RC)  ها كشمتوالكلر، كارايي بقيه علفاس - تربوتيالزين -كش مزوتريون جز علف نشان داد كه به

وثره در هكتار( و وجين دستي، به ترتيب گرم ماده م 40+  400نيكوسولفورون + )بروموكسينيل + ام سي پي آ( به ميزان  مناسب بود. تيمارهای

 -تن در هكتار، دارای بيشترين عملكرد دانه بودند و كمترين عملكرد دانه از تيمارهای شاهد با علف هرز و مزوتريون + اس 03/4و  26/4با 

ست آمد. در مجموع برای مديريت تن در هكتار بد 30/2و  11/1گرم ماده موثره در هكتار(، به ترتيب با  1343) + تربوتيالزين متوالكلر

گرم ماده موثره  40 + 400های نيكوسولفورون + )بروموكسينيل + ام سي پي آ( به ميزان كشهای اينبرد، كاربرد علفهای هرز در الينعلف

گرم ماده موثره در هكتار و  337سولفورون به ميزانگرم ماده موثره در هكتار، فورام 90سولفورون + نيكوسولفورون به ميزان در هكتار، ريم

ها تاثير سوئي بر جوانه زني بذور هيبريد ذرت حاصل از لقاح كشعلفشود. گرم ماده موثره در هكتار توصيه مي 80نيكوسولفورون به ميزان
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ABSTRACT 

Because of the importance of weed control in corn inbred lines, this study was carried out based on 

a randomized complete block design with 10 treatments and 4 replications in Meshkindasht, Karaj, 

Iran. Two lines including Mo17 (male strile, CMS) as male parent and B73 as female paraent were 

used. Treatments were: nicosulfuroun (SC 4%), nicosulfuroun + (bromoxynil + MCPA (EC 40 %)), 

rimsolforun + nicosulfuroun (DF 75%), foramsulfuron (OD 22.5%), 7 & 8) mesotrione + S-

metolachlor + terbuthylazine (SE 53.75%), weed infest control and hand weeding control. Results 

showed the significance (P < 0.01) of the effect of herbicide treatments in reducing weed density and 

dry weight. The results of the percentage reduction in density and weeds dry weight and herbicide 

performance evaluation by the European scoring (EWRC) showed that the effectiveness of 

herbicides was good except for mesotrione - terbuthylazine - S-metolachlor herbicides. The highest 
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corn grain yield was obtained from (nicosulfuroun + (bromoxynil + MCPA)) 400 + 40 g ai/ha and 

hand weeding with 4.26 and 4.03 ton/ha and the lowest grain yield were obtained from mesotrione - 

terbuthylazine - S-metolachlor and weed infest control with 2.30 and 1.11 respectively. Totally, for 

weed management in corn inbred lines, application of (nicosulfuroun + (bromoxynil + MCPA)) 400 

+ 40 g ai/ha, rimsolforun + nicosulfuroun 90 g ai/ha, foramsulfuron 337 g ai/ha and nicosulfuroun 

80 g ai/ha are recommended. The herbicide applications did not have an adverse effect on seed 

germination of corn hybrid obtained from lines fertilization. 

Keywords: Inhibiting cell division, photosynthesis inhibitor, sulfonylureas, synthetic auxin 

مقدمه
هاي تولید بذر هیبريد ذرت، وابسته به تولید الين

والدي آن است و هر ساله در ايران، براي تولید 

هکتار، زير  7000تن بذر هیبريد، بیش از  20000

هرز در هايرود. مهار علفاي والدي میهكشت الين

هاي والدي ذرت، نیازمند رسیدگی و توجه الين

هرز در ارقام هیبريد هايتري نسبت به مهار علفبیش

هاي والدي، نه تنها نسبت به است زيرا الين

هاي هیبري ، هاي رايج در مزارع ذرتكشعلف

ترند، بلکه به دلیل ضعیف بودن بنیه و جثه، حساس

گیاهان اينبرد از توان رقابتی و بازيابی كمتري نیز 

 Bernards et al., 2006; Stefanovic) برخوردارند

et al., 2007) ،در برخی شرايط، اينبردهاي ذرت .

هاي سولفونیل اوره، حساسیت كشنسبت به علف

. ويژگی (Stefanovic et al., 2007 زيادتري دارند

هاي سولفونیل اوره، اساساً كشكنترل انتخابی علف

زدايی مربوط به اختالف سرعت متابولیسم و سمیت

. (Harms et al., 1990) در ارقام مختلف است

ها شامل كشير علفهاي اينبرد به ساحساسیت الين

 & Francis) ، آالكلر(Andersen, 1964) آترازين

Hamill, 1980)توفوردي ، (Rodgers, 1952; 

Rossman & Staniforth, 1949)  و ساير

 ,.Eberlein et al ) ها نیز گزارش شده استكشعلف

1989; Forlani & Racchi, 1995 ). 

نتايج يک مطالعه نشان داد، چنانچه يکی از والدين 

هاي سولفونیل اوره كشاينبردهاي حساس به علف

سولفورون و )شامل نیکوسولفورون، پريمی

تواند منجر به تولید سولفورون(، متحمل باشد، میتیفن

. (Green & Ulrich, 1993) هیبريدهاي متحمل شود

كش در اين مطالعه، نیکوسولفورون نسبت به دو علف

تري برخوردار بود و ديگر، از حاشیه امنیت وسیع

كش ديگر كمتر تعداد ارقام حساس به آن، از دو علف

 و داولر داستراميوبود. در تحقیق انجام شده توسط 

(W idstrom & Dowler, 1995)  95نیز بیش از 

درصد اينبردهاي ذرت مورد آزمايش، از تحمل كافی 

به نیکوسولفوورن برخوردار بودند ولی با افزايش 

برابر، كاهش تحمل مشاهده شد.  میزان مصرف به دو

 سولفوروندر آزمايشی ديگر، اثر نیکوسولفورون + ريم

ک( روي هیبريدهاي ذرت در مناطق )نسبت يک به ي

كش، هاي مختلف، نشان داد كه تحمل به علفو سال

 ,Doohan & Thomas) وابسته به ژنوتیپ است

. افزايش درجه حرارت و كاهش بارندگی به (1998

عنوان عوامل پیشنهادي براي كاهش تحمل ذرت به 

 سولفورون پیشنهاد شدنیکوسولفورن + ريم

(O'sullivan et al., 1995). نيرگ(Green, 1998) 

رت، نه الين اينبرد ذ 250طی مطالعه اي، از میان 

اينبرد را كه داراي اختالفات زيادي نسبت به يکديگر 

ها بودند، انتخاب كرد و كشدر رابطه با تحمل به علف

برابر،  50،000كش مورد استفاده، تا بر حسب علف

تفاوت میان اينبردها مشاهده نمود. براي مثال؛ تحمل 

برابر  56سولفورون، به ريم Mo17الين 

ود. هیبريدهاي ذرت، حساسیت سولفورون بتیفن

سولفورون نشان دادند متفاوتی نسبت به كاربرد فورام

پس از شش برگی ذرت بويژه در  كشو مصرف علف

هیبريد حساس، قابل توصیه نبود. عاليم خسارت 
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برگی ذرت(  12) سولفورون در كاربرد ديرهنگامفورام

 ها و كاهش عملکرد بودشامل بدشکلی بالل

(Bunting et al., 2004) . 

كش ايمن، براي مهار آالكلر عموماً به عنوان يک علف

شود ولی بعضی از هرز ذرت استفاده میهايعلف

  دهندهاي اينبرد به آن حساسیت نشان میالين

(Bernards et al., 2006; Narsaiah & Harvey, 

 ,Narsaiah & Harvey) يو هارو اينارسا(. 1977

كیلوگرم  10آالكلر به میزان گزارش كردند كه  (1977

در هکتار، باعث خسارت شديد به سه الين اينبرد 

ذرت شد ولی دو اينبرد ديگر، تحت تاثیر سوء 

 كش قرار نگرفتند.علف

(، طی Bernards et al., 2006برناردز و همکاران)

آزمايشی، حساسیت سه اينبرد ذرت را به 

هاي گروه استامید شامل استوكلر، دي كشعلف

آمید، فلوفناست و متوالكلر در حضور ايمن كننده تنم

ها نشان داد كه و يا بدون آن بررسی كردند. نتايج آن

هاي استامید كشبه علف ،GL15و  Mo17هاي الين

حساس بودند. كاهش تراكم بوته، میزان خسارت روي 

هاي خسارت ديده در چنین تعداد بوتههر بوته و هم

هاي كشصیه شده از علفمیزان مصرف سه برابر تو

خسارت  B73فوق مشهود بود. در اين مطالعه، الين 

 نديد.

ها با نحوه عمل كتونمزوتريون از گروه تري

بازدارندگی آنزيم هیدروكسی فنیل پیروات دي 

كش مناسب به عنوان يک علف (HPPD) اكسیژناز

هاي هرز چند ساله سمج مانند براي مبارزه با علف

هاي هرز مقاوم به (، علفCirsium arvense) خارلته

آترازين يا بازدارنده هاي ساخت استوالكتات در ذرت 

 ;Armel et al., 2003و سورگوم معرفی شده است )

Sutton et al., 2002 ماده موثره مزوتريون در .)

 -)شامل مزوتريون + اس كش پیش مخلوطعلف

 متوالكلر + تربوتیالزين( با نام تجارتی مزوتريون +

متوالكلر + تربوتیالزين، براي ذرت در ايران به -اس

 ثبت رسیده است. 

درصد  80گزاپريم ) ترازينآهاي كشعلفتاكنون 

ماده موثره در گرم  1200-2400به میزان  دبلیو پی،

 -1440 درصد ايی سی، 48السو ) آالكلر ؛(هکتار

 46يو ) توفوردي ؛(ماده موثره در هکتارگرم  1200

ماده موثره گرم  720به میزان  ال، درصد اس 72دي 

درصد اس ال، به  48بازاگران ) بنتازون ؛(در هکتار

 ؛ استوكلر(ماده موثره در هکتارگرم  960-1920میزان 

درصد ايی سی، به ترتیب به  60درصد و  50)اسنیت 

ماده موثره در هکتار(؛ گرم  2660و 2500میزان 

 80ن درصد اس سی، به میزا 4)كروز نیکوسولفورون

)اكوئیپ  سولفورونماده موثره در هکتار(؛ فورامگرم 

ماده گرم  450تا  562درصد اُ دي، به میزان  5/22

درصد  25)تیتوس  سولفورونموثره در هکتار(؛ ريم

ماده موثره در هکتار(؛ گرم  10دي اف، به میزان 

)برومايسید ام آ  بروموكسینیل اكتانوئت+ ام سی پی اي

ماده موثره در گرم  600به میزان درصد ايی سی،  40

+  سولفورونكش پیش مخلوط ريمهکتار و علف

میزان درصد دي اف به 75اولتیما  (نیکوسولفورون

گرم ماده موثره از هر جزء( براي استفاده در  5/37

 2009) ذرت هیبريد در ايران به ثبت رسیده است

Sheyk hi et al.,). 

ه از هاي هرز ذرت با استفاداكنون بیشتر مبارزه با علف

يی شامل ايی پی تی سی + ايمن كننده دي هاكشعلف

 + درصد ايی سی(، آالكلر 82)اراديکان  كلرامید

رويشی و توفوردي به شکل آترازين به شکل پیش

هاي سولفونیل اوره مانند كشرويشی و علفپس

شود. سولفورون انجام مینیکوسولفورون و فورام

فته اول پس از در چند ه هاي اينبردالينسرعت رشد 

 ,.Stefanovic et al) استجوانه زنی بسیار كند 

 هايترين دوره زمانی كنترل علف، بنابراين مهم(2007

و رشد  هستندجوان گیاهان است كه هنگامی  ،هرز
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براي مهار كشی هیچ علف. تاكنون دناي دارآهسته

 توصیه نشده ردهاي ذرت در ايرانهرز اينب هايعلف

Sheyk 2009) است hi et al.,) . بنابراين اين آزمايش

هاي توصیه شده ذرت در كشبه منظور ارزيابی علف

ينبرد ذرت هیبريد اجرا شد تا هاي امزارع الين

در كش كش يا تركیب علفعلفترين مناسب

با و هرز هايجهت كنترل مؤثر علفاينبردهاي ذرت، 

عملکرد گیاه زراعی و كیفیت بذر حداقل تأثیر سوء بر 

 تولیدي معرفی شود.

 هامواد و روش
هاي رايج كشور كشمنظور بررسی میزان تاثیر علفبه 

هرز در مزارع اينبردهاي ذرت،  هايدر كنترل علف

، در مزرعه آزمايشی 1390اين آزمايش در سال 

پزشکی واقع در مشکین دشت موسسه تحقیقات گیاه

دقیقه شرقی  57درجه و  50كرج، با طول جغرافیايی 

دقیقه شمالی و  45درجه و  35و عرض جغرافیايی 

متري از سطح دريا، در قالب طرح پايه  1270ارتفاع 

 هاي كامل تصادفی با چهار تکرار، اجرا شد.كبلو

بافت خاك از نوع لومی، میزان پتاسیم و كلسیم قابل 

كیلوگرم(،  گرم /)میلی 184استفاده به ترتیب هفت و 

مقدار كربنات كلسیم، كربن آلی و اسیديته كل اشباع 

درصد بود. پس از انجام  76/7و  45/8/ ، 56به ترتیب 

ین شامل: شخم با گاوآهن عملیات آماده سازي زم

كیلوگرم فسفات  150دار، ديسک و تسطیح، برگردان

كیلوگرم اوره به خاك افزوده شد و  100آمونیوم و 

متر سانتی 75سپس توسط فاروئر پشته ها به فواصل 

كیلوگرم كود اوره نیز به صورت  100ايجاد شد. 

دهی سرك در دو مرحله هشت برگی و قبل از گل

 شد. ذرت استفاده 

 MO17هاي مورد استفاده شامل دو الين والدي الين

به عنوان  B73( و CMS)نرعقیم، به عنوان والد پدري

والد مادري به شکل دو رديف والد پدري و چهار 

بوته در هکتار، در  75000 رديف والد مادري، با تراكم

آبیاري به  صورت دستی كشت شد وپنجم خرداد، به

 صورت گرفت. شیوه نشتی

نیکوسولفورون )كروز  -1تیمارهاي آزمايش شامل: 

گرم ماده موثره در  80چهار درصد اس سی به میزان 

نیکوسولفورون + )بروموكسینیل + ام سی  -2هکتار(، 

درصد ايی سی(( به میزان  40)برومايسید ام آ پی آ

 -4و3گرم ماده موثره در هکتار،  40+  400

درصد  75یما )اولت سولفورون + نیکوسولفورونريم

گرم ماده موثره  127و  90ترتیب به میزان  دي اف به

 -مزوتريون + تربوتیالزين + اس -6و5در هکتار(، 

درصد اس ايی بترتیب به  75/53)لوماكس  متوالكلر

 -8و 7گرم ماده موثره در هکتار(،  1881و 1343میزان 

ترتیب درصد اٌ دي به  5/22)اكوئیپ  فورام سولفورون

 -9گرم ماده موثره در هکتار(،  562و 337ن به میزا

شاهد  -10شاهد با علف هرز)بدون سمپاشی( و 

 وجین دستی بودند. 

عملیات سمپاشی، پس از كالیبراسیون، توسط سمپاش 

پشتی ماتابی مجهز به نازل شره اي و فشار دو بار با 

لیتر در هکتار و در مرحله دو  300میزان آب مصرفی 

تیر انجام شد. طی  10در تاريخ  تا چهار برگی ذرت،

سه هفته متوالی بعد از سمپاشی، خسارت احتمالی 

هاي اينبرد مورد ارزيابی قرار گرفت. كش به الينعلف

براي كنترل آفت ساقه خوار ذرت نیز از اختالط دو 

( و %5/2حشره كش دلتامترين )دسیس ايی سی، 

 300میزان ( به %15)آوانت اس سی،  ايندوكساكارب

میلی لیتر در هکتار استفاده شد. نمونه برداري  250+ 

روز پس از سمپاشی، از سطحی  30هرز، هايعلف

هرز بر هايمترمربع انجام شد. ابتدا علف 75/0معادل 

حسب گونه تفکیک شدند و پس از شمارش، براي 

 70ساعت در آونی با دماي 72مدت خشک شدن، به

در نهايت، وزن  گراد قرار داده شدند ودرجه سانتی

ها با ترازوي ديجیتال اندازه گیري شد. براي خشک آن

ها، قبل از آنالیز، داده هاي كشارزيابی كارايی علف
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هاي هرز بر مربوط به تراكم و وزن خشک علف

حسب درصد كنترل نسبت به شاهد بدون سمپاشی 

 محاسبه شد.

در مرحله رسیدگی فیزيولوژيکی، عملکرد بیولوژيکی 

کرد دانه ذرت هیبريد، از سطحی معادل سه متر و عمل

مربع در هر تیمار برداشت و محاسبه شد. جهت تعیین 

هاي اينبرد، از كش به الينخسارت ظاهري علف

 هاي هرز اروپاروش انجمن تحقیقات علف

(EW RC)   استفاده شد(W ilkinson, 1971) براي .

نی و آزمون بنیه بذر، از روش تعیین درصد جوانه ز

ISTA ها بر كشاستفاده شد تا تاثیر احتمالی علف

كیفیت جوانه زنی بذر نیز مشخص شود. داده هاي 

تجزيه شد و  SASبدست آمده با استفاده از نرم افزار 

( براي Pr = 0.05) از آزمون چند دامنه اي دانکن

 ها استفاده شد.مقايسه میانگین

 نتایج و بحث
هاي اساس نتايج تجزيه واريانس داده هاي علفبر 

هرز پس از سمپاشی )نتايج نشان داده نشده است(، 

كشی بر تراكم و وزن خشک اثر تیمارهاي علف

)L.)  Datura stramoniumهرز غالب تاتورههايعلف

 ريزي(، تاجL.)  Hibiscus trionumكنف وحشی ،

(Solanum nigrum L ( و مجموع تراكم و وزن .

 (.Pr < 0.01) دار شدهرز معنی هايخشک علف

 

 هرز موجود در آزمایشهایاسامي علف -1جدول 

Table 1- Names of the weeds in experiment  

Persian name Scientific name )2Relative frequency (N/m 
Datura stramonium تاتوره  L . 215 

Hibiscus trionum كنف وحشي  L . 71 

 Solanum nigrum L. 21 زیريتاج

Convolvulus arvensis L پيچك صحرايي . 18 

Chenopodium album سلمه تره  L . 10 

Amaranthus retroflexus L وحشي تاج خروس . 4 

Echinochola crus-galli  L سوروف . 12 

 هرز هایعلف تراکم

 تاتوره
 562و  337میزان )به سولفورونهاي فورامكشعلف

گرم ماده موثره در هکتار( و مخلوط نیکوسولفورون + 

گرم  40+  400)بروموكسینیل + ام سی پی آ( به میزان 

درصد كاهش تراكم  95ماده موثره هکتار، با بیش از 

ترين تیمارهاي شیمیايی بودند هرز تاتوره، موفقعلف

 هاي نیکوسولفورونكشها با علفاما اختالف اثر آن

وثره در هکتار( و نیکوسولفورون + گرم ماده م 80)

دار گرم ماده موثره در هکتار( معنی 127) سولفورنريم

 - تربوتیالزين –كش مزوتريون (. علف2)جدول  نشد

گرم ماده موثره در هکتار( با  1343) اس متوالكلر

درصد كاهش تراكم تاتوره ناكارآمدترين  26میانگین 

لفورون + سوتیمار بود اما اختالف آن با ريم

گرم ماده موثره در هکتار( و  90) نیکوسولفورون

گرم  1343) اس متوالكلر -تربوتیالزين  –مزوتريون 

 دار نشد.ماده موثره در هکتار( معنی

 وحشي کنف

 562و  337)به میزان  سولفورونهاي فورامكشعلف

گرم ماده موثره در هکتار( و مخلوط نیکوسولفورون + 

گرم  40+  400ام سی پی آ( به میزان + )بروموكسینیل 

درصد كاهش تراكم  85ماده موثره هکتار، با بیش از 

وحشی، كارايی بیشتري نسبت به ساير هرز كنفعلف

ها با تیمارهاي شیمیايی داشتند؛ اگر چه تفاوت اثر آن

 127) سولفورنهاي نیکوسولفورون + ريمكشعلف

تربوتیالزين  –گرم ماده موثره در هکتار( و مزوتريون 
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گرم ماده موثره در  1881 )به میزان اس متوالكلر -

 80) (. نیکوسولفورن2دار نشد )جدول هکتار( معنی

درصد  45گرم ماده موثره در هکتار(، با میانگین 

 ترين تیمار بود.كاهش تراكم كنف وحشی ضعیف

 ریزیتاج

 562و  337)به میزان  هاي فورام سولفورونكشعلف

درصد كاهش تراكم  100ده موثره در هکتار( با گرم ما

ريزي و مخلوط نیکوسولفورون + )بروموكسینیل + تاج

گرم ماده موثره در  40+  400ام سی پی آ( به میزان 

 ريزي،درصد كاهش تراكم تاج 7/91هکتار، با 

ها با ها بودند اما تفاوت اثر آنكشموثرترين علف

ماده موثره در  گرم 80) هاي نیکوسولفورنكشعلف

و  90) هکتار( و نیکوسولفورون + ريم سولفورون

)جدول  دار نشدگرم ماده موثره در هکتار( معنی 127

 اس متوالكلر -تربوتیالزين -(. تیمارهاي مزوتريون 2

گرم ماده موثره در هکتار(،  1881و  1343)به میزان 

درصد كنترل، تاثیر ناچیزي در  33و  21ترتیب با به

 ريزي داشتند.تراكم تاجكاهش 

 هرزهایمجموع تراکم علف

كش بر كاهش تراكم بررسی اثر تیمارهاي علف

هاي كشهاي هرز نشان داد كه علفمجموع علف

مخلوط نیکوسولفورون + )بروموكسینیل + ام سی پی 

گرم ماده موثره در هکتار و  40+  400میزان آ( به 

ماده موثره در گرم  337میزان )به  فورام سولفورون

درصد كاهش تراكم  92و  93هکتار(، به ترتیب با 

( 2هاي هرز، كارآمدترين تیمارها بودند )جدول علف

 562) سولفورنها با تیمارهاي فورامولی اختالف آن

گرم ماده موثره در هکتار( و نیکوسولفورون + ريم 

گرم ماده موثره در هکتار(،  127) سولفورون

رم ماده موثره در هکتار( و گ 80) نیکوسولفورن

)به میزان  اس متوالكلر -تربوتیالزين -مزوتريون 

)جدول  دار نشدگرم ماده موثره در هکتار( معنی 1881

 (. در بررسی انجام شده توسط بهاري و همکاران2

(Bahari et al., 2011نیز اختالط ) كشعلف 

 میزان نیم تا يک لیتر و بروموكسینیل نیکوسولفورون به

میزان يک و نیم لیتر براي كنترل به  + ام سی پی آ

هرز در محصول ذرت موثر گزارش شده هايعلف

كاربرد  كه است. در تحقیق ديگري مشخص شد

 75 )گرانستار بنورون متیلگ كش تريپهن بر اختالط

 8 )تاپیک پروپارژيل كلودينافوپ ( بادرصد دي اف

هرز هايعلفاثر افزايشی در كنترل  ،(درصد ايی سی

 خردل و يوالف وحشی در مزارع گندم داشته است

(Montazeri, 1995).  

 هرزهایکشي برکاهش تراکم علفاثر تیمارهای علف - 2 جدول

Table 2- The effects of herbicide treatments on the weed densities 

Means  
 

Rate 
)1-(g ai/ha 

Herbicide 
 treatments 

Reduction of weed density compared to weedy check (%)  

Total weeds Solanum nigrum 
Hibiscus 

trionum 
Datura 

starmonium 
72.7ab 79.2 a 45.5 c 72.7 ab 80 Nico. 

93 a 91.7 a 89.7 a 95.5 a 40+400 Nico.+(Brom.+ MCPA) 
39.7c 20.7 c 52.5 bc 26.2 c 1343 Meso., terb., S-met. 

65.5abc 33.2 bc 67.2 abc 62 abc 1881 Meso., terb., S-met. 
59.7bc 62.5 abc 52.7 bc 52 bc 90 Rim.+ Nico. 
71.2 ab 75 ab 68 abc 65.5 ab 127 Rim.+ Nico. 

92 a 100 a 85.5 a 98.7 a 337 Foram. 
82.2 ab 100 a 87.2 ab 95.7 a 562 Foram. 

In each column, means with the same letter are not significantly different. (Duncan, P= 0.05).  
Abriviated names: Nico = nicosulfuroun, Brom. = bromoxynil, meso. = mesotrione, Meso+Terb. +S-met. = mesotrione, 

terbuthylazine, S-metolachlor, Rim. = rimsulfuroun, Nico. = nicosulfuron, Foram. = foramsulfuroun. 
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( نیز Gilreath & Santos, 2005) گیلريت و سانتوس

كش اكسی فلورفن و عنوان كردند كه اختالط دو علف

كش در ناپروپامید، سبب افزايش كارايی هر دو علف

 هرز در توت فرنگی شده است. هايكنترل علف

 

 هرز هایوزن خشك علف

 تاتوره 

)به  اس متوالكلر -تربوتیالزين -ون كش مزوتريعلف

گرم ماده موثره در هکتار(،  1881و  1343میزان 

ترين تیمار در كاهش وزن خشک علف هرز ضعیف

ها به طور كش(. بقیه علف3)جدول  تاتوره بود

درصد، موجب كاهش وزن  7/99تا  5/86میانگین، 

-خشک علف هرز تاتوره شدند و با هم تفاوت معنی

چه كه در كاهش (. همانند آن3)جدول  نددار نداشت

هاي كشچنان علفتراكم تاتوره مشاهده شد، هم

گرم ماده موثره  562و  337سولفورون )به میزان فورام

در هکتار( و مخلوط نیکوسولفورون + )بروموكسینیل 

گرم ماده موثره  40+  400+ ام سی پی آ( به میزان 

رترين هکتار، در كاهش وزن خشک تاتوره موث

 تیمارهاي شیمیايی بودند.

 کنف وحشي 

گرم ماده موثره در  80) هاي نیکوسولفورنكشعلف

 127و  90) سولفورونهکتار( و نیکوسولفورن + ريم

گرم ماده موثره در هکتار( در كاهش وزن خشک 

كنف وحشی، كارايی قابل قبولی نداشتند.  علف هرز

رم ماده گ 562و  337)  سولفورنهاي فورامكشعلف

 7/89و  98ترتیب با میانگین موثره در هکتار( به 

درصد و تیمار مخلوط نیکوسولفورون + 

گرم  40+  400میزان ام سی پی آ( به  )بروموكسینیل +

درصد، موفق ترين تیمارهاي  2/95ماده موثره با 

 كش در كاهش وزن خشک كنف وحشی بودندعلف

كش ا علفها ب(؛ اگر چه اختالف اثر آن3)جدول 

)به میزان  اس متوالكلر -تربوتیالزين -مزوتريون 

دار گرم ماده موثره در هکتار( معنی 1881و  1343

 نشد.

 ریزیتاج

ريزي نشان داد هرز تاجاندازه گیري وزن خشک علف

اس متوالكلر،  -تربوتیالزين -كش مزوتريون كه علف

با ساير و اختالف اثر آن  داز كارايی الزم برخودار نبو

(. 3دار شد )جدول كش معنیتیمارهاي علف

گرم ماده  562و  337) سولفورنهاي فورامكشعلف

درصد كنترل،  100موثره در هکتار( با میانگین 

گرم ماده  127و  90) سولفورننیکوسولفورن + ريم

درصد كنترل  7/97و  93ترتیب با موثره در هکتار( به 

ام سی  وموكسینیل +و مخلوط نیکوسولفورون + ) بر

گرم ماده موثره در هکتار با  40+  400پی آ( به میزان 

درصد كنترل، موثرترين تیمارها در كاهش وزن  96

 (.3)جدول  ريزي بودندخشک علف هرز تاج

 هرزهایمجموع علف

 در هرزهايعلف خشک وزن مجموع به مربوط نتايج

 كشعلف كه داد نشان یسمپاش از بعد روز 30

 الزم يیكارا ،متوالكلر اس - نيالزیتربوت – ونيوترمز

علف يمارهایت ريسا با آن اثر اختالف و نداشت را

 به هاكشعلف ريسا(. 3 جدول) شد داریمعن كش

 وزن كاهش در درصد 5/74 تا 93 از ،نیانگیم طور

 ماریت نيبهتر. موفق بودند هرز يهاعلف خشک

 ام + لینیوكسبروم+ ) کوسولفورونین اختالط كاربرد

 93 با ،موثره ماده گرم 40+  400 زانیم به( آ یپ یس

 جدول) بود هرز يهاعلف خشک وزن كاهش درصد

 نیز( Bahari et al., 2011) همکاران و بهاري(. 3

 5/0 میزان هب نیکوسولفورون كشعلف اختالط كاربرد

به آ یپ یس ام+  بروموكسینیل همراه به لیتر يک تا

 محصول در هرزهايعلف كنترل براي ترلی 5/1 میزان

 .كردند گزارش موثر و كارآمد را ذرت

 اختالط خصوص در كه ديگري بررسی در
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 گرفت، صورت برنج محصول در هاكشعلف

 كشعلف دو مخلوط كاربرد كه شد مشخص

یل آمین، سبب متدي-توفوردي اضافه به سولفورونبن

مهار كش در افزايش كارايی تاثیر اين دو علف

Scirpus grossus [L)هرز بوريا علف .] f.)  شد

(Chauh et al. 2006 .) 

 هرز یهاعلف وزن خشكبرکاهش  يکشعلفاثر تیمارهای  -3 جدول

Table 3- T he effects of herbicide treatments on weed dry weights 

Means   

Rate 

(g ai/ha-1) 

 

Herbicide 

treatments Reduction of weed dry weight compared to weedy check (%)  

Total weed 
Solanum 

nigrum 

Hibiscus 

trionum 
Datura starmonium   

88.5 ab 85.5 a 46.2 b 95.2 a 80 Nico. 

93 a 96 a 95.2 a 96 a 40 + 400 Nico.+(Brom.+ MCPA) 

65.5 c 46.7 b 65.2 ab 48 b 1343 Meso., Terb., S-met. 

74.7 bc 62.2 b 68.2 ab 61.7 b 1881 Meso., Terb., S-met. 

83.7ab 93 a 37.2 b 86.5 a 90 Rim.+ Nico. 

89.2 ab 97.7 a 47 b 94.2 a 127 Rim.+ Nico. 

83.5 ab 100 a 89.7 a 99.7 a 337 Foram. 

79.5 ab 100 a 98 a 99.7 a 562 Foram. 

In each column, means with the same letter are not significantly different. (Duncan, P= 0.05).  
Abriviated Names: Nico = Nicosulfuroun, Brom. = Bromoxynil, meso. = mesotrione, Meso+Terb. +S-met. = Mesotrione, 

Terbuthylazine, S-metolachlor, Rim. = Rimsulfuroun, Nico. = Nicosulfuron, Foram. = Foramsulfuroun.

 

ها با استفاده از روش انجمن کشارزیابي کارایي علف

EW) های هرز اروپاتحقیقات علف RC) 

 ها مطابق روش استانداردكشنتايج ارزيابی تاثیر علف

 EW RC (W ilk inson, 1971 بیشترين ( نشان داد كه

با كاربرد به ترتیب هرز هايعلف میزان كنترل

سولفورون + هاي مخلوط نیکوكشعلف

گرم ماده  40+  400)بروموكسینیل + ام سی پی آ( )

گرم ماده موثره  80) موثره در هکتار( و نیکوسولفورون

)نتايج نشان داده نشده  در هکتار( حاصل شده است

 است(.

در تحقیق انجام شده توسط بهاري و همکاران 

(Bahari et al., 2011نیز كارايی اختالط علف ) كش

لیتر به همراه  1تا  5/0میزان ن به نیکوسولفورو

لیتر در  5/1میزان بروموكسینیل + ام سی پی آ به 

هرز در محصول ذرت هايهکتار براي كنترل علف

مناسب گزارش شده است. در بررسی ديگري، اختالط 

كش اكسی فلورفن و ناپروپامید، سبب دو علف

كش در كنترل افزايش كارايی هر دو علف

 Gilreathدر توت فرنگی شده است )هرز هايعلف

& Santos, 2005.) 

-ها بر الينكشكاربرد علفچنین در بررسی تاثیر هم

EWهاي اينبرد ذرت، مطابق روش استاندارد RC  كه ،

طی سه هفته متوالی پس از سمپاشی انجام شد، نشان 

 –كش مزوتريون داد كه فقط مصرف علف

گرم ماده موثره در  1881) اس، متوالكلر -تربوتیالزين 

هکتار(، موجب ايجاد سوختگی جزئی روي برگ 

شد اما ساير  Mo17ها به خصوص الين الين

هاي اينبرد نداشتند. در ها اثر سوئی بر الينكشعلف

تحقیقی كه به منظور ارزيابی حساسیت سه اينبرد 

 Bernards et) ها نیز انجام گرفتكشذرت به علف

al., 2006) الين ،Mo17 وGL15 هاي كش، به علف

استامید حساس بودند. در صورت كاربرد سه برابر 

هاي فوق، كاهش تراكم كشمیزان توصیه شده از علف

چنین تعداد بوته، میزان خسارت روي هر بوته و هم

بوته هاي خسارت ديده مشهود بود. در اين مطالعه، 

 خسارت نديد. B73الين 

 ذرتعملكرد 

بر میزان عملکرد بیولوژيکی و آزمايش  تاثیر تیمارهاي
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 (.4شد)جدول دار معنیدرصد  99طمینان در سطح اعملکرد دانه ذرت هیبريد 

تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایش بر عملكرد بیولوژیكي، عملكرد دانه، وزن هزار دانه و درصد جوانه زني بذر ذرت  -4جدول 

 هیبرید

Table 4- Variance analysis of the effect of treatments on the biological and grain yields, 1000- seed weight and 

seed germination of corn hybrid 

M ean Squares 

Df S.O.V 
Seed germination (% ) 1000 Seed weight (g) M aize seed yield (T /ha) 

M aize biological yield  

(T /ha) 

8.89 ns. 626.53 ns. 0.025 ns. 18.92 ns. 3 Block 

5.19 ns. 187.46 ns. 0.31 ** 31.99 ** 9 Treatment 

9.31 243.63 0.09 11.31 27 Error 

3.1 5.3 18.2 20.9  Duncan (p=0.05) 

non significantly and significantly in 1 %  respectively.  **and  ns

 

 عملكرد بیولوژیكي ذرت

ترتیب از یولوژيکی محصول، به بیشترين عملکرد ب

تیمارهاي وجین دستی، اختالط نیکوسولفورون + 

گرم ماده  40+  400)بروموكسینیل + ام سی پی آ( )

گرم ماده  337) سولفورونموثره در هکتار( و فورام

تن در  2/18و  7/18، 20موثره در هکتار( به میزان 

(. با وجود برتري قابل 2)شکل  هکتار بدست آمد

متوالكلر +  -هاي مزوتريون + اسكشجه علفتو

گرم ماده موثره در  562) سولفورونتربوتیالزين، فورام

گرم ماده موثره در  80) هکتار( و نیکوسولفورون

هکتار( در تولید عملکرد بیولوژيکی ذرت هیبريد 

ها از نظر نسبت به شاهد با علف هرز، تفاوت آن

چشمی و  دار نشد. نتايج مشاهداتآماري معنی

سو ها با نتايج بدست آمده همكشارزيابی كارايی علف

 باشد.می

نتايج مطالعه انجام شده توسط بهاري و همکاران 

(Bahari et al., 2011 نیز نشان داد كه كاربرد )

 1تا  5/0میزان )به  نیکوسولفورون كشاختالط علف

همراه بروموكسینیل  لیتر در هکتار از ماده تجارتی( به

لیتر در هکتار از ماده  5/1ام سی پی آ )به میزان  +

 افزايش عملکرد محصول ذرت شد.موجب  ،تجاري(

 

 عملكرد دانه ذرت هیبرید

 سی ام+  بروموكسینیل+ ) نیکوسولفورون تیمارهاي

 و( هکتار در موثره ماده گرم 40+  400 زانیم به( آ پی

 ،ارهکت در تن 03/4 و 26/4 با بیترت به ،دستی وجین

 نيكمتر ،مقابل در و بودند عملکرد بیشترين داراي

 و هرز علف با شاهد تیمارهاي از دانه عملکرد

 گرم 1343) تربوتیالزين+  متوالكلر -اس+  مزوتريون

 تن 30/2 و 11/1 با بیترت به ،(هکتار در موثره ماده

 نظر از آزمايش تیمارهاي ساير. آمد بدست هکتار در

 در(. 1شکل) گرفتند قرار مشابه گروه در آماري

 يمارهایت همه ،دانه عملکرد يداريپا نظر از ،مجموع

+ متوالكلر -اس+  مزوتريون جز به كشعلف

 موفق( هکتار در موثره ماده گرم 1343) تربوتیالزين

 کوسولفورونین با فقط ماریت نيا اختالف اگرچه بودند

 40+  400 زانیم به( آ پی سی ام+  بروموكسینیل+ )

 داریمعن دستی وجین و( هکتار در موثره ماده مگر

 بر كشعلف يمارهایت ریتاث كه رسدیم نظر به. شد

 یکيولوژیب عملکرد از كمتر ،ذرت دانه عملکرد دیتول

 نيا لیدل بتوان ديشا. است گرفته قرار ریتاث تحت

 هرز يهاعلف رقابت زمان مدت به يحد تا را تفاوت

 با كه رسدیم نظر به. دانست مربوط ی،زراع اهیگ با
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 قدرت وكاهش محصول یطوالن رشد دوره به توجه

 نيا ذرت رشد، اواخر در هرز يهاعلف رقابت

 را خود دانه عملکرد تا است آورده دستهب را فرصت

 بر موثر عوامل گريد از. دينما جبران ممکن حد تا

یم زین ديبریه ذرت دانه عملکرد ثبات و حفظ زانیم

 يهانيال متفاوت العمل عکس و اتیخصوص به توان

. داشت اشاره شيآزما مورد يهاكشعلف به يوالد

 & Green) چياولر و گرين توسط شده انجام مطالعه

Ulrich, 1993 )از یکي چنانچه كه داد نشان زین 

 لیسولفون يهاكشعلف به حساس ينبردهايا نيوالد

فنیت و سولفورونیميپر کوسولفورون،ین شامل) اوره

 دیتول به منجر تواندیم باشد، متحمل ،(سولفورون

 اختالط كه ديگري تحقیق در. شود متحمل يدهايبریه

 در لیتر يک تا 5/0 میزان به) نیکوسولفورون علفکش

 ام+  بروموكسینیل همراه به( تجارتی ماده از هکتار

( تجارتی ماده از هکتار در لیتر 5/1 میزان به) آ یپ یس

 بر عالوه كه داد نشان رفت، كار هب ذرت محصول در

 ذرت محصول عملکرد، هرزهايعلف مطلوب كنترل

 (.Bahari et al., 2011) يافت ايشفزا نیز

 

 

 
 

 ( ذرت هیبریدچپ( و عملكرد بیولوژیك )راستتاثیر تیمارها بر عملكرد دانه ) -1شكل

Fig. 1- T he effect of treatments on grain (right) and biological (left) yields of corn hybrid. N. = nicosulfuron, B. = bromoxynil 

+ M CPA, M .T.S. = mesotrione, terbuthylazine, S-metolachlor, R .= rimsulfuron, F.=foramsulfuron, W .Ch.= W eedy Check, 

H.W .Ch.= Hand W eeding Check. 

 دوزن هزار دانه و درصد جوانه زني ذرت هیبری

تجزيه واريانس صفات مربوط به بذر هیبريد نشان داد 

كه اثر تیمارهاي آزمايش بر صفات وزن هززار دانزه و 

هاي درصد جوانه زنی بذر هیبريد حاصل از لقاح الين

 (.4دار نشد )جدول والدي معنی

شود، بزا وجزود مشاهده می 5گونه كه در جدول همان

بزر میزانگین وزن اختالف میان تیمارها، تاثیر تیمارهزا 

هزار دانه ذرت هیبريد در بیشتر تیمارهزا مشزابه بزوده 

اسززت. از میززان تیمارهززاي آزمززايش، فقززط اخززتالف 

كش نیکوسولفورون بزا تیمارهاي وجین دستی و علف

دار شد و ساير تیمارهزا تیمار شاهد با علف هرز معنی

در گروه آماري يکسان واقع شدند. نتزايج مربزوط بزه 

ذرت هیبريد نیز اين موضزوع را تزا حزد عملکرد دانه 

، از میزان 1نمايزد. بزر اسزاس شزکل زيادي تايید می

مزوتريزون + كشی، تنها اختالف تیمار تیمارهاي علف

گرم ماده مزوثره  1343) متوالكلر + تربوتیالزين - اس

در هکتار( با تیمار نیکوسولفورون + )بروموكسزینیل + 

م ماده مزوثره بزر گر 40+  400ام سی پی آ( به میزان 

دار شزده اسزت.اگرچه عملکرد دانه ذرت هیبريد معنی

متزوالكلر +  -مزوتريون + استیمار تر كارايی ضعیف

گزرم مزاده مزوثره در هکتزار( در  1343)  تربوتیالزين

هززاي هززرز نسززبت بززه سززاير تیمارهززاي مهززار علف
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كش موجب شد تا عملکرد دانزه محصزول ذرت علف

ا كاهش بیشتري همراه شود امزا هیبريد در اين تیمار ب

چنزان در مقايسززه بززا شززاهد بززا علززف هززرز همززه هم

داري كشی، برتري قابل توجه و معنزیتیمارهاي علف

داشتند. بر اساس مشاهدات اين آزمايش و تحقیقزات 

انجام شده قبلی در ذرت، كزاهش عملکزرد اقتصزادي 

بزدلیل  هزاي هزرز، بیشزترمحصول در رقابت بزا علف

 دهد.د دانه در رديف رخ میكاهش تعدا

در تحقیقات انجام شده توسط بانتینگ و همکاران 

(Bunting et al., 2004 نیز مشخص شد كه )

هیبريدهاي ذرت، حساسیت متفاوتی نسبت به كاربرد 

چنین تاثیر تیمارهاي سولفورون نشان دادند. همفورام

آزمايش بر درصد جوانه زنی بذر هیبريد نیز ناچیز بود 

دار، در مگی تیمارهاي آزمايش، بدون تفاوت معنیو ه

 (.5گروه آماري مشابه قرار گرفتند )جدول 

 دانه و درصد جوانه زني ذرت هیبرید هزاراثر تیمارهای آزمایش بر وزن  - 5 جدول

Table 5 -  Effect of treatments on 1000-seed weight and seed germination percentage of corn hybrid  

Means 

 

 

 

    Rate    

(g ai/ha) 

 

Treatments 
Seed germination 

          (%)         

1000 seed weight 

           (g) 

        97 a      303 a       80 Nico. 

        97.5 a          293.75 ab       40 + 400 Nico.+(Brom.+ MCPA) 

        99 a      297 ab     1343 Meso., Terb., S-met. 

        100 a      297.25 ab          1881   Meso., Terb., S-met. 

        97 a      293.25 ab     90 Rim.+ Nico. 

        99.5 a      287.25 ab     127 Rim.+ Nico. 

        99 a      288.75 ab     337 Foram. 

        97 a      288 ab     562   Foram. 

        98.7 a      280.13 b -      Weedy check 

        99 a      299.75 a   -      Hand weeding check 

In each column, means with the same letter are not significantly different. (Duncanو P= 0.05).  

Abriviated Names: Nico = nicosulfuroun, Brom. = bromoxynil, meso. = mesotrione, M eso+Terb. +S-met. = mesotrione, 

terbuthylazine, S-metolachlor, R im. = rimsulfuroun, Nico. = nicosulfuron, Foram. = foramsulfuroun.

 

 نتیجه گیری کلي 

بر اساس نتايج مربوط به تراكم و وزن خشک مجموع 

كش جز علفتوان بیان داشت كه بهرز میهاي هعلف

كارايی بقیه ،متوالكلر + تربوتیالزين  -مزوتريون + اس

ها مناسب بوده است. ارزيابی چشمی انجزام كشعلف

هزاي هزرز انجمن تحقیقات علفشده مطابق با روش 

EW) اروپا RC نیز ايزن موضزوع را تايیزد نمزود. از )

ذرت، بزه عنزوان سوي ديگر، نتايج مربوط به عملکرد 

هزاي كشترين فاكتور تعیین كننزده، كزارايی علفمهم

بزه نیکوسولفورون + )بروموكسینیل + ام سزی پزی آ( 

، گزززرم مزززاده مزززوثره در هکتزززار 40+  400میززززان 

گزرم در  127و  90سزولفورون + نیکوسزولفورون ريم

گرم ماده موثره در  562و  337سولفورون هکتار، فورام

 گرم ماده موثره در هکتزار 80ورون و نیکوسولف هکتار

را در افزايش عملکرد دانه ذرت مطلوب و موثر نشان 

هرز در هززايداد. در مجمززوع، بززراي مبززارزه بززا علف

هززاي اينبززرد ذرت در منطقززه كززرج، كزززاربرد الين

هاي نیکوسزولفورون + )بروموكسزینیل + ام كشعلف

گزرم مزاده مزوثره در  40+  400میززان به سی پی آ( 

 90سولفورون + نیکوسولفورون بزه میززان ، ريمکتاره

 بزه میززان سزولفوروندر هکتار، فورام ماده موثرهگرم 

و نیکوسزولفورون بزه  گرم ماده موثره در هکتزار 337

 شود.گرم ماده موثره در هکتار توصیه می 80میزان 
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