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 دهیچک

هرز  هایشیمیایی و سودمندی کاربرد همزمان آنها برای کنترل علف به منظور بررسی کارایی روش های غیرشیمیایی و

 Convolvulus) صحرایی پیچک و (Retroflexus Amaranthus) خروس تاج ،(igall-Echinochloa Crus) سوروف

sArvensi) 1331تکرار در سال  3ذرت، آزمایشی به صورت اسپیلت پالت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در  در 

ماخار   :MA ( تیمارهای غیرشیمیایی شامل سه سطحAدر شهرستان ورامین استان تهران اجرا گردید. عامل اصلی )

شیمیایی شامل  ( بود. عامل فرعی تیمارهایبدون عملیات زراعی یا مکانیکی) :0A)مکانیکی( و  کولتیواتور:CA زراعی(،)

( به نیکوسولفورون )کروز)علفکش  NSHعلفکش فورام سولفورن )اکوئیپ( به میزان دو لیتر در هکتار(، ) FSHسه سطح 

 0H و هکتار لیتر 1 و 5مخلوط آالکلر)السو( و گزاپرایم )آترازین( به ترتیب به میزان )  A+GHلیتر در هکتار(،  5/1میزان 

 یا ماخار) ماخار  اجرای با(  شاهد به نسبت) صحرایی  پیچک و خروس تاج هرز هایعلف تعداد. بود (دستی وجین)

mA )کولتیواتور و (یا کولتیواتور CA  )01-55 حدود( شاهد به نسبت) عملکرد افزایش و داشتند %31 حدود در کاهشی% 

. ودب تأثیربی سوروف هرز هایعلف تعداد کاهش بر( مکانیکی-زراعی) شیمیایی غیر تیمارهای اجرای که حالی در. بود

 تاج هرز علف های درصد 31 از بیش کنترل به منجر( 0H) دستی وجین تیمار همانند( کروز) نیکوسولفرون علفکش

( Am) ماخار عملیات که هاییکرت در. نمود کنترل را سوروف هرز هایعلف درصد 01 تنها ولی گردید پیچک و خروس

( هکتار در کیلوگرم 1511-1111) ذرت دانه عملکرد نظر از داریمعنی تفاوت بود، شده انجام آنها در( CA) کولتیواسیون یا

 در( 0A) مکانیکی-زراعی عملیات که هاییکرت در اما نشد، دیده  NS(H( نیکوسولفورن علفکش و( 0H) دستی وجین بین

 عملکرد درصد 5/12 دارای( NSH) نیکوسولورن علفکش کاربرد با مقایسه در( 0H) دستی وجین تیمار بود، نشده انجام آنها

 -تیواتورکول و نیکوسولفورون -ماخار روش تلفیقی تیمارهای سوروفدر نتیجه برای علف هرز . بود بیشتری ذرت دانه

 .گرددمی پیشنهاد  نیکوسولفورون

 فورام سولفورن، کوتیواتور، گزاپرایم، ماخار، نیکوسولفورون :های کلیدیواژه

https://www.sarj.iauk.ac.ir/
mailto:madani_ahad@yahoo.com
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 مقدمه

هرز بيش از سایر عوامل زیان  هایعلفامروزه کنترل 

روش های  .آور در محصوالت زراعی اهميت دارد

هرز از جمله کاربرد روش  هایعلفمدیریت تلفيقی 

مکانيکی )غير شيميایی( مانند ماخار -های زراعی

)آبياری قبل از کاشت( و کولتيواتور زدن در ترکيب با 

روش های شيميایی )علفکش ها( موجب کنترل موثرتر 

هرز با هزینه اقتصادی و زیست محيطی  هایعلف

هدف عمده  .) et al.,Riemens 2022کمتری می شود )

هرز، افزایش  هایعلفکولتيواسيون در ذرت مهار 

تهویه خاک ، شکستن سله خاک و افزایش نفوذ آب و 

et al., Fogliatto مخلوط نمودن کود با خاک است )

نشان داده  )et al  Eliçin,.2020( تحقيقات  (.2019

بار استفاده از کولتيواسيون ، قبل از مرحله رشدی  که دو

 55برگی ذرت، باعث کنترل  0-12سانتی متر، یعنی  8

با هرز مزرعه نسبت به شاهد گردید.  هایعلفدرصد 

نشان می  et al., (Haseeb (2021این وجود گزارش

هرزی که از کوتيواتور اول فرار می  هایعلفدهد که 

کنند با اعمال کولتيواتور دوم و سوم هم کنترل نمی 

هرز بر روی  هایعلفشوند زیرا معموال این نوع 

  ,.et al(2017 ند.ردیف های کاشت قرار گرفته ا

 Triveni( شان دادند که استفاده از علف کش های ن

گزاپرایم و کلروسورفورون نسبت به کولتيواسيون به 

هرز یک  هایعلفدرصد  55درصد و  55ترتيب ميزان 

 ند.کساله پهن برگ و باریک برگ ها را بيشتر کنترل مي

از این جهت به نظر می رسد که کاربرد توام 

 کولتيواسيون و علفکش مناسب، کارایی کنترل

برد هر یک از این روش رهرز را در مقایسه با کاعلف

(. Loddo et al., 2020ها به تنهایی، افزایش می دهد )

 ها، به صورت محلولپاشیهمچنين کاربرد توام علفکش

یا سم آبياری در یک نوبت یا نوبت های جداگانه در 

مراحل مختلف فصل رشد، ممکن است به دليل اثر هم 

افزایی آنها نسبت به کاربرد هر یک علفکش ها به 

شته هرز دا هایعلفتنهایی کارایی بهتری برای کنترل 

مصرف به طور مثال  . ) et al.,Adeyemi 2019(باشد.

به صورت پيش رویشی و علف  گزاپرایمعلف کش 

کش آالکلر به صورت پش رویشی در ذرت، باعث 

درصد می شود، اما  55کنترل تاج خروس به ميزان 

درصد  22مصرف ترکيب آنها سطح کنترل را تا ميزان 

آبياری (. ماخار )(Barua et al., 2019افزایش می دهد 

هرزی که دوره  هایعلفقبل از کاشت( در مورد 

ه و منظم دارند به دليل فراهم کردن امکان خواب کوتا

رویش و کنترل آنها قبل از کاشت محصول یا در ابتدای 

فصل رشد می تواند یک روش کم هزینه و موثر 

هرز با دوره  هایعلفمحسوب شود، اما در مورد 

خواب طوالنی یا نامنظم به نظر می رسد که بهتر است 

صورت  عمليات ماخار و کاربرد علفکش مناسب به

در . بر این اساس (et al., Halli 2021توام انجام شود )

پژوهش حاضر فرض شده است که کاربرد توام علف 

در کنار روش های های جدید و کولتيواسيون کش

سنتی مانند ماخار )آبياری قبل از کاشت( می تواند با 

اثر هم افزایی یا کنترل تکميلی موجب کنترل بهتر 

هرز گردد. هدف این پژوهش دستيابی به  هایعلف

بهترین حالت کاربرد تلفيقی روش های شيميایی و غير 

هرز و افزایش  هایعلفشيميایی مذکور جهت کنترل 

 باشد.عملکرد ذرت می
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 مواد و روش ها

در شهرستان  1538این پژوهش در بهار و تابستان سال 

کيلومتری جنوب شرقی شهر  51ورامين واقع در 

تهران، اجراء شد. مزرعه آزمایشی تحت کشت گندم 

آبی پایيزه بود که پس از برداشت محصول گندم، کاه و 

کلش آن جمع آوری و عمليات تهيه زمين آغاز گردید، 

که شامل یک مرحله شخم گاوآهن برگردان دار، دو 

ایجاد جوی و پشته،  دیسک عمود برهم و دو بار لولر،

ود. نياز کودی بر اساس ایجاد نهرها و کرت بندی ب

(، سوپرفسفات تریپل، 1توصيه آزمون خاک )جدول 

سولفات پتاسيم و اوره بود که قبل از کشت مورد 

 .استفاده قرار گرفت

آزمایش به صورت اسپليت پالت در قالب طرح بلوک 

 های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. عامل

  :حسط سه شامل غيرشيميایی تيمارهای( A) اصلی

 MA(زراعی) ماخار، CA: و  (مکانيکی) کولتيواتور    

0A(مکانيکی یا زراعی عمليات بدون )یفرع عامل. بود 

 علفکش) : FSH سطح سه شامل شيميایی تيمارهای

، (تارهک در ليتر دو ميزان به( اکوئيپ) سولفورن فورام

SNH: (5/1 ميزان به( کروز) نيکوسولفورون علفکش 

 و( السو)آالکلر مخلوط): A+GH ،(هکتار در ليتر

 هکتار ليتر 5و 1 ميزان به ترتيب به( آترازین) گزاپرایم

روز  21 (MAعمل ماخار ) .بود (دستی وجين) 0H و

 انجام شد. 11/0/1538قبل از تهيه زمين و در تاریخ 

 1نقشه آزمایش برای یک عدد از بلوک ها در شکل 

 ترسيم شده است.

 آزمایش اجرای محل خاک مشخصات -1 جدول
 درصداشباع 

Sp% 

 سیلت
Silt% 

 رس
Clay% 

 شن
Sand% 

 بافت
Text 

 اسیدیته
PH 

 شوری

ECe 

(dS/m) 

 2/34  1/31  2/13  1/42 3/0 لومی   14/0  
SAR 

% 

Na+ 

(meg/l) 

Mg2+ 

(meg/l) 

Ca+2 

(meg/l) 
پتاسیم قابل 

 جذب
K(mg/kg) 

 فسفرقابل

 جذب
P(mg/kg) 

 ازت کل
N% 

 کربن آلی
O.C% 

21 114 21 13 101 3/4  111/1  1/1  
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0A 

 )بدون عمليات زراعی یا مکانيکی(

CA 
 مکانيکی)کولتيواتور(

MA 

 زراعی )ماخار(

 

 وجين

 دستی

0H 

 علفکش

A+ GH  

 علفکش

NSH 

 علفکش

FSH 

 

 

 وجين

 دستی

0H 

 علفکش

A+ GH  

 علفکش

NSH 

 علفکش

FSH 

 

 وجين

 دستی

0H 

 علفکش

A+ GH  

 علفکش

NSH 

علفک

 ش

FSH 

 0Cبلوک هر طول در شاهد آوردن از مختلف های کرت در هرز هایعلف یکنواختی غير علت به باشند. یم (هرز علف کنترل)عدم  شاهد های کرت ها 

 پایينی بخش و( ها H × A )  تيماری های ترکيب باالیی بخش که ، شد تقسيم قسمت دو به طول از  فرعی کرت هر آن، جای به و گردید، خودداری

 هرز در آنها انجام نگرفت. هایعلف( بودند که کنترل ها 0C ( شاهد های کرت
0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 0C 

 

کولتيواتور به عنوان روش مکانيکی و : CA ماخار )آبياری قبل از کاشت( به عنوان روش زراعی:  MAکرتهای اصلی ) تيمارهای غير شيميایی( شامل:

0A: )تيمارهای شيميایی( شامل: بدون عمليات زراعی )ماخار( یا مکانيکی )کولتيواتور( کرتهای فرعیFSH :   به )علفکش فورام سولفورن )اکوئيپ

آالکلر)السو( + علف کش گزاپرایم علف کش   A+ GH:ليتر در هکتار 5/1علفکش نيکوسولفورون )کروز( به ميزان  : NSHميزان دو ليتر در هکتار 

 شاهد )عدم مصرف علفکش(.  H:0ليتر در هکتار 1و  5)آترازین( به ترتيب به ميزان 

 برای یک بلوک نقشه طرح آزمایشی – 1شکل 

 

هرز بالفاصله بعد  هایعلف( 0Hدر تيمار وجين دستی )

از جوانه زنی با دست حذف می شدند. ابعاد هر کرت 

متر در نظر گرفته شد. کشت با ردیف  11×5آزمایشی 

 15و  25کار پنوماتيک و فاصله های خطوط و بوته 

( 210متر انجام شد. ميزان بذر )سينگل کراس سانتی

 22مصرفی با توجه به خلوص بذر ، قوه ناميه و تراکم 

انجام و  1/5/38کيلوگرم در هکتار بود. آبياری نخست 

رژیم های بعدی همراه با سایر عمليات کاشت و داشت 

بر اساس عرف منطقه و نياز مزرعه صورت می گرفت. 

روز پس از استفاده از علف کش  5( CAتيمارکولتيواتور )

علف کش های گزاپرایم و مخلوط ها انجام گردید. 

در  سم آبياری(رت پيش رویشی )( به صوA+G Hآالکلر )

به نحوی که در هر کرت  ،هنگام آبياری دوم استفاده شد

ليتر از محلول سم آماده شده  5همراه با آب آبياری مقدار 

( و FSHمصرف گردید. علفکش های فورام سولفورون )

 2-0برگی ذرت ) 5-5( در مرحله NSHنيکوسولفورون )

مورد   یپشتی دست با استفاده از سمپاشبرگی علف هرز( 

 5استفاده قرار گرفتند، به نحوی که در هر کرت مقدار 

  ليتر از محلول سم آماده شده مورد استفاده قرار گرفت

ليتر محلول سم در هر هکتار می  1111که حدودا معادل 

هرز در کرت  هایعلفباشد. به علت غير یکنواختی 

های مختلف از آوردن شاهد در طول هر بلوک خودداری 

از طول به دو  گردید و به جای آن، هر کرت فرعی

قسمت تقسيم شد ، که بخش های باالیی ترکيب های 

( 0C) شاهد های کرت پایينی بخش و( ها  A×H)تيماری 

به دليل  . هرز در آنها انجام نگرفت هایعلفبودند که کنترل 

هفته ای در زمان رویش گونه های  2تفاوت حدود 

 هایعلفهرز مورد مطالعه، نمونه برداری از  هایعلف

روز پس از اعمال تيمارها با یک  51و  15هرز با گذشت 

ترکيب  ( و0Cکادر یک متر مربعی در قسمت شاهد )

هرز به تفکيک  هایعلفتعداد  .های تيماری انجام شد

درصد کاهش تعداد علف هرز یا ند. گونه شمارش شد

( مورد H × Aافزایش عملکرد ذرت در ترکيب های تيماری )

 ( از رابطه زیر به دست آمد:0Cنظر در مقایسه با عدم کنترل )
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𝑊% =
𝑊𝑐 − 𝑊𝑇 

𝑊𝑐
 

W% =  درصد تغيير تعداد علف هرز یا عملکرد دانه ذرت در

 )شاهد( ترکيب تيماری مورد نظر در مقایسه با عدم کنترل

Wc =  تعداد علف هرز یا عملکرد دانه ذرت در

( واقع در پایين دست ترکيب 0Cکرت شاهد )

 تيماری مورد نظر

TW =  تعداد علف هرز یا عملکرد دانه ذرت در

 ترکيب تيماری مورد نظر

 در آخر داده ها با استفاده از نرم افزار آماری 

SAS  و مقایسه ميانگين ها به روش  9.2نسخه

درصد آماری آزمون شدند.  2و  1 دانکن در سطح

استفاده  EXCELها از برنامه شکلبرای ترسيم 

 گردید.

 

 

 نتایج و بحث
این تحقيق از نظر هرز غالب مزرعه در  هایعلف

، پيچک صحرایی و سوروف با تعداد تاج خروس

( و همچنين تراکم  %51تا  25فراوانی نسبی مشابه ) 

 18عدد در مترمربع( بودند.  5تا  0بوته مشابه ) 

از گونه  هرز مزرعه عمدتاً هایعلفدرصد باقيمانده 

(، یوالف Chenopodium albumهای سلمه تره )

Centaurea (، گل گندم )fatua Avenaوحشی )

cyanus و )( ارزن وحشیmiliaceum Panicum با )

بوته در مترمربع بودند. با توجه به  2تا  1های تراکم

نتایج تجزیه واریانس، اثر ساده تيمارهای غير 

زراعی( بر کنترل جمعيت -شيميایی )مکانيکی

تاج خروس و پيچک صحرایی معنی   هرز هایعلف

دار و  ولی برای علف هرز سوروف غير معنی دار 

 (.2بود )جدول 

 

مکانیکی(، اثر ساده تیمارهای شیمیایی )کاربرد علفکش(  و اثر  -ساده تیمارهای غیر شیمیایی )زراعی اثر مربعات میانگین -2 جدول
 .مطالعه مورد هرز هایعلف تعداد تیمارهای غیر شیمیایی بر ×شیمیایی متقابل تیمارهای 

 ،** ،*ns  درصد و غير معنی دار. 1درصد، معنی دار در سطح  5به ترتيب معنی دار در سطح 

 

هرز تاج خروس و پيچک صحرایی  هایعلفتعداد 

(، با اجرای تيمارهای غير 0C)نسبت به شاهد یا 

مکانيکی( از جمله زراعی )ماخار -شيميایی )زراعی

( کاهش نشان CA( و مکانيکی )کولتيواتور یا mAیا 

داد و در مقایسه با تيمار عدم اجرای عمليات زراعی 

 ( به طور معنی دار کنترل بهتری از0Aمکانيکی ) -

 نظر کاهش تعداد علف هرز تاج خروس و پيچک

 تأثير(، که البته 2 شکلصحرایی را در پی داشت )

 منابع تغییرات درجه آزادی تاج خروس پیچک سوروف
22/521  111/133  144/444  تکرار 2 

11/2012NS 034/431 * 521/352 ** 2 (A) غیر شیمیایی فاکتور  

053/11  103/01  134/23  خطا 4 
513/1305 * 000/2332 * 301/2145 ** 3 (H) فاکتور شیمیایی   
104/112 * 222/251NS 010/1102 ** 0 H × A 

100/31  310/235  311/42  خطا 11 

01/0  33/2  05/0  ظریب تغییرات - 
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( و کولتيواتور Amتيمارهای ماخار )ماخار یا 

هرز )پيچک  هایعلف(  بر کاهش ACکولتيواتور یا )

یکسان بود هر دو تيمار در  صحرایی و تاج خروس( 

(. تعداد علف 2 شکلیک کالس آماری قرار گرفتند )

( با اجرای 0Cهرز سوروف )نسبت به شاهد یا 

( کاهش CA( و کولتيواتور )Amتيمارهای ماخار )

 -معنی داری نداشت و با تيمار عدم عمليات زراعی

( در یک گروه آماری قرار گرفتند 0Aمکانيکی )

(. این نتيجه نشان می دهد که روش های 2 شکل)

زراعی( برای کنترل -غير شيميایی )مکانيکی

هرز تاج خروس و پيچک صحرایی موثر  هایعلف

 تأثير یا بی تأثيرو برای کنترل علف هرز سوروف کم 

بوده است. اثر متفاوت تيمارهای غير شيميایی بر 

هرز مورد مطالعه می تواند ناشی از  هایعلفکنترل 

 هایعلففاوت در نحوه توليد مثل و سيکل زندگی ت

هرز باشد. سوروف علف هرزی یکساله با سيستم 

است که از طریق بذر تکثير می شود،  4Cفتوسنتزی 

هرز تاج خروس و پيچک  هایعلفدر حالی که 

هستند که  3Cچند ساله و دارای فتوسنتز   صحرایی

از طریق بذر و ریزوم تکثير می شوند. در کل نتایج 

نشان می دهد استفاده از ماخار و کولتيواتور می تواند 

در کاهش تعداد علف هرز مزارع ذرت موثر واقع 

 ) Chenو ) 2019et al.,Fogliatto(گردد که با نتایج  

 )2016et al.,  .تطابق دارد 

 

 

 . کنترلعدم به نسبت هرز هایعلف تعداد کاهش بر( زراعی-مکانیکی) شیمیایی غیر تیمارهای ساده اثر میانگین مقایسه -2 شکل

 .باشد یدار نم یمعن یحرف مشترک از لحاظ آمار یکحداقل  یدارا یها یانگینتفاوت م

 

ميزان افزایش عملکرد دانه ذرت )نسبت به شاهد( در 

 ( و مکانيکیmAتيمارهای زراعی )ماخار یا 

 51تا  55یکسان و در حدود   cA)کولتيواتور( یا 

درصد بود که در مقایسه با تيمار عدم کنترل 

افزایش عملکرد  نسبت به  %51زراعی ) با -مکانيکی

هرز  هایعلفشاهد( تيمارهای موثری جهت کنترل 
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(.  این 5و جلوگيری از کاهش عملکرد بودند )جدول 

نتایج نشان می دهد که عمليات ماخار باعث تسریع 

تا  روند جوانه زنی بذر تاج خروس، پيچک و

حدودی سوروف شده  و در ادامه با عمليات تهيه 

بستر و کولتيواسيون جمعيت آن ها به طور قابل 

مالحظه ای کنترل شده است. کولتيواسيون نيز می 

علف کش  تأثيرهرزی را که تحت  هایعلفتواند 

 هرزی هایعلفقرار نگرفته )بيوتيپ های مقاوم و 

ل ( را کنترکه بعد از اعمال سم پاشی سبز می شوند

اتور عمليات کولتيو تأثيرنماید که این امر نشان دهنده 

هرز می باشد. با توجه  هایعلفدر کاهش خسارت 

به نتایج تجزیه واریانس، اثر ساده تيمارهای شيميایی 

)کاربرد علفکش ها( بر کنترل جمعيت هر سه 

 (.5هرز مورد مطالعه معنی دار بود )جدول  هایعلف

 NSHفورن )کروز( یا تيمار کش نيکوسولعلف

 A+GHآالکلر یا تيمار  -باالترین و ترکيب آترازین

کمترین اثر را بر جمعيت علف هرز غالب مزرعه 

(، که بيانگر مقاوم شدن جامعه علف 5شکلنشان داد )

هرز به سم های متداول و ضرورت جایگزینی این 

 .سم ها با علف کش های جدید است

 
هرز  هایعلفدرصد افزایش عملکرد دانه ناشی از کنترل   مقایسات میانگین اثرات ساده تیمارهای های آزمایشی بر – 3جدول 

 در مقایسه با عدم کنترل

 درصد افزایش عملکرد سطوح تیمار تیمار

01/41 گزاپرایم + آالکلر  d 

44/51 فورام سولفورون شیمیایی c 

11/53 نیکو سولفورون  b 

44/01 وجین دستی  a 

05/01 ماخار  a 

 ab 13/50 کولتیواتور غیر شیمیایی

25/43 بدون عملیات  b 

5/05 وجین دستی   
 باشدتفاوت میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک از لحاظ آماری معنی دار نمی
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. نترلک عدم به نسبت هرز هایعلف تعداد کاهش بر( علفکش کاربرد) شیمیایی تیمارهای ساده اثر میانگین مقایسه -3 شکل

 باشدتفاوت میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک از لحاظ آماری معنی دار نمی

 

همانند تيمار  NSHعلفکش نيکوسولفرون )کروز( یا 

درصد  31( منجر به کنترل بيش از 0Hوجين دستی )

های علف هرز تاج خروس و پيچک  صحرایی 

(، در حالی که این علفکش تنها 5 شکلگردید )

هرز  هایعلفدرصد  23موجب از بين رفتن 

(. علفکش فورام 5شکلسوروف مزرعه شد )

درصد علف هرز  81( توانست تا FSHسولوفورن )

درصد علف هرز  21خروس و سوروف و تا تاج 

(. ترکيب 5 شکلپيچک صحرایی را کنترل کند )

درصد  81تا  25( نيز A+GH)  گزاپریم و آالکلر

درصد  55و   هرز سوروف و تاج خروس هایعلف

. (5 شکلعلف هرز پيچک صحرایی را کنترل نماید )

تفاوت بين تمام تيمارهای شيميایی )کاربرد علفکش( 

افزایش عملکرد دانه ذرت در مقایسه با عدم  از نظر

( 0Hکنترل معنی دار بود به نحوی که وجين دستی )

درصد بيشترین مقدار افزایش  21با افزایش عملکرد 

عملکرد دانه ذرت را به خود اختصاص داد و بعد از 

( ، NSHآن علفکش های نيکوسولفوون )

( و ترکيب آالکلر و گزاپریم FSHکلروسولفورون )

(A+GH با مقادیر )درصد در رتبه های  01و  51،  53

علفکش   بعدی قرار گرفتند. دليل کارایی باالی

تواند احتماالً ناشی از جدید ( میNSHنيکوسولفورن )

بودن سم، عدم بروز بيوتيپ های مقاوم ، کنترل طيف 

 5-5هرز و زمان استفاده از آن ) هایعلفوسيع تر 

هرز( دانست، از این برگی علف  2-0برگی ذرت یا 

رسد با توجه به مشکالتی که در جهت به نظر می

کنترل برخی گونه های علف هرز و کارایی پایين 

کش کش های رایج وجود دارد استفاده از علفعلف

نيکوسولفورون قابل توصيه است.  متناقض بودن 

 ( با مطالعاتGAH+آالکلر )-نتایج تيمار آترازین

(et al., 2000Sharma ) است به دليل مقاوم  ممکن

هرز به این علف کش ها در طی  هایعلفشدن 
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 )et al.,Kosyl -Stankiewicz گذشت زمان باشد

نتایج آزمایش حاکی از آن است که علف  .2020(

با کاهش تعداد  ( NSHکش نيکوسولفورون )

هرز باعث افزایش توان رقابتی ذرت در  هایعلف

جذب عناصر غذایی، رطوبت ، نور و در نهایت 

( شده 0Cعملکرد دانه ذرت نسبت به شاهد ) افزایش

 et al.Desta ) سزایی داشته است  که  تأثيراست. 

کش در آزمایشی نشان دادند علف (2020

هرز  هایعلفکنترل  باالترین )NSH( نيکوسولفورن

( در ذرت نسبت 21( و افزایش عملکرد دانه )31%)%

به به عدم کنترل را داشته است، که نتایج تحقيق 

حاضر با گزارش آن ها مطابقت دارد. علف کش 

درصد بعد از علف کش  51فورام سولفورون با 

نيکوسولفورون مرتبه دوم را از نظر افزایش عملکرد 

که نشان  ،0دانه ذرت به خود اختصاص داد)جدول 

تواند ( میFSHمی دهد علف کش فورام سولفورون )

کش های جدید نيز می تواند به عنوان یکی از علف

در کنترل علف ها ذرت موثر واقع شود. در بين 

 عمليات شيميایی تيمار گزاپرایم به عالوه آالکلر

)A+GH(  01نسبت به سایر تيمارهای علف کش با 

در افزایش عملکرد دانه ذرت کمترین  تأثيردرصد 

 ( .0بين تيمارهای علف کش داشت )جدول  را تأثير

 صفات مورد مطالعه.برخی تیمارهای غیر شیمیایی بر  ×مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمارهای شیمیایی  -4جدول 

 .حداقل یک حرف مشترک از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. تفاوت میانگین های دارای

 

شاید بتوان از مهمترین دالیل آن را پيدایش 

های مقاوم )به خصوص سوروف در این بيوتيپ

پژوهش( در اثر استفاده دراز مدت از این سموم ، 

عدم انطباق زمان استفاده گزاپرایم به عالوه آالکلر با 

هرز، تبخير شدید و آب  هایعلفرویش برخی 

افزایش عملکرد )%(درصد  عملکرد دانه )کيلوگرم در هکتار(  تيمارهای غير شيميایی تيمارهای شيميایی 

5515 b 52/05  ef گزاپرایم + آالکلر  

2051 b 52/51  def ماخار فورام سولفورون 

2380 a 55/51  bcd نيکو سولفورون  

8555 a 52/58  ab وجين دستی  

    

5531 c 52/05  f گزاپرایم + آالکلر  

2215 b 55/55  cde کولتيواتور فورام سولفورون 

8228 a 55/55  bc نيکو سولفورون  

8522 a 52/22  a 

 

  وجين دستی

    

5825 c 11/52  g گزاپرایم + آالکلر  

2101 b 55/05  ef بدون عمليات فورام سولفورون 

2215 b 52/51  def نيکو سولفورون  

2882 a 11/52 abc وجين دستی  
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در  ).et al.,   Wahab-El (2017شویی آن ها دانست

بين اثرهای متقابل تيمارهای شيميایی و غير شيميایی 

mA  ×نيکوسولفورون ) -دو ترکيب تيماری ماخار

NSHنيکوسولفورون -( و کولتيواتور )NSH×  CA(  

  را بر درصد افزایش عملکرد دانه ذرت تأثيربيشترین 

فورام  -( داشتند و تيمارهای ماخار 51-55%)

فورام  –(و کولتيواتور FSH×  mA)  سولفورون

افزایش  %55تا  51( نيز با FSH×  CAسولفورون )

رده بعدی قرار گرفتند)جدول  عملکرد دانه ذرت در

( یا Am(. در کرت هایی که عمليات ماخار )5

( در آنها انجام شده بود، تفاوت CAکولتيواسيون )

 8511-8111معنی داری از نظر عملکرد دانه ذرت )

( و علفکش 0Hکيلوگرم در هکتار( بين وجين دستی )

دیده نشد، اما در کرتهایی که   )NSH (نيکوسولفورن

( در آنها انجام نشده 0Aمکانيکی )-عمليات زراعی

( در مقایسه با کاربرد 0Hبود، تيمار وجين دستی )

درصد  5/12( دارای NSHعلفکش نيکوسولورن )

عملکرد دانه ذرت بيشتری بود. این نتيجه نشان 

دهد که تلفيق کاربرد علفکش نيکوسولفورن با می

تواند به زراعی می–های مکانيکی  یکی از روش

هرز موثر باشد، که  هایعلفاندازه وجين دستی 

مکانيکی -های زراعیوم تلفيق روشنشان دهنده لز

 باشد. کش های جدید میبا کاربرد علفش

 گیرینتیجه
نتایج آزمایش نشان داد که عمل ماخار )آبياری قبل 

هرز  هایعلفاز کاشت( می تواند باعث سبز شدن 

تاج خروس و پيچک صحرایی شود به طوری که با 

عمليات تهيه زمين به راحتی قابل کنترل هستند. هم 

ين هرز ب هایعلفتواند چنين عمليات کولتيواتور می

این دو روش  تأثيرردیف ها را نيز کنترل کند که 

زراعی برای کنترل تاج خروس و پيچک -مکانيکی

درصد و در حد وجين دستی  32صحرایی بيشتر از 

بود از طرفی نتایج نشان داد که استفاده از علف کش 

برگی  0-2های نسل جدید )استفاده در زمان مناسب 

علف هرز( مانند نيکوسولفورن با ميزان مصرف اندک 

مقاوم در واکنش به مصرف و عدم بروز بيوتيپ های 

هرز تاج خروس و پيجک  هایعلفآنها ، توانست 

درصد و علف هرز سوروف  31صحرایی تا بيش از 

درصد قابل کنترل است. بهترین نتایج به  25تا 

-51خصوص در مورد افزایش عملکرد دانه ذرت)

نيکوسولفورون  -(، مربوط به تيمارهای ماخار55%

(NSH×  mAو کولتيواتور )- نيکوسولفورون×  CA( 

 )NSH  بود. بنابراین می توان پيشنهاد داد که عمليات

مکانيکی اعم از ماخار یا کولتيواور برای کنترل 

هرز تاج خروس و پيچک صحرایی تا حد  هایعلف

وجين دستی موثر است، اما برای علف هرز سوروف 

و کم  مکانيکی-بودن عمليات زراعی تأثيربه دليل بی

ل ن کاربرد علفکش نيکوسولفورن برای کنتربود تأثير

 این علف هرز، تلفيق روش های شيمایی و زراعی

نيکوسولفورون  -مکانيکی مانند  تيمارهای ماخار

(NSH×  mAو کولتيواتور )-  نيکوسولفورون×  CA( 

 )NSH ضروری به نظر می رسد. 
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ABSTRACT 
 

In order to evaluate the efficiency of non-chemical and chemical methods and their 

simultaneous use to control of weeds (Echinochloa Crus-galli, Amaranthus Retroflexus and 

Convolvulus Arvensis) in maize, a split plot experiment was conducted in the randomized 

complete block design in three replications and implemented at Varamin-Iran. The main factor 

(A) was non-chemical treatments consisted of three levels: AM: Irrigation before sowing 

(agronomic), AC: cultivator (mechanical) and A0 (without agronomic or mechanical 

operations). Sub-factor was (H) of chemical treatments include three levels of HFS 

(Foramsulfuron (at a rate of two liters per hectare, HNS (nicosulfuron at a rate of 1.5 liters per 

hectare), HA + G (atrazine and Gazaprim) and H0 (manual weeding by hand), respectively. The 

number of Amaranthus Retroflexus and Convolvulus Arvensis weeds (compared to the control) 

decreased by about 90% with the irrigation before sowing (Am) or cultivator (AC), and the 

increase in yield (compared to the control) was about 55-60%. While the non-chemical 

treatments (agro-mechanical) had no effect on reducing the number of Echinochloa Crus-galli 

weed. Nicosulfuron herbicide, similar to hand weeding (H0), controlled more than 90% of the 

Amaranthus Retroflexus and Convolvulus Arvensis weeds, but only 70% of the Amaranthus 

Retroflexus and Convolvulus Arvensis weeds. There was no significant difference in terms of 

corn grain yield (8000-8500 kg / ha) between hand weeding (H0) and nicosulforn herbicide 

(HNS) in plots in with agro-mechanical operations. However, in plots where agro-mechanical 

operations (A0) were not performed, hand weeding (H0) had 12.5% higher corn grain yield 

compared to Nicosoluren herbicide application (HNS). Therefore, for Echinochloa Crus-galli, a 

combination of Irrigation-nicosulfuron and cultivator-nicosulfuron treatments is proposed.  
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