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  هاي هرز درمنظور کنترل علفکش سیکلوکسیدیم بهکاربرد علفسنجیامکان

  (Zea mayze)ذرت 

  3و میرستا ویداکویچ2، مهدي راستگو*2دربندي، ابراهیم ایزدي1مجید عنابستانی

  

  )26/7/1395رش:یخ پذی؛ تار28/4/1395افت:یخ دری(تار

  

  چكيده

قالــبدرو93آزمایشی در سال زراعی ،کش سیکلوکسیدیمهاي هرز در ذرت متحمل به علفی علفامکان کنترل شیمیایبررسیمنظوربه

رایــج در ذرت (نیکوســولفورون يهــاکــششــامل کــاربرد علــفیشآزمــایمارهــايت. با سه تکرار انجام شــدتصادفیبلوك کاملطرح

)Nicosulfuronسولفورون ()، فورامForamsulfuron) ارادیکان (Eradicane) 4 ,2) و توفودي + ام ســی پــی آ-D+ MCPA ((يدزهــادر

دز توصیه شــده دریتوسولفورن+ تریکامبا کش داهمراه با علفیکلوکسیدیمکش سعلفکاربرد مربوط به یمارهايتینشده و همچنیهتوص

سیکلوکسیدیم در مقادیر بیش کش د علفکاربریمارهايتیشآزمایج. براساس نتاصورت کاربرد خرد شده و کامل بودندو کاهش یافته و به

دایکمبا + تریتوسولفورون کارایی بهتري نسبت به سایر تیمارهاي کاربرد کش مخلوط علفهمراه کاربرد گرم ماده مؤثره در هکتار به150از 

گرم 300و150مقداریدیم بهکش سیکلوکسمربوط به کاربرد علفهاي هرزاز لحاظ کنترل علفیمارتینبهترکهيطورهبکش داشتند. علف

گــرم 50و 100مقــدار ترتیب بهکش مخلوط دایکمبا + تریتوسولفورون بهبرگی ذرت + کاربرد علف4تا 3در مرحله ماده مؤثره در هکتار

هــاي وده علفدرصدي تراکم و زیست ت85طور متوسط منجر به کاهش حدود برگی ذرت بود که به6تا 5ماده مؤثره در هکتار در مرحله 

صورت پیش رویشــی کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار به1/4کش ارادیکان به مقدار ترین تیمار مربوط به تیمار کاربرد علفهرز شد و ضعیف

بــود کــه کــارایی آن در برگــی ذرت5-6گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله 1012مقدار اي بهپیسیکش توفوردي + ام+ کاربرد علف

توده ذرت نیــز درصد بود. در بررسی نتایج حاصل از تأثیر تیمارهاي آزمایشی بــر عملکــرد دانــه و زیســت55هاي هرز حدود ترل علفکن

ترتیب در تیمارهاي مذکور حاصل شد. براساس کش، بهداري با سایر تیمارهاي کاربرد علفباالترین و کمترین عملکرد بدون اختالف معنی

خصــوص در ذرت متحمل به آن بهکش مخلوط دایکمبا + تریتوسولفورونهمراه علفکش سیکلوکسیدیم بهربرد علفنتایج این آزمایش کا

هاي هــرز هاي هرز و مخاطرات زیست میحطی کنترل شیمیایی علفویژه مدیریت بانک بذر علفهاي هرز و بهاز منظر مدیریت پایدار علف

  پیشنهاد می شود.
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  مقدمه

هاي هرز زا در زراعت ذرت، علفیکی از عوامل مهم وخسارت

باشند که همه ساله باعــث ایجــاد خســارت چشــمگیري بــه می

). اعتقاد بر ایــن اســت کــه ذرت در 10و 5شوند (محصول می

هاي هرز مراحل اولیه رشد و قبل از بسته شدن کانوپی به علف

هاي موجود دوره آسیب پذیرتر بوده و از اینرو در اغلب گزارش

هاي هرز ذرت در این مرحله گزارش شده بحرانی رقابت علف

هاي موجــود خســارت براساس گزارش). 18و 12، 4، 3است (

رسد.  افت درصد نیز می  84الی 69هاي هرز در ذزت تا علف

ــه علف ــه گون ها و رز در ســالهــاي هــعملکــرد ذرت بســته ب

مجنــی ). کریم1هاي مختلف متفاوت گزارش شده است (مکان

واسطه رقابت ) گزارش کردند که عملکرد ذرت به4و همکاران (

45و 54ترتیب بــه2007و 2006هاي هرز توق در سالعلف

درصــد 40و   33هرز تــاتوره درصد و در نتیجه رقابــت علــف

) بیان کردند کــه 8کاران (اولجاکا و هم). 4کاهش داشته است (

75بوته تاتوره در مترمربع تــا 10عملکرد دانه ذرت در حضور 

کاهش عملکرد ، اي دیگردر مطالعه. )11(یابددرصد کاهش می

درصــد گــزارش   60تا 40هاي در ذرت ناشی از حضور علف

رسد کنتــرل نظر میبا توجه به موارد مذکور به. )18(شده است

رود شمار میترین اجزاي مدیریت ذرت بهمهمهاي هرز از علف

)12.(

هــاي هــرز در ذرت شــامل هاي عمده مدیریت علفروش     

ایــندر). 19باشند (هاي مکانیکی، زراعی و شیمیایی میروش

عنوان مــؤثرترین و بــههــمهنــوزهــاکشکــاربرد علفبــین

کــه از منظــر طوريشــود. بهمــیمحســوبپرکــاربردترین روش

شــیمیاییهــاي هــرز نیــز امــروزه کنتــرلتلفیقی علفمدیریت

هرزهايعلفتلفیقیناپذیر مدیریتجداییجزءهرزهايعلف

هــرزهــايعلــفکنتــرلروشتــریننیز اصــلیایراندروبوده

). 1رود (میشماربه

هاي بازدارنده عمــل آنــزیم اســتیل کشتاکنون در بین علف     

هـــا)، کشبرگ) (باریـــکACCaseکـــوآنزیم آ کربوکســـیالز (

کش اختصاصی براي ذرت به ثبت نرسیده است. برخی از علف

ــتاکلر و کشعلف ــر، اس ــد آالکل ــوره مانن ــاي دو منظ EPTCه

شوند. اما گاهاً کنترل قابل صورت پیش کاشت به کاربرده میبه

هــاي هــرز هاي هرز در دوره بحرانی کنترل علفقبولی از علف

هاي بازدارنــده کشاز سوي دیگر، علفدر مزراع ذرت ندارند. 

اند عمل آنزیم استوالکتات سینتاز که براي مزراع ذرت ثبت شده

کش و محدودیت در تنــاوب زراعــی را نیز مشکل بقایاي علف

هــاي دو کشدنبال دارند. با این وجود، هرچند برخی از علفبه

هاي مزراع ذرت، البته نه همــه برگمنظوره مشکل کنترل باریک

ــرف می ــا، را برط ــا آنه ــت ذرت ب ــکل رقاب ــی مش ــد، ول کنن

هاي دو منظــوره رفــع کشها حتی با استفاده از علفبرگباریک

منظور کنتــرل کارهایی بــهرو توسعه راه). از این19نشده است (

هــاي کشهاي مزارع ذرت که با توجه به طیف علفبرگباریک

ــدودیت ــز مح ــذکور از مهمموجــود در ذرت و نی ــرین هاي م ت

ناپذیر است. در باشند، ضرورتی اجتنابهاي هرز ذرت میعلف

کش از جملــه این ارتباط، توسعه گیاهان زراعی محتمل به علف

ذرت مقاوم به گالیفوسیت و گلوفوسینیت، امکان کنترل انتخابی 

هاي مذکور را فــراهم ســاخته کشوسیله علفهاي هرز بهعلف

ــــت ( ــــام 3اس ــــاربرد ارق ــــار ک   ذرت متحمــــل ). در کن

  کش گالیفوســـیت و گلوفوســـینیت، اســـتفاده بـــه علـــف

  کش سیکلوکســــــیدیم از ذرت متحمــــــل بــــــه علــــــف

)CTM) (Cycloxydim-Tolerant Maizeهاي جدیــد ) از گزینه

دیگــر هــم در جهــت افــزایش تولیــد ذرت و هــم در راســتاي 

و 13، 9، 7، 6هــاي هــرز آن مــی باشــد (مدیریت کارآمد علف

کشی است کــه موجــب کنتــرل برگم باریک). سیکلوکسیدی20

ســاله و چندســاله در ایــن محصــول برگ یکهاي باریــکگونــه

پذیري باالیی در اختالط و کاربرد با بســیاري شود و انعطافمی

  ).14و 2ها را در مزارع ذرت دارد (کشبرگاز پهن

هــاي کشطورکلی با وجــود اینکــه تعــداد زیــادي علــفبه     

کش در زراعت ذرت به ثبــت برگوره و پهناختصاصی دو منظ

برگ را هاي هرز باریککدام مشکل علفرسیده است، ولی هیچ

طور قابل قبولی  رفع نکرده است. تاکنون در ایران در ذرت را به

اي در رابطه با سازگاري ذرت متحمل به سیکلوکســیدیم مطالعه
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ن هاي هــرز آبراي کشت در کشور و نیز با هدف مدیریت علف

انجام نشده است. این در حالی است که کشت ذرت متحمل به 

کش سیکلوکســـیدیم، ضـــمن اینکـــه امکـــان کـــاربرد علـــف

ــاوب  ــر ســالمت تن ــم از نظ ــه ه سیکلوکســیدیم را در ذرت ک

محصوالت زراعی و هم از نظر ایمنی براي انسان قابــل اعتمــاد 

پذیري باالیی در ترکیــب و کــاربرد کند، انعطافاست فراهم می

بــا کش را نیــز دارد. برگهاي پهنکشمراه با بسیاري از علفه

متحمــل بــه یزراعگیاهاندرکش وجود زمان کاربرد علفینا

داردیــتاهمیارکش همراه با آن بسعلفیکتأثیروکش علف

ـــف). براســـاس گزارش16( ـــاربرد عل ـــاي موجـــود ک کش ه

از اي سیکلوکسیدیم در ذرت متحمــل بــه آن در دامنــه گســترده

ویژه از نظــر برگی تا بسته شدن کانوپی و بــه3مراحل نمو آن (

برگــی کــه مصــادف بــا شــروع دوره 4تا 3کاربردي در مرحله 

کــاربرد همراه کاربرد بههاي هرز آن است)بحرانی رقابت علف

6تــا 5در مرحلــه تریتوسولفورون+کش مخلوط دایکمباعلف

طور قابــل قبــولی بــهتواند بدون صدمه به ذرت برگی ذرت، می

  ).9و 7، 6برگ را کنترل کند (هاي هرز باریکعلف

ها آخرین دستاورد فناوري کشگیاهان زراعی مقاوم به علف      

باشد. اعتقاد بر این است که ایــن هاي هرز میبراي کنترل علف

اي براي کــاهش کشــت مــداوم گیاهــان زراعــی و گیاهان گزینه

هاي مضر بر کشآور کاربرد علفانجلوگیري از اثرات جانبی زی

هاي زراعی نظیر پســماند و مقاومــت ناشــی از کــاربرد نظامبوم

رو اخیرًا گرایش بــه توســعه گیاهــان باشند. از اینمکرر آنها می

هاي ویژه گیاهانی که از طریق برنامهکش بهزراعی مقاوم به علف

شــوند بــا توجــه بــا کــاهش اصالح نباتات کالسیک معرفی می

هاي تولیــد هــاي جدیــد و یــا افــزایش هزینــهکشکشــف علف

  ).17هاي جدید، افزایش یافته است (کشعلف

این آزمایش با هدف بررسی امکان کشت ذرت متحمل بــه      

ــیمیایی CTMسیکلوکســیدیم ( ــدیریت ش ــان ســنجی م ) و امک

هاي هرز آن در شرایط اقلیمی ایران بر رهیافت مبتنــی بــر علف

  رگ کش سیکلوکسیدیم انجام شد.بکاربرد باریک

  

  هامواد و روش

این آزمایش در ایستگاه تحقیقاتی دشت جوین وابسته به شرکت 

کشت و صنعت برکت جوین، شهرستان سبزوار استان خراســان 

ـــع در  ـــوي، واق ـــاییرض ـــول جغرافی ـــرض 57°29´ط و ع

متر از سطح دریــا، در طــی 1115با ارتفاع 67°36´جغرافیایی

و با همکاري دانشــکده کشــاورزي دانشــگاه 1393سال زراعی 

از نظــر اقلیمــی جــزء جــوینمنطقــۀ فردوسی مشهد انجام شد. 

باشد کــه طبــق آمــار هواشناســی متوســط خشک میمناطق نیمه

متر و متوسط درجه حــرارت مطلــق میلی253بارندگی آن برابر 

آماريطرحصورتبهآزمایشگراد است.درجه سانتی5/13آن 

مســاحتبهزمینیقطعهدروتکرارسهباتصادفیملکابلوك

ایــندربررســیموردعوامل. شدخواهدانجام  مترمربع4000

هاي هرزعلفشیمیاییکنترلمختلفهايروششاملآزمایش

بــه شــرح زیــر سطح16درسیکلوکسیدیمبهمتحملذرتدر

  بودند.

هــاي هــرز (شــاهدتیمار شاهد عدم کنترل تمام فصل علف)1

آلوده به علف هرز).

گــرم 80مقــدار نیکوسولفورون (کروز) بهکشعلفکاربرد )2

برگی ذرت.4تا 3ماده مؤثره در هکتار در مرحله 

75مقــدار (فوکوس الترا) بهیکلوکسیدیمکش سکاربرد علف)3

ذرت + کاربرد یبرگ4تا 3در هکتار در مرحله گرم ماده مؤثره

ترتیــب لفورون (آرات) بــهتریتوسو+کش مخلوط دایکمباعلف

6تــا5در هکتار در مرحلــهگرم ماده مؤثره50و 100مقدار به

  .ذرتیبرگ

150مقدار کش سیکلوکسیدیم (فوکوس الترا) بهعلفکاربرد)4

ذرت + کاربرد یبرگ4تا 3در مرحله گرم ماده مؤثره در هکتار

مقــدارترتیب بــهتریتوسولفورون به+کش مخلوط دایکمباعلف

یبرگــ  6تــا5گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحلــه 50و 100

  .ذرت

مقــدار کش سیکلوکسیدیم (فوکــوس التــرا) بــهعلفکاربرد)5

ذرت + یبرگــ4تا 3گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله 300

ترتیــب تریتوســولفورون بــه+کش مخلوط دایکمباکاربرد علف
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  6تــا5تار در مرحلــه گرم ماده مؤثره در هک50و 100مقدار به

  .ذرتیبرگ

450مقدار کش سیکلوکسیدیم (فوکوس الترا) بهعلفکاربرد)6

ذرت + کاربرد یبرگ4تا 3گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله 

مقــدار ترتیب بــهتریتوسولفورون به+کش مخلوط دایکمباعلف

یبرگــ  6تــا5گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحلــه 50و 100

  .ذرت

75مقــدار (فوکوس الترا) بهیکلوکسیدیمکش سعلفکاربرد)7

برگی 4تا 3درصد آن در مرحله 50گرم ماده مؤثره در هکتار (

پاشــی اول) + کــاربرد روز پس از ســم20درصد آن 50ذرت و 

مقــدار ترتیب بــهتریتوسولفورون به+کش مخلوط دایکمباعلف

یبرگــ  6تــا5هحلــگرم ماده مؤثره در هکتار در مر50و 100

  .ذرت

150مقدار کش سیکلوکسیدیم (فوکوس الترا) بهعلفکاربرد)8

برگی 4تا 3درصد آن در مرحله 50(گرم ماده مؤثره در هکتار

پاشــی اول) + کــاربرد روز پس از ســم20درصد آن 50ذرت و 

مقــدار ترتیب بــهتریتوسولفورون به+کش مخلوط دایکمباعلف

یبرگــ  6تــا5رحلــهثره در هکتار در مگرم ماده مؤ50و 100

  .ذرت

مقــدار کش سیکلوکسیدیم (فوکــوس التــرا) بــهعلفکاربرد)9

4تــا 3درصد آن در مرحله 50گرم ماده مؤثره در هکتار (300

پاشــی اول) + روز پــس از ســم20درصــد آن 50برگی ذرت و 

ترتیــب تریتوســولفورون بــه+کش مخلوط دایکمباکاربرد علف

  6تــا5لــهگرم ماده مؤثره در هکتار در مرح50و 100مقدار به

  .ذرتیبرگ

مقدار کش سیکلوکسیدیم (فوکوس الترا) بهعلفکاربرد)10

درصد آن در مرحله 50گرم ماده مؤثره در هکتار ذرت که 450

+ پاشــی اولروز پــس از سم20درصــد آن 50و یبرگ4تا 3

ترتیــب ون بــهتریتوســولفور+کش مخلوط دایکمباکاربرد علف

6تــا5لــهگرم ماده مؤثره در هکتار در مرح50و 100مقدار به

  .ذرتیبرگ

مقــدار سیکلوکسیدیم (فوکــوس التــرا) بــهکش کاربرد علف)11

کش مخلــوط در هکتــار + کــاربرد علــفگرم ماده مــؤثره100

گرم ماده 75و 150مقدار ترتیب بهدایکمبا + تریتوسولفورون به

برگی ذرت.5-6مرحله مؤثره در هکتار در

مقــدار سیکلوکسیدیم (فوکــوس التــرا) بــهکش کاربرد علف)12

کش مخلــوط در هکتــار + کــاربرد علــفگرم ماده مــؤثره100

گــرم 100و 200مقــدار ترتیب بهدایکمبا + تریتوسولفورون بــه

برگی ذرت5-6ماده مؤثره در هکتار در مرحله 

مقــدار لتــرا) بــهسیکلوکسیدیم (فوکــوس اکش کاربرد علف)13

کش مخلــوط در هکتــار + کــاربرد علــفگرم ماده مــؤثره500

گرم ماده 50و 100مقدار ترتیب بهدایکمبا + تریتوسولفورون به

برگی ذرت5-6مؤثره در هکتار در مرحله 

کیلوگرم ماده مــؤثره 1/4مقدار کش ارادیکان بهکاربرد علف)14

ي + ام ســی پــی اي در هکتار (قبل از جوانــه زنــی) + توفــورد

برگی 5-6گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله 1012مقدار به

ذرت. 

گــرم مــاده 45مقــدار کش فورام ســولفورون بهکاربرد علف)15

برگی ذرت. 4-3مؤثره در هکتار در مرحله 

1012کش توفوردي + ام سی پی اي به مقــدار کاربرد علف)16

برگــی + کــاربرد 4-3گــرم مــاده مــؤثره در هکتــار در مرحلــه 

کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار در 2/1کش آترازین به مقدار علف

برگی ذرت  .5-6مرحله  

مــوردزمــینقطعهدردیسکازاستفادهبازمینسازيآماده     

بستر مناســب،ایجادبراياردیبهشت ماه انجام شد.درآزمایش

استفادهباسپس. دشانجامفاروایجادازقبلهاکلوخهکردننرم

کاشــت. گردیــداقــدامپشــتهوجويایجادبهنسبتفاروئراز

کش سیکلوکســیدیم رقــم اصــالح شــده مقــاوم بــه علــفذرت

)684ZP-هزار75معادلتراکمیباوماهاردیبهشتاواخر) در

75هکتــار و در روي پشــته هــایی بــه فواصــل ردیــف دربوته

ذرت از -684ZPر رقــم شد. بــذوانجامدستتوسطمترسانتی

مؤسسه تحقیقاتی زمون پل جمهوري صربستان تهیه شــد. ایــن 

هــاي کالســیک اصــالح رقم توسط موسسه مــذکور و بــا روش

). ابعاد کرت هاي آزمــایش 13نباتات آزاد و معرفی شده است (
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هــا متر و بــین بلوك1ها متر بودند. فاصله بین کرت75/3×6

انجامتیپنوارصورتبهل آزمایشمتر بود و آبیاري در طو5/1

  .شد

پــاش از ســمکشی با استفاده تیمارهاي مختلف علفیپاشسم     

ــسیپشــت ــابالن ــدل مات ــه) MATABI(یدار م ــادبزنمجهــز ب یب

منظور ارزیــابی تــأثیر تیمارهــاي انجام شد. به)8002(یکنواخت

در بردارياي نمونههاي هرز، با لحاظ اثر حاشیهآزمایشی بر علف

ــه ــطی و ب ــف وس ــه ردی ــک س ــراکم و وزن خش ــین ت منظور تعی

روز پــس از 45و 30، 15مرحلــه (4هاي هرز مزرعــه در علف

هــاي پاشی و یک هفته قبل از برداشت ذرت) و در کــوادراتسم

متر و در فاصــله بــین دو ردیــف کاشــت سانتی50× 75به ابعاد 

به تفکیــک هاي هرز ذرت انجام شد. پس از شمارش تراکم علف

گونه در سطح مذکور، آنها را از سطح خــاك بــرش داده و بــراي 

تعیین وزن خشک کل آنها به آزمایشگاه منتقل شدند. بــراي ایــن 

هــاي هــرز آنهــا را در داخــل منظــور پــس از جــدا کــردن علف

هاي مقوایی قرار داده و پس از خشکاندن آنهــا در آونــی بــا پاکت

ساعت، وزن خشک آنها با 48مدتگراد بهدرجه سانتی75دماي 

گیري شد. در پایان فصل نیز صــفات ترازوي با دقت هزارم اندازه

مربوط به ذرت شامل ارتفاع گیاه، تعــداد دانــه در ردیــف، تعــداد 

منظور، دو گیري شــد. بــدینردیف در بالل، وزن هزار دانه اندازه

ز برداري اعنوان حاشیه در نظــر گرفتــه شــد. نمونــهردیف کنار به

مانده انجــام سطحی معادل سه متر مربع از وسط ردیف هاي باقی

طور ها در هواي آزاد و در معرض تابش خورشید بــهگرفت. بوته

توده خشــک آنهــا، کامل خشکانده شدند و پس از تعیین زیســت

ها جدا شده و صفات مربوط به عملکرد و اجــزاي عملکــرد بالل

یندست آمده از اهبياهدادهیلو تحلیهتجزذرت بررسی شدند. 

با استفاده هایانگینمیسهو مقاSASافزاربا استفاده از نرمیشآزما

  .انجام شددرصد5در سطح دانکناز آزمون 

  

  نتایج و بحث

هاي هرزتراکم و وزن خشک علف

  هــرز گونــه علــف7هاي هرز نشان داد کــه فلور علفیابیرزا

ــــه و دو4( ــــاج3لپ ــــامل ت ــــه) ش ــــک لپ ــــروس ت   خ

پیچــــک، ).Amaranthus retroflexus L(قرمــــزیشــــه ر

)Convolvulus arvensis L.،(ـــــاهی چســـــبان دم   روب

)Setaria verticilata L.، () قیــاقSorghum halepense L.، (

ــه).Chenopodium album L(تــرهســلمه  Portulaca(، خرف

oleracea L.ـــوروف) و ) .Echinochloa crus-galli L(س

هــاي گونــهینبودند. در بیشهاي غالب مزرعه تحت آزماگونه

درصــد 29و 35قرمــز بــا یشه خروس رتاجپیچک  و شده یاد

درصــد،38و 28از یشو بــا بــینســبتراکمیشترینبترتیب به

هــاي هــرز را بــه خــود توده کل علفیستدرصد از زیشترینب

  ).1جدول (ه بودنداختصاص داد

یــرنظیگــريهــاي دگونــه،شــدهیــادهــايعالوه بر گونــه    

ـــــاجریزي  ـــــیاه (ت ـــــوق ،).Solanum nigrum Lس   ت

)Xanthium strumarium L. ،(ـــه  Cynodon(مرغیپنج

dactylon L.) و خارخسک (Tribulus terrestris L. (مجموع با

.ندمشــاهده شــدیشــیهــاي آزمادر کــرتیزندرصد5یفراوان

وامل متعددي هاي هرز متأثر از عطورکلی ساختار جوامع علفبه

باشــد و بــر ایــن اســاس در مطالعــات مختلــف ویژه اقلیم میبه

در ایــن ارتبــاط باغســتانی و هاي متفاوتی وجــود دارد.گزارش

انــد کــه تــاج خــروس ریشــه قرمــز، ) گزارش کرده1همکاران (

هــاي هــرز ذرت تــرین علفتره و خرفــه از مهمسوروف، سلمه

) نیــز در مطالعــات 4(مجنی و همکــارانروند. کریمشمار میبه

ـــــت علف ـــــه غالبی ـــــود ب ـــــوق خ ـــــرز ت ـــــاي ه   ه

)Xanthum strumarium) و داتــوره (Datura starmonium (

  هاي هرز مهم مزارع ذرت گزارش شده است.عنوان علفبه

داد کــه تــراکم و وزن خشــک نشانهادادهواریانستجزیه     

ثیر برداري تحــت تــأهاي هرز در همه فواصل زمانی نمونهعلف

  ).2کش قرار گرفت (جدول تیمارهاي مختلف علف

روز بعد از تیمارهاي آزمایش 15با توجه به نتایج آزمایش،      

هاي هرز مربوط به تیمار شاهد عدم کنتــرل باالترین تراکم علف

بود و پس از آن در تیمار مربــوط بــه هاي هرزتمام فصل علف

  گــرم مــاده 80مقدار کش نیکوسولفورون (کروز) بهکاربرد علف
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  پاشیهاي هرز موجود در زمین مورد آزمایش در مرحله قبل از سمعلف. تراکم نسبی و وزن خشک (درصد)1جدول 

  وزن خشک (%)  وفور نسبی (%)  نام علمی  نام فارسی

  Convolvulus arvensis L.35  28  پیچک

  Amaranthus retroflexus L.29  38  تاج خروس ریشه قرمز

  Echinochloa crus-galli L.15  13  سوروف

Setaria verticilata  روباهی چسباندم L.5  7  

  Sorghum halepense L.4  4  قیاق

  Chenopodium album L.4  4  سلمه

  Portulaca oleracea L.3  2  خرفه

  4  5-  هاي هرزسایر علف

  

  هاي هرز تحت تاثیر تیمارهاي آزمایش . جدول تجزیه واریانس مربوط به تراکم و وزن خشک علف2جدول 

  برداريههاي مختلف نموندر زمان

منابع 

  تغییر

  قبل از برداشت  روز45  روز30  روز15  
      )MSمیانگین مربعات (    

وزن   تراکم  وزن خشک  تراکم  وزن خشک  تراکم  وزن خشک  تراکم  درجه آزادي

  ns134/0  ns058/0  ns031/0  ns98/73  ns020/0  ns0299/0  ns026/0  593/0*  2  تکرار
  370/0**  338/0**  408/0**  24/108*  354/0**  182/0**  646/0**  299/0*  15  تیمار

  043/0  036/0  051/0  31/42  026/0  019/0  081/0  116/0  30  خطا

  65/11  62/20  99/13  52/15  29/11  76/13  77/18  45/19  (%)ضریب تغییرات

ns ،* ،**اشد.بدرصد می5دار در سطح یک و دار، اختالف معنیدهنده عدم اختالف معنیترتیب نشانبه  

  

برگــی ذرت بیشــترین تــراکم4تا 3در مرحله در هکتار مؤثره 

کش سیکلوکسیدیم (فوکوس التــرا) مربوط به تیمار کاربرد علف

کش + کــاربرد علــفگرم مــاده مــؤثره در هکتــار100مقدار به

100و 200مقدار ترتیب بهمخلوط دایکمبا + تریتوسولفورون به

و نیــز برگــی ذرت5-6گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحلــه 

مقــدار کش سیکلوکسیدیم (فوکوس التــرا) بهتیمار کاربرد علف

برگــی ذرت + 4تا 3گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله 300

ترتیب لوط دایکمبا + تریتوســولفورون بــهکش مخکاربرد  علف

برگی 6گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله 50و 100مقدار به

مشــاهده نشــد دارمعنــیاخــتالفبود و در سایر تیمارهاذرت

هاي سولفونیل کش). با توجه به نحوه اثرگذاري علف3(جدول 

ظاهر اوره (نیکوسولفورون) که عالئم ناشی از سمیت آنها دیرتر 

نظر مــی رســد علــت تأثیرگــذاري دیــر آن بــر ) به19شود (می

هاي هرز موجود در این مرحله، این مهم باشــد. از ســوي علف

هــاي دیگر براساس نتایج آزمایش، کمتــرین وزن خشــک علف

که این تیمارها طوريبود. به12و 9، 5هرز مربوط به تیمارهاي 

هــاي هــرز، وزن در مقایسه با تیمار شــاهد  عــدم کنتــرل علف

درصــد کــاهش دادنــد. 98هــاي هــرز را حــدود خشــک علف

هاي هرز نیــز در تیمارهــاي کــاربرد بیشترین وزن خشک علف

گرم ماده مــؤثره 1012مقدار آ بهپیسیکش توفوردي + امعلف

کش آتــرازین برگی + کــاربرد علــف4-3در هکتار در مرحله 

5-6تــار در مرحلــه کیلوگرم مــاده مــؤثره در هک2/1مقدار به

کش نیکوسولفورون و تیمار کاربرد علف)16برگی ذرت (تیمار 

  برگی ذرت4تا 3گرم ماده مؤثره در مرحله 80مقدار (کروز) به
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  برداريهاي مختلف نمونهزماندرهرزهايعلفتراکم و وزن خشکهاي تیمارهاي آزمایش برمیانگین. مقایسه3جدول 

ر 
ما

تی
  

  قبل از برداشت  پاشیروز پس از سم45  پاشیروز پس از سم30  پاشیروز پس از سم15

(گرم تراکم

در مترمربع)

وزن خشک

مربع)(بوته در متر

(گرم تراکم

در مترمربع)

وزن خشک

(بوته در مترمربع) 

(گرم تراکم

در مترمربع)

  وزن خشک

(بوته در مترمربع) 

(گرم در تراکم

مترمربع)

  وزن خشک

(بوته در مترمربع) 

1  a76/97a64/200a21/94a55/369d-a00/50a88/664a00/136ab75/570
2  b76/41  b65/43ab00/64  cd95/271  c-a00/56  d-b24/192  e-c00/32c-a2/569  
3  bc76/25d-b12/19bc21/46  bc59/202  ab33/69  c-a77/344  bc09/55d-b15/265  
4  bc33/21e-c95/11g-c76/25  gh24/40  cd67/26  g-e67/68  f-d09/15f-d44/121  
5  c00/8e67/4gh21/14  g-e09/59  cd09/15  g-d49/77  f-d00/16de71/171  
6  bc33/21de97/5h43/12  i93/16  d43/12  h12/25  g21/6f-d49/125  
7  bc67/18d-b29/22ab09/63  ab72/246  a00/72  ab03/388  b43/60a79/833  
8  bc76/17de29/8f-c55/27  g-d99/78  d-a67/42  f-c21/122  e-c55/27d-b272  
9  c09/7e04/5g-c09/23  fg43/52  d-a67/42  g-d17/79  f-d09/15g08/36  
10  bc33/13e-b69/18h-c09/23  g-e55/57  cd09/23  g-d97/75  g-e33/13gf37/62  
11  bc43/12de15/7h-e67/18  g-d76/75  cd33/21  g-d09/103  e-c43/20f-d41/131  
12  c09/7e77/2  h-f09/15  hi39/23  cd43/20  h-f78/41  fg09/7f-d35/116  
13  bc43/12de29/6h-d43/20  g-e24/60  d-b43/28  h-f49/67  g-e33/13ef93/96  
14  bc67/10bc05/34e-c33/29  f-c09/9  d-a00/32  g-d84/109  f-d00/16e-c88/192  
15  bc67/10d-b09/21f-c55/27  e-c41/113  d-a55/35  e-b68/179  e-b43/28e-c11/230  
16  bc43/28b2/57d-b33/37  f-c92/105  d-a55/43  f-c84/167  e-c09/23f-d88/156  

  درصد با هم ندارند.5داري در سطح از نظر آماري اختالف معنی،در هر ستون تیمارهایی که حداقل یک حرف مشترك داشته باشند*

برگــی 4تــا 3ؤثره در مرحلــه گرم ماده مــ80مقدار کش نیکوسولفورون (کروز) به)کاربرد علف2هاي هرز (شاهد آلوده به علف هرز). رل تمام فصل علفنتتیمار شاهد عدم ک) 1

تریتوســولفورون کش مخلوط دایکمبــا+برگی ذرت + کاربرد علف4تا 3گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله 75مقدار کش سیکلوکسیدیم (فوکوس الترا) به) کاربرد علف3ذرت.

گــرم مــاده مــؤثره در 150مقــدار کش سیکلوکسیدیم (فوکوس الترا) بــه) کاربرد علف4ذرت. برگی6تا 5گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله50و 100مقدار ترتیب به(آرات) به

) 5برگــی ذرت. 6تــا 5گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله 50و 100ترتیب به مقدار تریتوسولفورون به+کش مخلوط دایکمبابرگی ذرت + کاربرد علف4تا 3هکتاردر مرحله 

ترتیب تریتوسولفورون به+کش مخلوط دایکمبابرگی ذرت + کاربرد علف4تا 3گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله 300مقدار سیدیم (فوکوس الترا) بهکش سیکلوککاربرد علف

3گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحلــه 450ر مقداکش سیکلوکسیدیم (فوکوس الترا) به) کاربرد علف6برگی ذرت.   6تا 5گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله 50و 100مقدار به

کش ) کــاربرد علــف7برگــی ذرت. 6تــا 5گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحلــه 50و 100مقدار ترتیب بهکش مخلوط دایکمبا+تریتوسولفورون بهبرگی ذرت + کاربرد علف4تا 

کش روز پس از سم پاشی اول) + کاربرد علف20درصد آن 50برگی ذرت و 4تا 3درصد آن در مرحله 50گرم ماده مؤثره در هکتار (75سیکلوکسیدیم (فوکوس الترا) به مقدار 

مقــدار کش سیکلوکسیدیم (فوکوس الترا) بــه) کاربرد علف8برگی ذرت. 6تا 5گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله 50و 100مقدار ترتیب بهتریتوسولفورون به+مخلوط دایکمبا

تریتوســولفورون +کش مخلــوط دایکمبــاروز پس از سم پاشی اول) + کاربرد علــف20درصد آن 50برگی ذرت و 4تا 3درصد آن در مرحله 50ماده مؤثره در هکتار(گرم150

50گرم ماده مؤثره در هکتار (300مقدار لترا) بهکش سیکلوکسیدیم (فوکوس ا) کاربرد علف9برگی ذرت.   6تا 5گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله 50و 100مقدار ترتیب بهبه

گرم مــاده 50و 100مقدار ترتیب بهتریتوسولفورون به+کش مخلوط دایکمباروز پس از سم پاشی اول) + کاربرد علف20درصد آن 50برگی ذرت و 4تا 3درصد آن در مرحله 

4تا 3درصد آن در مرحله 50گرم ماده مؤثره در هکتار ذرت که 450مقدار کش سیکلوکسیدیم (فوکوس الترا) به) کاربرد علف10برگی ذرت.   6تا 5مؤثره در هکتار در مرحله 

6تــا 5گرم ماده مــؤثره در هکتــار در مرحلــه 50و 100مقدار ترتیب بهتوسولفورون بهکش مخلوط دایکمبا+تریپاشی اول + کاربرد علفروز پس از سم20درصد آن 50برگی و 

مقــدار ترتیــب بــهتریتوسولفورون به+کش مخلوط دایکمباگرم ماده مؤثره در هکتار + کاربرد علف100کش سیکلوکسیدیم (فوکوس الترا) به مقدار ) کاربرد علف11برگی ذرت. 

کش گرم ماده مؤثره در هکتــار + کــاربرد علــف100مقدار کش سیکلوکسیدیم (فوکوس الترا) به) کاربرد علف12برگی ذرت. 5-6در هکتار در مرحله گرم ماده مؤثره75و 150

مقــدار لوکسیدیم (فوکوس الترا) بهکش سیک) کاربرد علف13برگی ذرت. 5-6گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله 100و 200مقدار ترتیب بهتریتوسولفورون به+مخلوط دایکمبا

) کــاربرد 14برگــی ذرت. 5-6گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله 50و 100مقدار ترتیب بهکش مخلوط دایکمبا+تریتوسولفورون بهگرم ماده مؤثره در هکتار + کاربرد علف500

برگــی ذرت. 5-6گرم ماده مــؤثره در هکتــار در مرحلــه 1012مقدار بهايپی+ ام سیزنی)+ توفورديانهکیلوگرم ماده مؤثره در هکتار (قبل از جو1/4مقدار کش ارادیکان بهعلف

گرم مــاده 1012به مقدار + ام سی پی ايکش توفوردي)کاربرد علف16برگی ذرت. 4-3گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله 45کش فورام سولفورون به مقدار )کاربرد علف15

  برگی ذرت .5-6کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله 2/1کش آترازین به مقدار کاربرد علفبرگی +4-3کتار در مرحله مؤثره در ه



  ۱۳۹۶تابستان / دو / شماره هفتم/ سالوري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فره نشري

110  

ه میانگین تراکم و وزن خشک ). مقایس3بود (جدول )2(تیمار 

پاشــی نیــز نشــان داد کــه روز بعد از سم30هاي هرز در علف

برداري هاي هرز در مقایسه بــا نمونــهتراکم و وزن خشک علف

پاشی افزایش یافت. در این مرحله تیمارهاي روز بعد از سم15

هــاي هــرز بهترین کارایی را در کاهش جمعیت علف12و 6، 5

درصدي تراکم و 90که منجر به کاهش بیش از يطورداشتند. به

کش هـــاي هـــرز شـــدند. کـــاربرد علـــفوزن خشـــک علف

گرم ماده مــؤثره در 150مقدار سیکلوکسیدیم (فوکوس الترا) به

کش مخلوط برگی ذرت + کاربرد علف4تا 3هکتار در مرحله 

گرم ماده 50و 100مقدار ترتیب بهدایکمبا + تریتوسولفورون به

نیــز در رتبــه )4برگی ذرت (تیمار 6ه در هکتار در مرحله مؤثر

بــا دارا بــودن بیشــترین 7و 3، 2بعدي قرار داشت و تیمارهاي 

  ).3ترین تیمارها بودند (جدول هاي هرز ضعیفتراکم علف

کش رســد کــاربرد علــفنظر میبا توجه به نتایج مذکور به     

عنوان گزینــه ، بــهتواندسیکلوکسیدیم در ذرت متحمل به آن می

آن باشــد کــه در برگ باریــکهاي هــرز مناسبی در کنترل علف

، 9تأیید با سایر مطالعات انجام شده در این ارتباط مــی باشــد (

هــاي ). نظر به اینکه در این آزمایش غالبیت علف16و 15، 13

رسد در مزارع ذرت کــه نظر میها بوده است بهبرگهرز با پهن

برگ است، استفاده از این هرز آنها باریکهايطیف غالب علف

هــاي هــرز مــؤثرتر و مفیــدتر تواند در مدیریت علفسیستم می

کش آرات نیــز یــک باشد. با این وجود با توجه به اینکــه علــف

ـــرگکش پهنعلـــف کش کش مـــی باشـــد، کـــاربرد علـــفب

ــوعی از  ــا طیــف متن ــا آن در مــزارع ب سیکلوکســیدیم همــراه ب

) که در ایــن آزمــایش 16و 15می شود (هاي هرز توصیه علف

کش سیکلوکسیدیم منجر به کنتــرل نیز کاربرد آن به همراه علف

هاي هرز شده است. از سوي دیگر از آنجا کــه قابل قبول علف

افقی ذرت مقاومت)6همکاران (وبراساس مطالعات کوکورلی

برگ باریــکهــايکشعلفدیگــربــهمتحمل به سیکلوکسیدیم

وپروپاکوییزالوفوپفوپ،هالوکسیکوییزالوفوپ،هکش از جمل

نیز محرز شده است، این امکان وجــود دارد کــه از فلوآزیفوپ

هاي دیگر نیز به این منظور اســتفاده شــود برگ کشسایر باریک

  که نیاز به بررسی و مطالعه بیشتري دارد.

بــا نتــایج تحقیــق کورکــولی و نتایج حاصل از این آزمایش      

نشان داد رقم مورد استفاده ذرت) مطابقت دارد که 6ان (همکار

تیمارهايوداشتهسیکلوکسیدیمکشعلفبهقابل قبولیتحمل

گــرم800و150،400دزهــايدرکشعلفاینرویشیپس

ســوروف،هاي هرزعلفتوانستخوبیبههکتارماده مؤثره در

براســاس از سوي دیگــر . کندکنترلراوحشیارزنروباهی،دم

درگــرم800(دایکمبــا+بنتازون ترکیبیتیمارنتایج نامبردگان

بــهقــادرخوبیبهکهشدهاستفاده) هکتارگرم در225+هکتار 

دیگــروتــاتورهســلمه،خروس،تــاجهــرزهايعلفبهکنترل

هــاي ارزیابی تراکم و وزن خشــک علف.)6بودند (هابرگپهن

نیــز نشــان داد کــه در بــین پاشــیروز بعــد از سم45هــرز در 

ــراکم  ــارایی در کــاهش ت ــرین ک تیمارهــاي مــورد بررســی، بهت

بود. بیشــترین تــراکم 6و 5هاي هرز مربوط به تیمارهاي علف

هرز، مربوط بــه هرز بعد از تیمار شاهد آلوده به علفهاي علف

بود که نشان از  کارایی ضعیف ایــن تیمارهــا 16و 3تیمارهاي 

  ). 3باشد (جدول هاي هرز میعلفدر کنترل جمعیت

ـــف      ـــاربرد عل ـــار ک ـــایج حاصـــل، تیم کش براســـاس نت

گرم ماده مــؤثره در 450مقدار سیکلوکسیدیم (فوکوس الترا) به

کش مخلوط برگی ذرت + کاربرد علف4تا 3هکتار در مرحله 

گــرم 50و 100ترتیب بــه مقــدار دایکمبا + تریتوسولفورون به

)6برگــی ذرت (تیمــار 6تــا 5کتار در مرحله ماده مؤثره در ه

هاي هرز شــد داري باعث کاهش وزن خشک علفطور معنیبه

مقدار کش سیکلوکسیدیم (فوکوس الترا) بهو تیمار کاربرد علف

کش مخلــوط گرم ماده مــؤثره در هکتــار + کــاربرد علــف100

گــرم 100و 200مقــدار ترتیب بهدایکمبا + تریتوسولفورون بــه

در )12برگی ذرت (تیمار 5-6ه مؤثره در هکتار در مرحله ماد

ترین تیمــار از نظــر رتبه بعدي قرار داشــت. همچنــین، ضــعیف

هاي هرز بعد از تیمــار شــاهد رقابــت کاهش وزن خشک علف

).3بــود (جــدول 7هاي هرز مربوط به تیمــار تمام فصل علف

که کمترین طوريزمان برداشت نیز نتایج مشابهی را نشان داد. بههرز در هاي دست آمده از تراکم و وزن خشک علفهاي بهداده
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در رتبه بعدي 12بود و تیمار   6هاي هرز در تیمار تراکم علف

دهنده کارایی قابــل قبــول ایــن تیمارهــا در قرار داشت که نشان

باشد. همچنــین، بیشــترین تــراکم هاي هرز ذرت میکنترل علف

له بعد از تیمار شاهد آلوده، در تیمار هاي هرز در این مرحعلف

  مشاهده شد.7و 3هاي 

هاي هرز تفاوتی بین تیمار از نظر کاهش وزن خشک علف     

کش و کاربرد علــفهاي هرزشاهد عدم کنترل تمام فصل علف

3گرم ماده مؤثره در مرحله 80مقدار نیکوسولفورون (کروز) به

بــه نحــوه عمــل وجــود نداشــت. بــا توجــه برگــی ذرت4تــا 

رســد از آنجــا کــه در محاســبه وزن نظر مینیکوســولفورون بــه

هاي هرز، وزن کل در نظر گرفتــه شــده اســت، بــا خشک علف

هــاي هــرز در ایــن وجود کــاهش قابــل مالحظــه تــراکم علف

کش نیکوسولفورون، باال بودن وزن برداري در کاربرد علفنمونه

بــا وزن تــک بوتــه بــاال اي هاي هرز باقیماندهباال ناشی از علف

بدون 9اند). تیمار ها نشان داده نشده(سلمه و قیاق) باشد (داده

بیشــترین کــارایی را در کنتــرل 10داري با تیمــار اختالف معنی

). 3هاي هرزدر مقایسه با تیمارهاي دیگر نشان داد (جدول علف

کش رســد کــاربرد علــفنظر میبا توجه بــه نتــایج حاصــل بــه

برگ کش آرات کارایی قابــل قبــولی همراه پهنبهسیکلوکسیدیم

بــرگ دارد. ایــن مهــم در هاي هرز باریک و پهندر کنترل علف

و 15، 9، 6برخی از مطالعات مشابه نیز گــزارش شــده اســت (

مقــاوم هیبریــدذرتآلودگیوعملکردآزمایشی میزان). در16

شــامل کشــیعلفتیمــار9تحــتکش سیکلوکسیدیمعلفبه

ــفکــارب ــاییسیکلوکســیدیمکشرد عل ــه تنه ــزوب ــبنی ترکی

مزوتریــون،(رویشــیپــسهــايکشعلــفبــاسیکلوکسیدیم

پهــنهــاي هــرزعلفکنترلدرمختلفدزهايدر) تمبوتریون

ترکیبــی کــاربرد تیمــارو مشــاهده شــد کــهشــدارزیــابیبرگ

مقدار تمبوتریون بهو200مقدارهاي سیکلوکسیدیم بهکشعلف

بــاالترین کــارایی را در کنتــرل ماده مــؤثره در هکتــار،گرم 88

کــه ).13(هاي هرز ذرت متحمل به سیکلوکسیدیم داشتعلف

کــه در تیمارهــایی طوريبه.در تطابق با نتایج این آزمایش است

کار رفــت، بــرگ کــش بــهکش سیکلوکســیدیم بــا پهنکه علف

  هاي هرز نیز مشاهده شد.باالترین کارایی کنترل علف

  

  عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت

نتایج نشان دادند که از بین  صفات ارزیابی شده ذرت، عملکرد 

درصــد و 1علوفه، عملکرد دانه و ارتفاع ذرت در سطح آماري 

درصــد 5وزن بالل و تعداد دانه در ردیف بالل ذرت در سطح 

تحت تأثیر تیمارهاي آزمایش قرار گرفتند. اما اختالفی در تعداد 

  ).4ر بالل ذرت مشاهده نشد (جدول ردیف د

هــا در کشوزن بالل در تیمارهاي مربوط بــه کــاربرد علف     

داري هــرز افــزایش معنــیمقایسه با تیمار شاهد آلوده به علــف 

کش جز تیمار کاربرد علــفکه که کلیه تیمارها بهطوريیافت. به

ر گــرم مــاده مــؤثره د75مقدار سیکلوکسیدیم (فوکوس الترا) به

درصد 50برگی ذرت و 4تا 3درصد آن در مرحله 50هکتار (

کش مخلــوط پاشی اول) + کــاربرد علــفروز پس از سم20آن 

گرم ماده 50و 100مقدار ترتیب بهدایکمبا + تریتوسولفورون به

) بــا تیمــار 7برگــی ذرت (تیمــار 6مؤثره در هکتار در مرحلــه 

هــاي این بین در تیماردار بودند و درشاهد داراي اختالف معنی

درصــد نســبت یــه 50وزن بالل ذرت بــیش از 12و 11، 9، 8

تیمــار شــاهد افــزایش یافــت. تعــداد دانــه در ردیــف در کلیــه 

داري نســبت بــه طور معنــیها نیز بهکشتیمارهاي کاربرد علف

  ). 5تیمار شاهد آلوده بیشتر بودند (جدول 

کش ختلــف علــفوزن هزار دانه ذرت تحت تأثیر تیمارهــاي م

مشاهده 8و 4قرار گرفت. بیشترین وزن هزار دانه در تیمارهاي 

که کمترین وزن هزار دانه در تیمار شــاهد آلــوده و شد، درحالی

45مقــدار کش فورام سولفورون بههاي تیمار شده با علفتکر

مشــاهده برگی ذرت4-3گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله 

توده خشــک) تولیــد شــده علوفــه (زیســتشد. از نظر عملکرد 

بود 12و 11، 9، 6بیشترین عملکرد ذرت، مربوط به تیمارهاي 

7جز تیمــار که با اغلــب تیمارهــاي حــاوي سیکلوکســیدیم بــه

اس نتــایج آزمــایش براســ).5دار نداشتند (جدول اختالف معنی

و 6، 3عملکرد دانه ذرت در بین تیمارهاي آزمایش ، تیمارهاي 

  کش بیشــترین علفکاربرد بدون اختالفی با سایر تیمارهاي13
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  برداريهاي مختلف نمونهکش در زمان. جدول تجزیه واریانس مربوط عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت تحت تاثیر تیمارهاي علف4جدول 

  )MSمیانگین مربعات (

عملکرد   وزن هزار دانه  تعداد ردیف در بالل  تعداد دانه در ردیف  وزن بالل  ارتفاع  درجه آزادي  منابع تغییر

  علوفه

  عملکرد دانه

  ns06/15  ns02/1  ns70/220  *35/280  *69/2  37/4**  11/17*  2  تکرار

  ns854/0  *44/1303  **97/205  **55/4  03/17*  75/1*  57/12**  15  تیمار

  974/0  67/123  83/191  554/0  57/7  757/0  39/3  30  خطا

  17/7  25/10  58/3  05/5  54/6  04/13  25/10  (%)ضریب تغییرات

ns ،* ،**باشد.درصد می5و 1دار در سطح دار ، اختالف معنیدهنده عدم اختالف معنیترتیب نشانبه  

  

دانه را به خود اختصــاص دادنــد مشــاهده شــد کــه در عملکرد

درصــد افــزایش 45و 48، 49ترتیب  مقایسه با تیمار شاهد بــه

  . عملکرد دانه مشاهده شد

بیشترین 9و 5، 4هر چند براساس نتایج حاصل، تیمارهاي      

هاي هرز داشتند اما در بررســی نتــایج کارایی را در کنترل علف

بــدون اخــتالف 13و 3،6حاصل از عملکرد ذرت، تیمارهــاي 

بیشترین عملکــرد را بــه خــود 9و 5، 4داري با تیمارهاي معنی

حــاظ مقــدار مصــرف اختصاص دادنــد. بــر ایــن اســاس و بــا ل

کش سیکلوکسیدیم در تیمارهــاي مــورد بررســی، کــاربرد علف

هــاي هــرز در یک سیستم مــدیریت علف13و 6، 3تیمارهاي 

کش سیکلوکسیدیم قابل توجیه و پیشــنهاد مبتنی بر کاربرد علف

اســتفاده از تیمــار طورکلی براساس نتایج این مطالعهبهشود. می

کســیدیم (فوکــوس التــرا) در کش سیکلوترکیبی کــاربرد علــف

کش مخلوط دایکمبا + برگی ذرت + کاربرد علف4تا 3مرحله 

گرم ماده مــؤثره در 150تریتوسولفورون در کلیه دزهاي باالي  

هــاي هــرز نســبت بــه هکتــار کــارایی بهتــري در کنتــرل علف

خصوص در اواسط فصــل کش رایج در منطقه بهتیمارهاي علف

  رشد داشتند.

) و 8(یچو اربــوویــدزا) و مال7الند و همکــاران (تقاد به اع     

ذرت مقاوم به سیکلوکسیدیم (زمون کنندهیدشرکت تولیهتوص

از جمله ، یکلوکسیدیمسقابل قبولیاي، با وجود داشتن مزاپل)

یريپــذانعطــافها،ویژه چنــد ســالهها بهبرگکنترل مؤثر باریک

و هاي هــرزعلفشییرومختلفحلاآن در مراززمان استفاده

کــش برگپهنکشهمراه علفتواند بهمیکش علفینا،ذرت

آرات (دایکمبا + تریتوسولفورون) کارایی قابل قبولی در کنتــرل 

اســتفاده کهطوريبه.هاي هرز داشته باشدطیف وسیعی از علف

گرم ماده مؤثره در هکتــار نتــایج 150از آن در دزهاي باالتر از 

ــولی در  ــل قب ــرل علفقاب ــت کنت ــته اس ــرز ذرت داش ــاي ه ه

) مطابقــت 7(النــد و همکــارانیجبا نتا) که2و 1هاي (جدول

از سوي دیگر این نتایج نشان از تحمل قابــل قبــول ذرت دارد.

به کاربرد سیکلوکسیدیم دارد که در تطابق  بــا نتــایج مالیــدزا و 

) اســت. بــا ایــن 19و 15، 13) و ســایر محققــین (9همکاران (

د در بررسی نتایج حاصل از تأثیر تیمارهــاي آزمایشــی بــر وجو

توده ذرت، در اغلــب تیمارهــا اخــتالف عملکرد دانه و زیســت

رغم کنتــرل قابــل رســد علــینظر میداري مشاهده نشد. بهمعنی

کش کش سیکلوکســیدیم بــا علــفقبول تیمارهاي ترکیبی علف

ز پس از رو45و 30، 15آرات (دایکمبا + تریتوسولفورون) در 

دلیل ماهیت و نحوه رشد ذرت و با توجه به شرایط پاشی، بهسم

محل آزمایش، پوشش کــانوپی ذرت پــس از ایــن بــازه زمــانی 

هــاي هــرز غلبــه کــرده و اخــتالف بــین توانسته است بــر علف

تیمارها را به حداقل برساند. در این ارتبــاط پیشــنهاد بــر انجــام 

آن اســت. امــا از منظــر مطالعات و آزمایشات تکمیلی و تکــرار

ویژه مــدیریت بانــک بــذر هــاي هــرز بــهمدیریت پایــدار علف

میحطی کنتــرل شــیمیایی هــاي هــرز و مخــاطرات زیســتعلف

کش سیکلوکسیدیم در این سیســتم هاي هرز، کاربرد علفعلف

  شود.پیشنهاد می
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زمایش. مقایسه میانگین عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت در تیمارهاي مختلف آ5جدول 

  درصد با هم ندارند.5داري در سطح در هر ستون تیمارهایی که حداقل یک حرف مشترك داشته باشند، از نظر آماري اختالف معنی*

برگــی 4تــا 3گرم ماده مــؤثره در مرحلــه 80مقدار کش نیکوسولفورون (کروز) به)کاربرد علف2هاي هرز (شاهد آلوده به علف هرز). تیمار شاهد عدم کنترل تمام فصل علف) 1

تریتوســولفورون +کش مخلوط دایکمباذرت + کاربرد علفبرگی4تا 3گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله 75کش سیکلوکسیدیم (فوکوس الترا) به مقدار ) کاربرد علف3ذرت.

گــرم مــاده مــؤثره در 150مقــدار کش سیکلوکسیدیم (فوکوس الترا) بــه) کاربرد علف4برگی ذرت. 6تا 5گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله50و 100مقدار ترتیب به(آرات) به

) 5برگــی ذرت. 6تــا 5گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحلــه 50و 100مقدار ترتیب بهتریتوسولفورون به+لوط دایکمباکش مخبرگی ذرت + کاربرد علف4تا 3هکتاردر مرحله 

ترتیب بهتریتوسولفورون +کش مخلوط دایکمبابرگی ذرت + کاربرد علف4تا 3گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله 300کش سیکلوکسیدیم (فوکوس الترا) به مقدار کاربرد علف

تا 3گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله 450مقدار کش سیکلوکسیدیم (فوکوس الترا) به) کاربرد علف6برگی ذرت. 6تا 5گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله 50و 100مقدار به

کش ) کــاربرد علــف7برگــی ذرت. 6تــا 5رم ماده مؤثره در هکتــار در مرحلــه گ50و 100مقدار ترتیب بهتریتوسولفورون به+کش مخلوط دایکمبابرگی ذرت + کاربرد علف4

کش روز پس از سم پاشی اول) + کاربرد علف20درصد آن 50برگی ذرت و 4تا 3درصد آن در مرحله 50گرم ماده مؤثره در هکتار (75سیکلوکسیدیم (فوکوس الترا) به مقدار 

کش سیکلوکسیدیم (فوکوس الترا) به مقدار ) کاربرد علف8برگی ذرت.   6تا 5گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله 50و 100مقدار ب بهترتیتریتوسولفورون به+مخلوط دایکمبا

تریتوســولفورون +کش مخلــوط دایکمبــاپاشی اول) + کــاربرد علــفروز پس از سم20درصد آن 50برگی ذرت و 4تا 3درصد آن در مرحله 50گرم ماده مؤثره در هکتار(150

50گرم ماده مؤثره در هکتار (300کش سیکلوکسیدیم (فوکوس الترا) به مقدار ) کاربرد علف9برگی ذرت.   6تا 5گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله 50و 100مقدار ترتیب بهبه

گرم مــاده 50و 100مقدار ترتیب بهتریتوسولفورون به+کش مخلوط دایکمباعلفپاشی اول) + کاربردروز پس از سم20درصد آن 50برگی ذرت و 4تا 3درصد آن در مرحله 

4تا 3درصد آن در مرحله 50گرم ماده مؤثره در هکتار ذرت که 450کش سیکلوکسیدیم (فوکوس الترا) به مقدار ) کاربرد علف10برگی ذرت. 6تا 5مؤثره در هکتار در مرحله 

6تــا 5گرم ماده مــؤثره در هکتــار در مرحلــه 50و 100به مقدار ترتیبکش مخلوط دایکمبا+تریتوسولفورون بهپاشی اول + کاربرد علفاز سمروز پس20درصد آن 50برگی و 

مقــدار ترتیــب بــهولفورون بــهتریتوس+کش مخلوط دایکمباگرم ماده مؤثره در هکتار + کاربرد علف100مقدار کش سیکلوکسیدیم (فوکوس الترا) به) کاربرد علف11برگی ذرت. 

کش گرم ماده مؤثره در هکتار + کــاربرد علــف100کش سیکلوکسیدیم (فوکوس الترا) به مقدار ) کاربرد علف12برگی ذرت. 5-6گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله 75و 150

مقــدار کش سیکلوکسیدیم (فوکوس الترا) به) کاربرد علف13برگی ذرت. 5-6کتار در مرحله گرم ماده مؤثره در ه100و 200مقدار ترتیب بهتریتوسولفورون به+مخلوط دایکمبا

) کــاربرد 14برگــی ذرت. 5-6گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله 50و 100مقدار ترتیب بهکش مخلوط دایکمبا+تریتوسولفورون بهگرم ماده مؤثره در هکتار + کاربرد علف500

برگــی ذرت. 5-6گرم ماده مؤثره در هکتــار در مرحلــه 1012مقدار بهايپیسی+ امکیلوگرم ماده مؤثره در هکتار (قبل از جوانه زنی)+ توفوردي1/4مقدار کش ارادیکان بهعلف

گــرم مــاده 1012بــه مقــدار ايپیسی+ امرديکش توفوکاربرد علف)16برگی ذرت. 4-3گرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله 45کش فورام سولفورون به مقدار کاربرد علف)15

  برگی ذرت .5-6کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار در مرحله 2/1مقدار کش آترازین بهکاربرد علفبرگی +4-3مؤثره در هکتار در مرحله 

  

  تیمار
وزن بالل 

  (تن در هکتار)

تعداد دانه در 

  ردیف
  تعداد ردیف

وزن هزار دانه 

  (گرم)

عملکرد علوفه 

  (تن در هکتار)

عملکرد دانه 

  (تن در هکتار)

1  b14/11b66/34b33/13d95/332c35/64c44/8

2  a23/15a33/42ab14bc41/380  ab87/84ab976/10

3  a35/18a66/43ab66/14abc61/387  a83/96a504/12

4  a69/16a42a15a77/408  a67/92ab328/12

5  a28/17a42a33/15abc21/389  a43/99ab008/12

6  a07/18a33/43ab66/14abc21/395  a80/102a392/12

7  ab27/14a45a15abc37/387  bc63/70ab184/12

8  a07/18a66/41a15a22/408  ab53/87ab832/11

9  a 22/18a33/43a15abc93/399  a08/93ab376/12

10  a7/16a43a33/15ab47/406  a93/89ab896/11

11  a21/18a33/41a15c86/374  a28/97ab656/11

12  a03/18a33/41a33/15bc48/380  a80/96ab336/12

13  a92/17a33/45ab33/14ab01/403  a13/98a576/12

14  a02/16a66/40ab33/14abc52/388  ab97/85b736/10

15  a93/15a41ab66/14d26/351  ab03/87ab928/10

16  a66/16a33/42ab66/14ab9/403  a75/89ab84/11
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Abstract

In order to study chemical weed control in cycloxydim tolerant maize (CTM) using cycloxydim herbicide, an experiment 
was carried out in a randomized complete block design with three replications during 2014. Treatments included 
conventional corn herbicides application (Nicosulforun, Foramsulfuron, Eradican and 2, 4-D + MCPA) in their 
recommended doses and combined treatment of cycloxydim + (dicamba + tritosulfuron) at their recommended and 
reduced doses which were used as split and complete application. Results showed that application of combined treatment 
of cycloxydim + (dicamba + tritosulfuron) with more than 150 g a.i. ha-1 was more effective in weeds control as compared 
with other herbicide treatments. The highest weed control was observed in cycloxidim application at 300 and 150 g a.i. 
ha-1 in 3-4 leaf stage of corn plus application of dicamba + tritosulfuron at 100 + 50 g a.i. ha-1 in 5-6 leaf stage of corn, 
leading to 85% decrease in weed density and biomass. The lowest weed control was observed in Eradican application at 
the rate of 4.1 kg a.i. ha-1 + 2,4- D + MCPA 1012 g a.i. ha-1 at 5-6 leaves stage of corn, as it led to only 55% weed control.
The effect of herbicide application treatments on corn grain yield and biomass were not significant, however the highest 
and the lowest yield were observed in above mentioned treatments, respectively. It could be concluded that application 
of cycloxidim in CTM, particularly when sustainable weed management and weed seed bank management and 
environmental hazards of chemical weed control are concerned, is recommended.

Keywords: Weed Density, Dicamba, Nicosulforun, Foramsulfuron, Tritosulfuron, Weed dry weight
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