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  چكيده

هاي هرز و کاربرد کودهاي آلی و زیستی در با استفاده از مواد افزودنی در کنترل علف نوسولفوریکوکش نعلفسازي مصرف بهینهمنظور به
یل در قالب صورت آزمایش فاکتوراجرا شد. این پژوهش به مشهد فردوسیدانشگاه  کشاورزيدانشکده  ذرت، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی

هاي کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. عوامل مورد بررسی در این آزمایش شامل کـاربرد کودهـاي آلـی (گـاوي، طرح آماري بلوك
کش نیکوسولفورون در دو سطح همراه شاهد بدون کاربرد کود، مقادیر کاربرد علفکمپوست) و زیستی (کود بیولوژیک میکوریزا) بهورمی

هرز غالب مزرعه هايماده مؤثر در هکتار و کاربرد و عدم کاربرد ماده افزودنی هیدرومکس بود. براساس نتایج آزمایش، علف گرم 40و  80
روز پس از روز  45و  20برداري قرمز بودند، بیشترین تراکم نسبی در فواصل نمونه خروس ریشهریزي، تاجمورد آزمایش شامل خرفه، تاج

که طوريبه ریزي و خرفه بود. نتایج نشان داد با کاربرد ماده افزودنی کارایی نیکوسولفورون افزایش یافت.بوط به تاجترتیب مرپاشی، بهسم
ریزي کش نیکوسولفورون توانست وزن خشک خرفه، تاجدرصد مقدار توصیه شده علف 50تیمار کاربرد ماده افزودنی هیدرومکس همراه با 

درصد کاهش دهد. از سوي دیگر، کاربرد  100، 79، 71و  86، 71، 84ترتیب پاشی بهروز پس از سم 45و  20قرمز در خروس ریشه و تاج
 60و  49ترتیـب گرم ماده مؤثره در هکتار در حضور هیدرومکس توانست عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیـک ذرت را بـه 40کود گاوي با 

  درصد افرایش دهد.
  

  کش، ماده افزودنی، دز کاهش یافتهکمپوست، علف هرز، علفیکود گاوي، ورم :يکليد يهاواژه
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  مقدمه
ترین محصوالت زراعی اسـت از مهم یکی) Zea mays L.ذرت (

 نیرتـدارد، مهم ییعلوفـه و منـابع غـذا نیدر تأم یکه نقش مهم
هـرز هـاي علف ایـمحصول در دن نیا دیعوامل محدود کننده تول

 90) تـا 26( 30محصـول را  نیعملکرد ا توانندیکه م باشند،یم
هرز مزارع ذرت  يهافعل نیتر) کاهش دهند. از مهم38درصد (

)، .Amaranthus retroflexus Lقرمز( شهیرخروس به تاج توانیم
  يزیر)، تــــــاج.Chenopodium album Lتره (ســــــلمه

)Solanum nigrum L.) خرفــه ،(Portulaca oleracea L. ،(
 یارزن وحشـ يها)، گونهAbutilon theophrasti Medikپنبه (گاو

)Setaria spp.يهاروش نیتراز مهم نیهمچن). 36( د) اشاره کر 
 یهــرز در محصــوالت زراعــ يهــاکــه امــروزه در کنتــرل علف

و  5هـا اشـاره نمـود (به کاربرد علفکش نتوایم شودیاستفاده م
ذرت  يکـه در کشـورمان بـرا ییهاکشجهت علف نی)، از ا47

کلرامید، سی + ديتیپیتوان به آالکلر، استاکلر، اي یثبت شده م
ــولفورون،میر ــولفورون،ین س ــرازفورام کوس ــولفورون، آت  ن،یس

ــ ــورون،یل ن،یانازیس ــاالکلر +  ن ــون + اس مت ــاکس (مزوتری لوم
سولفورون + یدوسولفورون) اشـاره ربوتیالزین) و ماستر (فورامت

وجـود، مصـرف غیـر اصـولی ایـن ترکیبـات  نیـ). با ا57کرد (
 حیطیمشیمیایی همواره ضـمن ایجـاد پیامـدهاي سـوء زیسـت

هـرز بـه  يهـاهـرز، مقاومـت علف هايسبب تغییر فلور علف
فی هـاي اضـاسالمت بشر و تحمیـل هزینـه دیها، تهدکشعلف

ها را بـه کشدنبال دارد که کاربرد علفها را بهجهت خرید نهاده
جهــت کــاهش مصــرف  نیــ). از ا23و  18( کشــدیچــالش مــ

عنوان بـه کـش،علـف افتهیکاهش  ریکش با استفاده از مقادعلف
مشـکل مـورد  نیاست که امروزه جهت مرتفع نمودن ا يکارراه

و  یراسـتا، سـراب نی). در همـ58و  49توجه قرار گرفته اسـت (
 هیدرصد مقدار توصـ 50) اظهار نمودند که کاربرد 49همکاران (

خـروس تاج هرز يهاقادر است علف کوسولفورونیکش نعلف
درصـد  64و  62، 77 بیـترتخرفـه بـه ،يزیرقرمـز، تـاج شهیر

گزارش کردنـد کـه  زی) ن35و همکاران ( اتیبفیکنترل کند. لط
+  يکش توفـوردشـده علـف هیدرصد مقـدار توصـ 50کاربرد 

قرمز  شهیخروس رقادر است ضمن کنترل مطلوب تاج آیپیسام
 دهد. شیافزا یبخش تیطور رضاعملکرد دانه ذرت را به

در  کشعلـف افتـهیکـاهش  ریآنجا کـه اسـتفاده از مقـاد از     
 نی). بنـابرا41کش همراه اسـت (علف ییبا کاهش کارا يموارد

از  يریـگبـه بهره ازیـعلفکـش ن افتـهیاهش کـ ریاستفاده از مقاد
 نیـدهـد. از ا شیها را افزاکشعلف ییاست که کارا يهاروش

کش، علـف افتهی هشکا ریبا مقاد یجهت استفاده از مواد افزودن
 شیمصـرف و افـزا يسـازنهیاسـت کـه در به يکارعنوان راهبه

 نیـبـر ا دهیـ). عق25و  21( شـودیها مطرح مکشعلف ییکارا
 ییدر کـارا ینقصـان نکـهیقادرند بـدون ا یت که مواد افزودناس

درصـد  30تـا  20کش را کننـد مصـرف علـف جادیکش اعلف
 یبـر کشـش سـطح ریبـا تـأث ی). مواد افزودنـ31کاهش دهند (

 رییــ)، تغ55کش () علــفRetentionســم، نهشــت ( يهــاقطرك
)، 55( کـولیمـاده مـؤثره از کوت شتری)، نفوذ ب50پاشش ( يالگو
کش را علـف ییکـارا توانـدی) مـ50کش (ذب و انتقال علفج

و همکـاران  يزدیراستا، ا نی). در هم12و  10، 2دهد ( شیافزا
ــا ارز24( ــ) ب ــاده ا یابی ــه م ــن ــروغــن گ یفزودن   کرچــک یاهی
)Ricinus communis L.( تونی)، زOlea europaea L. کـانوال ،(
)Brassica napus L.( ای)، ســـوGlycine max L.بـــه )، پن
)Gossypium hirsutum L.) کنجـد ،(Sesamum indicum L. ،(

ــخ ( ــادام تل ــPrunus amygdalus Batschب ــادام ش   نیری)، ب
)Prunus nana L.) و کلزا (Brassica napus L در کـاربرد بـا (

و سولفوسـولفورون  دمیستوکسـ ل،یـمتمازامتابنزیا يهاکشعلف
هار کردند که با ) اظ.Avena fatua L( یوحش والفیکنترل  يبرا

طور را بــه والفیــکنتــرل  ییکــارا یمــواد افزودنــ نیــکــاربرد ا
 يوردیو علـ يزدیا يگری. در مطالعه دافتی شیافزا يداریمعن

روغـن کرچـک،  یکردند با کـاربرد مـواد افزودنـ زارش) گ25(
 پنبـــــه، کنجـــــد، بـــــرزك ا،یکـــــانوال، ســـــو تـــــون،یز

)Linum usitatissimum L.ــــــادام ــــــزا، ب  ینیزم)، کل

)Arachis hypogaea L.گردان ()، آفتـابHelianthus annus 

L) ــــگ ــــ)، ناگ.Carthamus lanatus L)، ذرت، گلرن  لی

)Cocos nucifera L.روسیـــآپ يهـــاکش) بـــا علـــف 
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(سولفوسولفورون) و توتـال (سولفوسـولفورون + متسـولفورون 
 کش در کنتـــرل جـــودرهعلـــف ییکـــارا تـــوانی) مـــلیـــمت

)Hordeum spontaneum Koch.ـــزا ـــ شی) اف  نیداد. همچن
مـذکور،  يهـاکشعلف ییدر بهبود کارا یماده افزودن نیمؤثرتر

 کردند. یمعرف لیروغن پنبه دانه و ناگ

 یمحصوالت زراع دیدر تول یخاك زراع تیو تقو یکودده     
 نیتـرعنوان مهمبه ییایمیش ي). کودها42دارد ( ییسزابه تیاهم

در خاك بوده که به خاطر اثرات  ییکننده عناصر غذا نیمنبع تأم
در آنها، امروزه از  دیتول نهیو هز يباال بودن انرژ ،یطیمحستیز

 يکودها ریها و سا، کمپوستیدام يکودها رینظ نیگزیمنابع جا
 يهـاکـه، علف یی). از آنجـا42( شـودیاستفاده م یستیو ز یآل

ان و تو ادیهستند که با سرعت رشد ز یفرصت طلب اهانیهرز گ
) قادرند با خارج کـردن عناصـر 45( ییعناصر غدا يجذب باال

با آنها رقابت کننـد و عملکـرد  ،یزراع اهیاز دسترس گ يضرور
 ياستفاده از منابع کود نی). بنابرا56کاهش دهند ( ار یزراع اهیگ
و  یزراعـ اهیـگ نیروابط ب نیتوازن ب جادیا يبرا يعنوان ابزاربه

 قیـکنتـرل تلف تیری) و مـد1( اردیـپا يهرز در کشـاورزعلف 
 ي). کودهـا9مورد توجـه بـوده اسـت ( ربازیهرز از د يهاعلف

و  یکـیزیف ،ییایمیشـ اتیبـر خصوصـ ریبـا تـأث یسـتیو ز یآل
 تیــو جمع تیــفعال شیافــزا قیــ) از طر40خــاك ( یکیولــوژیب
و  یخـاك زارعـ يزیحاصـلخ شی) سبب افزا27خاك ( یستیز

 اهیـدر گ شـهیر دیـتول شیافزا ) و14و  7بهبود ساختمان خاك (
) 14خـاك ( يهاسمیکروارگانیم تیجمع شی) و افزا51( یزراع

هـرز علـف  دبقـاء، رشـ ،یزنصورت بر جوانه نیو بد گرددیم
). 46و  14گـذارد ( یمـ ریتـأث یزارعـ اهی) و توان رقابت گ40(

بـر ترکیـب  ییعناصر غـذا نیتأم قیاز طر یآل يکودها نیهمچن
هـا، بـر رك و مقدار موم اپـی کوتیکولی بـرگکوتیکول، طول ک

 ری) تــأث30کش (نهشــت، نفــوذ، جــذب برگــی و انتقــال علــف
 کنـدیمـ شتریرا ب کشهرز به علف علف تیو حساس گذاردیم
هـرز  يهاعلف داریپا تیریدر مد تیموفق نکهی) با توجه به ا4(

 يهـاجانبـه کنتـرل علف کی يهااز کاربرد روش زیمستلزم پره
است که بتواند توان  یتیریمد يهاستمیس ریرز و استفاده از ساه

با توجه به موارد  نی). بنابرا1دهد ( شیرا افزا یزراع اهیرقابت گ
مصـرف  يسـازنـهیبه یبا هدف بررسـ شیآزما نیشده، ا رهاشا

 درومکسیه یبا استفاده از ماده افزودن کوسولفورونیکش نعلف
ذرت انجـام  هیـدر تغذ یسـتیزو  یآل يمنابع کودها ریتحت تأث

  شد.
 

 هاو روش مواد
با اسـتفاده  کوسولفورونیکش نمصرف علف يسازنهیبه منظوربه

و  یآلـ يهـاکاربرد کود ریتحت تأث درومکسیه یاز ماده افزودن
 93 - 94 یزراعـ يهاسـال یدر طـ یشـیدر ذرت، آزما یستیز

 يزدانشـکده کشـاور یقاتیپژوهش در مزرعه تحق نیاجرا شد. ا
درجـه  28´ و 59° ییایـمشـهد (طـول جغراف یدانشگاه فردوسـ

و ارتفـاع از  شمالی درجه 15´ و 36° ییایو عرض جغراف یشرق
منظور پس از انتخـاب  نیا يمتر) انجام شد. برا 985 ایسطح در
کـاربرد کـود  گونـهچیاز چهار سال سابقه ه شیکه ب ینیقطعه زم

قدام شد. بافت خاك و کشت ا يسازنداشت، نسبت به آماده یآل
 8/7 تهیدیو اس یدرصد ماده آل 68/0لوم با  یلتیس شیمحل آزما

)pH میمقـدار پتاسـ لوگرم،یدر هر ک گرمیلیم 25)، مقدار فسفر 
 خاك بود. لوگرمیدر ک گرمیلیم 185

) در 4×  2×  2( لیـفاکتور شیصورت آزمـاپژوهش به نیا     
در سه تکـرار انجـام  یکامل تصادف يهابلوك يقالب طرح آمار

شامل کـاربرد  بیترتبه شیآزما نیدر ا یشد. عوامل مورد بررس
در  لـوگرمی(چهار ک يدر چهار سطح کود گاو یستیو ز یکود آل

)، کـود رمربـعدر مت لوگرمیک کی( کمپوستیمترمربع)، کود ورم
همراه شـاهد گرم در هر مترمربع)، بـه 250( زایکوریم کیولوژیب

 کوسـولفورونیکش نکاربرد علف ری)، مقادید آلبدون کاربرد کو
 هیدرصـد مقـدار توصـ 50و  100) در دو سـطح SC %4(کروز 
) معـادل يدر هکتار از ماده تجـار تریل کیدو و  بیترتشده (به

و کاربرد و عدم کـاربرد مـاده  هکتارگرم ماده مؤثر در  40و  80
ــ ــه یافزودن ــا،یدرصــد عصــاره  90( درومکسی دو درصــد  وک

و پنج درصد سورفاکتانت) به مقدار پـنج درصـد  دیاس کیومیه
آن  جیکـه نتـا ياگلخانـه شیآزمـا جیبودند، براساس نتا یحجم
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مـاده  نیترعنوان مطلـوببـه درومکسیـمنتشر نشـده اسـت، ه
 ش انتخاب شد. یآزما نیدر ا یافزودن

متـر اجـرا شـد و  8×  3به ابعاد  ییهادر کرت شیآزما نیا     
جـدا  گریکـدیخط نکاشـت از  کیتوسط با  شیآزما يهاکرت

کشـت ذرت (رقـم  فیچهار رد يدارا شیشدند. هر کرت آزما
دقـت  شیبود. جهـت افـزا متریسانت 20×  70) به فواصل 704
 مـهیبـه دو ن یطور عرضـاز شاهد متناظر (هر کرت بـه شیآزما

دوم  مـهیو ن یپاشـعنوان شـاهد بـدون سماول بـه مـهین م،یقست
براسـاس  نی). همچنـ6) اسـتفاده شـد (یپاشـسم ماریعنوان تبه

در هکتـار در  میسولفات پتاسـ لوگرمیک 150آزمون خاك مقدار 
بـه خـاك  کنواخـتیصـورت بسـتر کاشـت به يساززمان آماده

و  یلـآ يبسـتر کاشـت، کودهـا يسـازاضافه شد. پـس از آماده
 یشـیکـرت آزما مـهیدر هـر دو ن کنواخـتیصـورت به یستیز

در مرحله سه تا  یپاشح خاك مخلوط شدند. سمپخش و با سط
دار پاش پشتی النـسهرز با استفاده از سم يهاعلف یچهار برگ

 لـویک 200بـا فشـار ثابـت  يافشار ثابت، مجهز بـه نـازل شـره
صـورت صـورت تحـت فشـار و بهبه ياریپاسکال انجام شد. آب

 بود.  ینشت

 تودهسـتیم و زتـراک نیـیشامل تع يریگصفات مورد اندازه     
 ،یپاشـروز بعـد از سم 45و  20 هرزيهاعلف ییهوا يهااندام
نسـبت بـه  ییاندام هوا تودهستیدرصد کاهش تراکم و ز نییتع
عملکرد دانه،  نییتع نیکش، همچنشاهد بدون کاربرد علف مهین

و عملکـرد  دانهذرت، درصد کاهش عملکرد  کیولوژیعملکرد ب
کش شـاهد بـدون کـاربرد علـف همیذرت نسبت به ن کیولوژیب

انـدام  تودهسـتیدرصـد کـاهش تـراکم و ز نیـیبود. جهـت تع
از معادلـه  یپاشـنسبت به شاهد متناظر بـدون سم هرزيهاعلف

، درصد کنتـرل، و Yمقدار % کی). در معادله 6استفاده شد ( کی
Ycotrol  وYtreated هـرز توده علـف  ستیز ای متراک بیترتبه

 نیپاشی شـده اسـت. همچنـپاشی نشده و سمکرت سم مهیدر ن
ذرت از  کیـولوژیعملکرد دانـه و ب شیدرصد افزا نییجهت تع

عملکـرد  شیدرصد افزا Yمعادله دو استفاده شد. در معادله دو%
شامل عملکرد  Ytreatedو  Ycotrolتوده ذرت و  ستیز ایدانه 

 یپاشـکـرت سم میذرت در نـ ییهـوا اندامتوده  ستیز ایدانه 
آزمون نرمال  انس،یوار هیه و شده است و قبل از انجام تجزنشد

با آزمون حداقل تفـاوت  نیانگیم سهیها انجام شد، مقابودن داده
با  يآمار يزهایدر سطح پنج درصد صورت گرفت. آنال داریمعن

 SAS 9.1و  Excel 2007 ،MSTATC يافزارهـااسـتفاده از نرم
  انجام شد.

)(100%
Y

YY
control

treatedcontrol
Y


  معادله (1)       

  )(100%
Y

Y

control

treated
Y   معادله (2)                       

  
 و بحث جینتا

غالـب مزرعـه مـورد  هـرزيهـاعلف ش،یآزمـا جینتـا براساس
قرمـز بودنـد.  شـهیو تـاخ خـروس ر يزیـرخرفه، تاج شیآزما

 یپاشـروز پـس از روز سم 45و  20در  یتـراکم نسـب نیشتریب
وزن خشک  نیشتریو خرفه بود و ب يزیرتاج مربوط به بیترتبه
 بـودمربـوز بـه خرفـه  یپاشروز پس از سم 45و  20در   ینسب

 ).1(جدول 

 يهـاشده در علف يریصفات اندازگ انسیوار هیتجر جینتا     
 یکش و مـاده افزودنـکه مقدار کاربرد علـف دهدیهرز نشان م

صد کنترل بر تراکم، وزن خشک و در يداریاثر معن درومکسیه
روز پـس  45و  20قرمـز  شهیو تاج خروس ر يزیخرفه، تاج ر

مـاده  ش،کمقدار علف نی)، همچن3و  2داد (جدول  یپاشاز سم
بـر  داریاثـر معنـ زیـن یسـتیو ز یآل يو کاربرد کودها یافزودن

عملکرد دانه و  راتییدرصد تغ ک،یولوژیعملکرد دانه، عملکرد ب
اثـر کـنش  گـر،ید ي)، از سـو4دارد (جدول  کیولوژیعملکرد ب

صفات  هیبر کل زین یکش و ماده افزودنمتقابل مقدار کاربرد علف
 ).4و  3، 2بود (جدول  داریموارد معن

کش مقـدار علـف یحاصـل از اثـرات اصـل جینتـا براساس     
شـده مشـخص شـد کـه  يریگبر صفات انـدازه کوسولفورونین

گـرم مـاده  40کش (شده علـف هیدرصد مقدار توص 50کاربرد 
  ییهرز و کاهش کاراتراکم علف  شیمؤثره در هکتار) سبب افزا
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  هرزموجود در آزمایش هاي. میانگین تراکم، وزن خشک، تراکم نسبی و وزن خشک نسبی علف1جدول 

  نام علف هرز
 تراکم

 )2m(  
  وزن خشک

)2-(g m 
  تراکم نسبی 

(%)  
  وزن خشک نسبی

  (%) 

† 20 †45 20 45 20   45 20   45  
 61 52 42 35 120 77 21  16  خرفه

  30  37 40  38 60 55 7/40 5/17  تاج ریزي
  8  10 17  25 15 14 9 7/11  تاج خروس ریشه قرمز

  پاشیروز پس از سم 45و  20ترتیب به †
  

وجـود بـا  نیـ). بـا ا6و  5کش در کنترل آنها شد (جدول علف
در هکتـار،  ورونکوسولفیکش نگرم ماده مؤثره علف 40 بردکار

 قرمـز شـهیخروس رو تاج يزیرخرفه، تاج هرزيهاتراکم علف
، 40، 46و  45، 45، 51 بیترتبـه یپاشروز پس از سم 45و  20
کش کـاهش شاهد بدون کاربرد علـف مهیدرصد نسبت به ن 89
 86و  63، 57 و 55، 55، 62 بیترتبه ریوزن خشک آنها ن افت،ی

گـرم مـاده مـؤثره  80با کـاربرد  کهی. درحالافتیدرصد کاهش 
شـده)، وزن خشـک  هی(مقـدار توصـ کوسـولفورونیکش نعلف

روز بعـد  45و  20قرمـز  شهیرخروس تاج اه،یس يزیرخرفه، تاج
درصـد  100، 89، 79و  88، 88، 89از  شیبـ بیترتبه یپاشاز سم

ــدول ــت (ج ــاهش باف ــ در). 6و  5 ک ــتان نیهم ــتا، باغس و  یراس
ادي کش مایســتراظهــار نمودنــد کــه کــاربرد علــف )5همکــاران (

) در ذرت بــه فنیزوگــزادیســولفورون + یدوســولفورون + ا(فورام
 هـرز يهـادر هکتـار توانسـت وزن خشـک علف تریل 75/1مقدار 

 Datura stramonium( قرمـز، تـاتوره شـهیخـروس رخرفه، تاج

L.ــاه)، دم ــ یروب ا ) رSetaria viridis (L.) P. Beauv( بزس
و  یدرصـد کـاهش داد. باغسـتان 82و  100، 100، 84 بیترتبه

گـرم  80نشان دادند که کـاربرد  يگری) در مطالعه د6همکاران (
ــؤثره ن ــاد م ــه، و  کوســولفورونیم ــادر اســت خرف ــار ق در هکت

درصد کنتـرل کنـد.  96و  68 بیترترا به قرمزشهیخروس رتاج
گرم ماده  60ربرد گزارش نمودند که کا زی) ن58زند و همکاران (

و  اهیسـ يزیـرتوانست وزن خشـک تـاج کوسولفورونیمؤثره ن
درصـد کـاهش دهـد. داگـن و  98قرمـز را  شـهیخـروس رتاج

بـه مقـدار  کوسـولفورونی) نشان دادند که کاربرد ن13همکاران (
کنتـرل  یگرم ماده مؤثره در هکتار قادر است خرفـه را خـوب 50

) اشــاره کردنــد کــه 11ران (و همکــا نــگیکنــد. در مقابــل، بانت
تـره و در کنترل سـلمه یفیضع ییکارا کوسولفورونیکش نعلف
 دیـمتاناميکش دبا کـاربرد علـف یشیخروس دارد. در آزماتاج

)Dimethenamidــدار ) به ــوگرمیک 1/1مق ــار توانســت  ل در هکت
ــاج ــک ت ــراکم و وزن خش ــهیخــروس رت ــز ر ش  ایــلوب اقرم

)Phaseolus vulgaris L.3کـاهش دهـد ( يداریور معنط) به .(
ـــابه ـــات مشـ ـــاي گزارشـ ـــاربرد دزهـ ـــت کـ اي از موفقیـ
) 8هاي مختلف مانند ترالکوکسیدیم (کشکــاهش یافتــه علف

ــــافوپ ( ـــــون (53کلودین ـــــرازین (44) مزوتریــ ) 54) آتــ
) و علفکش مخلوط یدو + مزوسـولفورون 6نیکوســـولفورون (

 ) وجود دارد.29(

ــ      ــل جیانت ــرات اص ــل از اث ــ یحاص ــاده افزودن ــاربرد م  یک
همـراه بـا  ینشان داد کـه کـاربرد مـاده افزودنـ زین درومکسیه

هـرز  يهـاتراکم و وزن خشک علف کوسولفورون،یکش نعلف
 يداریطور معنــمــذکور را کــاهش و درصــد کنتــرل آنهــا را بــه

ــزا ــه شیاف ــهيطورداد. ب ــاج ک ــه، ت ــک خرف و  يزیروزن خش
کش همراه با علف درومکسیقرمز با کاربرد ه شهیر سخروتاج
، 82، 88 بیترتبه یپاشروز پس از سم 45و  20 کوسولفورونین

). نالواجا 6و  5 (جدول افتیدرصد کاهش  100، 86، 77و  81
و  یگزارش کردند که کاربرد روغـن معـدن زی) ن43و همکاران (

  قادر است یاهیشده گ لهیمت يهاروغن ژهیوبه یاهیگ يهاروغن
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  کش و ماده افزودنی بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک ع کودي، مقدار علف. نتایج تجزیه واریانس تأثیر مناب4جدول 

 df  منابع
میانگین مربعات

  عملکرد بیولوژیک عملکرد دانه
  درصد نسبت به شاهد  وزن در واحد سطح درصد نسبت به شاهد وزن در واحد سطح

  *02/0 184 12/0  36  
F 3 **08/0 *1346 **56/0  **2297  
H 1 **52/0 **9940 **63/2  **5619  
A 1 **37/0 **3967 **44/1  **3778  

F × H 3 003/0 32 02/0  61  
F × A 3 002/0 67 01/0  95  
H × A 1 **08/0 *1887 *62/0  *1857  

F × H × A 3 001/0 141 03/0  59  
E 30 226/0 420 10/0  391  
رصد د دار در سطح نیم و یکبیانگر معنی **، *). dfدرجه آزادي ( )،Eخطاء ( )،A)، ماده افزودنی (Hکش ()، مقدار علفFکود ()، Rتکرار (†
  .باشدمی

 پاشیروز پس از سم 20هاي هرز کش و ماده افزودنی بر علف. مقایسه میانگین اثرات اصلی و متقابل مقدار کاربرد علف5جدول 

 تاج خروس  ریزيتاج  خرفه
  تراکم  تیمار

  )بوته در مترمربع( 
   شکوزن خ

  (گرم در بوته)
  تراکم

 )بوته در مترمربع( 

 وزن خشک
  (گرم در بوته)

 تراکم
 )بوته در مترمربع( 

 وزن خشک
 )گرم در بوته( 

)51 (a7  )62 (a18 )45(a 8  )55(a21  )45(a 7  )†55(a20   )g a.i ha-1گرم (40
 )80(b3  )89(b9  )81 (b4  )88(b6  )81(b 3  )88(b6 80) 1گرم-ha g a.i(  
)8 (6/1 )6/6 (5/4 )8/6 (96/0 )3/7(2/3 )8/6(96/0 )9(7 LSD (α= 05/0 )

 )55 (a7   )64 (a18  )52 (a7  )61(a19  )51( a6  )61(a18  بدون ماده افزودنی

 )75 (b4  )88 (b10  )74(b5  )82(b8  )74(b 4  )81(b8 با ماده افزودنی  
)8 (5/1 )6/6 (5/4 )8/6 (89/0 )3/7(2/3 )8/6(97/0 )7(2/3 LSD (α= 05/0 ) 

 )37 (a10  )40 (a25  )28 (a9  )39(a30  )27(a8  )38(a29  )g a.i ha-1گرم (40

 )65 (b5  )84 (b12  )63(b 6  )71(b11  )62(b6  )71(b11  افزودنی×گرم40

 )73( b 4  )87 (b10  )76 (c4  )84(bc7  )75(b4  )84(bc7  )g a.i ha-1رم (گ80

 )86 (b3  )92 (b8  )87 (d3  )92(c5  )86(d2  )92(c4  افزودنی×گرم80

)3/11 (2/2 )2/9 (3/6  )6/9 (4/1  )3/10(6/4  )56/9(37/1  )31/10 (56/4 LSD (α= 05/0 ) 

گرم ماده  باشد.) میLSDدار (مون حداقل تفاوت معنیدار در سطح پنج درصد با آزبیانگر عدم اختالف معنی حروف مشابه در داخل هر منبع تغییر
  .کش)اعداد داخل پرانتز نشان دهنده درصد کاهش نسبت به نیمه بدون علف† ( )،g a.i ha-1ثره در هکتار (ؤم
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حـاج  دهنـد. شیها را افـزااوره لیسولفون يهاکشعلف تیفعال
نمودنـد کـه کـاربرد ادجوانـت  انیـ) ب20و همکـاران ( ایمحمدن

 ) بـایاهیـ)، رنـول (روغـن گیونیـ ریـکنتاکت (سـورفاکتانت غ
کش در کنتـرل سـوروف علـف ییتوانست کـارا کوسولفورونین
)Echinochloa crus- galli (L.) P.Beauv. و گــاو پنبــه (
)Abutilon theophrasti Mediucusشیافـزا داریطور معنـ) بـه 

مشاهده شد که بـا کـاربرد ادجوانـت  يگرید قاتیدهد. در تحق
در  ودوسـولفورونیکش علف یی) کاراFA یونی(سورفاکتانت آن

  ).34( ابدییم شی) افزا.Lolium prenne Lکنترل چچم (
دست آمده از اثرات متقابـل کـاربرد مقـدار کـاربرد به جینتا     

ــف ــعل ــاده افزودن ــب یکش و م ــاربرد از آ انگری ــه ک ن اســت ک
درصـد مقـدار  50کش (علف افتهیبا مقدار کاهش  درومکسیه

هـرز  يهـاتـوده علف سـتیتـراکم و ز توانـدیشده) م هیتوص
طور بـه اکنترل آنهـا ر ییکاهش و کارا داریطور معنمذکور را به

 یکاربرد مـاده افزودنـ ماریت کهيطوردهد. به شیافزا يداریمعن
ــه ــا  درومکسی ــ درصــد 50ب ــدار توص ــف هیمق ــده عل کش ش
 يهـاگرم ماده مؤثره)، توانست تراکم علف 40( کوسولفورونین

روز  45و  20قرمـز را  شهیخروس رو تاج يزیرهرز خرفه، تاج
بوتـه در  58/0، 3/8، 7/8و  2، 6، 5با  بیترتبه یپاشپس از سم
 مـهیدرصـد نسـبت بـه ن 94، 55، 59و  62، 63، 65مترمربع را 
بـا کـاربرد  نیکش کاهش دهـد. همچنـن کاربرد علفشاهد بدو

، 11، 12 بیترتمـذکور بـه هـرزيهاوزن خشک علف ماریت نیا
 79، 71و  86، 71، 84و صفر گرم در مترمربـع را  11، 29و  11
کش شـاهد بـدون کـاربرد علـف مـهین هدرصد نسبت بـ 100و 

 40کـاربرد  مـاریت نینشان داد که ب جینتا نی. همچنافتیکاهش 
 یهمراه مـاده افزودنـبـه کوسولفورنیکش نگرم ماده مؤثره علف

گرم ماده  80کش (درصد کاربرد علف 100 ماریبا ت درومکسیه
وجـود  يداریاختالف معنـ یمؤثره در هکتار) بدون ماده افزودن

گرم ماده مـؤثره در  40کش (علف افتهیکاهش  ماریاما با ت ردندا
) اسـت. p ≤ 0.05(داریمعنـ اختالف یهکتار) بدون ماده افزودن

 یشـی) در آزما33( یسکیو سادوو ی). کوچاراسک6و  5 (جدول
 يهــاکشعلف افتــهیکردنــد کــه کــاربرد مقــدار کــاهش  انیــب

مـؤثره در  ادهگـرم مـ 240و اتوفمسـات ( فامیمددس فام،یمدفن
) (روغـن Atplus 60 ECآتپلـوس ( یهکتـار) بـا مـاده افزودنـ

شـده)  هیچرب تصف دی) (اسAdpros 85 SL)، آدپروس (نیپاراف
 یی) (ســورفاکتانت) قــادر اســت کــاراTrend 90 EC( و ترنــد
 Beta vulgarisهرز چغندرقنـد ( يهاها در کنترل علفعلفکش

L.ــه ــ)، ب ــزا يداریطور معن ــد.  شیاف ــزارش د درده ــریگ  يگ
 افتـهیعنوان کـرد کـه کـاربرد مقـدار کـاهش ) 32( یکوچارسک

 هایو اتوفومیسیت با افزودن فامیمددس فام،یمدفن يهاکشعلف
ــ )، ی) (روغــن معــدنOlemix 84 EC( کسیالمــ یمــواد افزودن

ــآکت ــ) (روغــن گActirob 842 EC( روبی ــ) و بریاهی  تروکی
)Break Thru S-240داد.  شیآنها را افزا ییارا) (سورفاکتانت) ک

) اظهــار کردنــد کــه کــاربرد مــواد 37و همکــاران ( زادهيمهــد
کاهش  ریبا مقاد تیتوگیوغن کلزا، روغن کرچک و سر یافزودن

+ سولفوسـولفورون)  لیـکش توتال (متسـولفورون متعلف افتهی
. دیـ) گرد.Phalaris minor L( سیکنتـرل فـاالر شیباعث افـزا

 ریمقـاد ییگزارش کردنـد کـه کـارا زی) ن28کارگر و همکاران (
 در کنتـرل علـف لیـپروپارژ نافوپیکش کلودعلف افتهیکاهش 

و روغـن کرچـک  تیتوگیسـ انیـبا استفاده از مو سیهرز فاالر
 زیـ) ن16فرخنـده و همکـاران ( یشـی. در آزماابـدییمـ شیافـزا

ــارا ــه ک ــد ک ــاهده ش ــف ییمش ــولفورونکش متعل +  لیمتس
بـا کـاربرد  یوحشـ والفیـ) در کنترل وتالسولفوسولفورون (ت

 شیافـزا گـوریولک، پروپل و آد ل،یاکت يد ت،یگیفر ت،یتوگیس
 ییکـارا نیو کمتـر نیشـترینامبردگان اظهار نمودند کـه ب افت،ی

 یبود. در بررسـ تیگیو فر گوریاز کاربرد آد بیترتکش بهعلف
 گـوریاظهـار شـده کـه افـزودن آد زی) ن22و همکاران ( یحمام

 استرلیمتآرفوپیهالوکس يهاکش) به علفنوکسادنیپ یفزودن(ا
در کنتــرل  یود قابــل تــوجهموجــب بهبـ بیترتبــه ریمازتـاپیو ا

) در گـزارش 21( ی. حمامدیو گاو پنبه گرد اقیهرز ق يهاعلف
و پروپـل  گـوریآد یاظهار نمود که کاربرد مـواد افزودنـ يگرید

ـــ ـــف ی(افزودن ـــعل ـــا علمیدیکش ترالکوکس ـــاکشف) ب  يه
 سـولفات لیـمت فنزوکـواتیو دا یپفوپیهالوکس ،نافوپیکلود
 شیافــزا یوحشــ والفیــهــا در کنتــرل کشعلف نیــا ییکــارا
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 پاشیروز پس از سم 45هاي هرز کش و ماده افزودنی بر علفاثرات اصلی و متقابل مقدار کاربرد علف . مقایسه میانگین6جدول 

 تاج خروس  ریزيتاج  خرفه
  تراکم تیمار

  (بوته در مترمربع) 
   وزن خشک

  (گرم در بوته)
  تراکم

 (بوته در مترمربع) 

 وزن خشک
  (گرم در بوته)

 تراکم
 (بوته در مترمربع) 

 وزن خشک
 در بوته)(گرم  

 )46 (a11  )57 (a42  )40 (a11  )63(a19  )89(a1 †)86(a9/1 40) 1گرم-g a.i ha(  
 )64(b 5/7  )79 (b24  )69(b 7/6  )89(b3/6  )99(b12/0  )100(b0 80) 1گرم-g a.i ha(  
)5/6 (2/2 )51/7 (13/9 )2/6 (5/1 )18/4(9/2 )8/4(42/0  )5/3 (67/0 LSD (α= 05/0 )

 )45 (a5/11  )59 (a40  )44 (a 7/10  )66(a4/14  )90(b84/0  )86(b 8/1  بدون ماده افزودنی

 )64 (a8/7  )77 (b25  )65 (b7  )86(b9/7  )97(a34/0  )100(a0 با ماده افزودنی  
)5/6 (2/2 )51/7 (9 )2/6 (5/1 )18/4(9/2 )84/4(41/0  )5/3 (67/0 LSD (α= 05/0 ) 

 )32 (a8/14  )42 (a55  )27 (a7/13  )46(a27  )81(a5/1  )70(a8/3  )g a.i ha-1گرم (40

 )59 (b7/8  )71 (b29  )55 (b3/8  )79(b11  )94(b58/0  )100(b0  افزودنی×گرم40

 )59 (b2/8  )77 (b25  )62 (c7/7  )85(bc 8/7  )98(b17/0  )100(b0  )g a.i ha-1گرم (80

 )70(b 8/6  )82 (b22  )76 (d7/5  )93(c 8/4  )99(b08/0  )100(b0  افزودنی×گرم80

)13/9 (09/3 )6/10 (9/12  )8/6 (59/0 )9/5(2/4 )85/6(58/0 )9/4 (95/0 LSD (α= 05/0 ) 

گرم ماده  باشد.) میLSDدار (نیدار در سطح پنج درصد با آزمون حداقل تفاوت معبیانگر عدم اختالف معنی حروف مشابه در داخل هر منبع تغییر
  .کش)اعداد داخل پرانتز نشان دهنده درصد کاهش نسبت به نیمه بدون علف† ( )،g a.i ha-1مؤثره در هکتار (

  
مشـاهده شـد کـه کـاربرد مـاده  يگـرید یشـی. در آزمادهـدیم

ــ ــ یافزودن ــف تیتوگیس ــا عل ــولفورونتکش مب ــمت س +  لی
درصـد کـاهش  80سولفوسولفورون قادر است تراکم جودره را 

اظهار نمودند که کـاربرد  زی)ن17و همکاران ( ي). غفور15دهد (
 قادر است با بهبود لیاکتيو د تیگ اهیگ ت،یستوگ یماده افزودن

درصـد  20مصـرف آن را تـا  کوسولفورون،یکش نعلف ییاکار
   کاهش دهد.

کش بـر کـاربرد مقـدار علـف یحاصل از اثرات اصـل جینتا     
آن است که بـا کـاربرد  انگریب کیولوژیعملکرد دانه و عملکرد ب

گرم مؤثره در  40( کوسولفورونیکش نعلف افتهیکاهش  ریمقاد
بـا  کهيطوربه افت،یدار کاهش  یطور معنصفات به نیهکتار) ا
دانـه و  کـردکش عملشـده علـف هیدر مقـدار توصـ 50کاربرد 

ــا  بیترتبــه کیــولوژیعملکــرد ب گــرم در  لــویک 55/1و  69/0ب
وجـود مقـدار عملکـرد دانـه و عملکـرد  نیـمترمربع بـود، بـا ا

کش شـاهد بـدون کـابرد علـف مـهیذرت نسبت به ن کیولوژیب

 گــر،ید يداشــت. از ســو شیافــزا يدرصــد 37و  29 بیترتبــه
گرم ماده  80( کوسولفورونیکش نشد علف هیکاربرد مقدار توص

 کیـولوژیمؤثره در هکتار) توانست عملکـرد دانـه و عملکـرد ب
دهـد  شیدرصد) افـزا 58و  58 بیترت(به داریطور معنذرت به
 يهاکشمطالعات قبل با کاربرد علف جی). براساس نتا7(جدول 

ــرازفورام ــر ( نیســولفورون و آت  کوســولفورونی) و ن59+ آالکل
 شیذرت افـزا کیـولوژیلکرد بعملکرد دانه و عم توانی) م36(

دسـت آمـده از اثـرات به جینتـا گـر،ید ي). از سو59و  36داد (
آن اسـت کـه  انگریـب زیـبر عملکـرد دانـه ن یماده افزودن یاصل

قادر اسـت عملکـرد دانـه و  زیکش نبا علف درومکسیکاربرد ه
شـاهد بـدون کـاربرد  مـهیذرت (نسبت بـه ن کیولوژیعملکرد ب

 نیدهـد. همچنـ شیدرصد افزا 56و  53 بیرتتکش) را بهعلف
کش و مـاده حاصل از کنش متقابـل کـاربرد مقـدار علـف جینتا

 کـاهش رینشان داد با کاربرد مقاد زیدر صفات مذکور ن یافزودن
   عملکـرد دانـه و ،یو ماده افزودن کوسولفورونیکش نعلف افتهی



  ... ) و کاربرد مادهZea maysدر ذرت ( یستيو ز یآل یهاکود ريثأت یبررس
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  کش و ماده افزودنی برعملکردمقایسه میانگین اثرات اصلی کاربرد کود آلی، مقدار کاربرد علف .7جدول 
  لوژیک ذرتدانه و عملکرد بیو

 ملکرد بیولوژیکع  عملکرد دانه
  تیمار

 درصد تغییرات نسبت به شاهد (کیلوگرم در مترمربع)  نسبت به شاهد راتییدرصد تغ  در مترمربع) لوگرمی(ک
a88/0  a155 a03/2 a159 کود گاوي 

ab82/0  a149  ab86/1 a154 کمپوستورمی 

b77/0  ab144 bc71/1 a147 میکوریزا 

d69/0  b113 c52/1 b127 شاهد بدون کود 

066/0 10/17 26/0 48/16 LSD (α= 05/0 ) 

b69/0  b129 b55/1 b137 40) 1گرم-g a.i ha(  
a84/0  a158 a02/2 a158 80) 1گرم-g a.i ha(  

046/0  09/12 18/0 66/11 LSD (α= 05/0 )

b70/0  b134 b61/1 b138 بدون ماده افزودنی 

a88/0  a153 a95/1 a156 ماده افزودنیبا  
046/0  09/12 18/0 66/11 LSD (α= 05/0 ) 

گرم ماده  باشد.) میLSDدار (دار در سطح پنج درصد با آزمون حداقل تفاوت معنیبیانگر عدم اختالف معنی حروف مشابه در داخل هر منبع تغییر
  .)g a.i ha-1مؤثره در هکتار (

  
بـا  کـهيطوربـه ابد،ییم شیافزا داریطور معنذرت به کیولوژیب

 درومکس،یـگرم ماده مؤثره در هکتـار در حضـور ه 40کاربرد 
درصـد  51و  44 بیترتبه یزراع اهیگ کیولوژیعملکرد دانه و ب

کـاربرد  يهـاماریداشـت و بـا ت شیشاهد) افـزا مهی(نسبت به ن
اخـتالف  یش با و بدون مـاده افزودنـکشده علف هیمقدار توص

آن اسـت کـه  انگریـب جـهینت نیـ). ا8(جـدول نداشت  داریمعن
کش علـف ییسبب بهبود کـارا درومکسیه یکاربرد ماده افزودن

کـه  دهنـدینشان مـ زیمطالعات ن ری. ساگرددیم کوسولفورونین
در کنتـرل  کشعلـف ییکـارا شیقادر است با افزا یمواد افزودن

را  یزراع اهیگ کیولوژیهرز، عملکرد دانه و عملکرد ب يهاعلف
از آن  یحـاک يگزارشات متعدد جی). نتا48و  11دهند ( شیافزا

ــ ــواد افزودن ــاربرد م ــه ک ــت ک ــزا یاس ــبب اف ــارا شیس  ییک
)، 34( ودوســولفورونی)، 20( کوســولفورونین يهــاکــشعلــف

)، توتـــــال 32و اتوفمســــات ( فامیمــــددس فام،یمــــدفن
 نافوپی)، کلود37و  17+ سولفوسولفورون) ( لیتم(متسولفورون

) 22( ریمازتـاپیاسـتر و ا لیمت آرفوپی)، هالوکس28( لیپروپارژ
 .دیگردیم

بر عملکرد دانه و عملکـرد  یآل يکاربرد کودها یاصل اثرات     
  زیـن یآلـ يآن است که کاربرد کودها انگریب زیذرت ن کیولوژیب

 یآلـ يکاربرد کودها کهيطور. بهصفات دارد نیبر ا داریاثر معن
 شیسـبب افـزا زایکـوریم یسـتی) و زکمپوسـتیورمـ ،ي(گاو
 نیشتریذرت شدند. ب کیولوژیعملکرد دانه و عملکرد ب داریمعن

 يذرت از کـاربرد کودهــا کیـولوژیعملکـرد دانـه و عملکـرد ب
عملکـرد  ،يکه با کاربرد کود گـاو يدست آمد، به طوربه يگاو

شـاهد بـدون  مـهیذرت (نسـبت بـه ن کیولوژیبدانه و عملکرد 
 افـتی شیدرصـد افـزا 59و  55 بیـکش) بـه ترتکاربرد علـف

 نیبـا تـام یسـتیو ز یآلـ يکودهـا رسـدی). به نظر م7(جدول 
عملکـرد دانـه و  شیتوانند در افزا یم یزراع اهیگ ییعناصر غذا
ــ ینقــش مهمــ کیــولوژیعملکــرد ب  و یداشــته باشــند. آهنگران
   تـروژنیکاربرد کـود ن يسازنهی) اظهار نمود که با به1همکاران (
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  کش، ماده افزودنی و کودهاي آلی، بر عملکرد ایسه میانگین اثرات متقابل کاربرد مقدار علفمق .8جدول 
  دانه و عملکرد بیولوژیک ذرت

 ملکرد بیولوژیکع عملکرد دانه

نسبت به  راتییدرصد تغ در مترمربع) لوگرمی(ک  تیمار
 شاهد

نسبتراتییدرصد تغ در مترمربع)لوگرمی(ک
 به شاهد

 c56/0  b114  b25/1  b121 40) 1گرم-g a.i ha( 

b82/0   a144  a83/1  a151 40افزودنی×گرم 

b85/0   a155  a94/1  a155 80) 1گرم-g a.i ha( 

a94/0  a161 a07/2 a160 80افزودنی×گرم 

065/0 10/17  26/0 49/16 LSD (α= 05/0 ) 

g60/0 e-d121  f-c57/1 g-e126 1گرم (40×گاوي-g a.i ha( 

d-a92/0 a162 ab11/1 ab166 افزودنی ×گرم 40×گاوي  
c-a94/0 a164  ab16/2 ab168 1گرم (80×گاوي-g a.i ha( 

a05/1 a172  a26/2 a173 افزودنی ×گرم 80×گاوي  
g60/0 e-d118  ef27/1 gh125 1گرم ( 40 × کمپوستورمی-g a.i ha( 

e-b86/0 c-a153  d-a93/1 d-a160 افزودنی ×گرم  40  × تکمپوسورمی 
e-b87/0 a161  c-a07/2 c-a163 1گرم ( 80 × کمپوستورمی-g a.i ha( 

ab98/0 a162  ab18/2 a170 افزودنی ×گرم  80  × کمپوستورمی 
g58/0  e109  f111 gh122 1گرم ( 40×میکوریزا-g a.i ha( 

ef79/0 f-d140  d-a8/1 e-a150 افزودنی ×گرم  40×میکوریزا  
f-d80/0 ab156  d-a90/1 e-a157 1گرم ( 80×میکوریزا-g a.i ha( 

e-b89/0 a158  c-a97/1 d-a161 افزودنی ×گرم  80×میکوریزا  
h44/0 e107  f08/1 h111 1گرم (40×شاهد-g a.i ha( 

fg70/0 e-b123  f-d43/1 g-d129 افزودنی ×گرم 40×شاهد  
f-e77/0 e-a140  e-b68/1 g-c133 1گرم (80×دشاه-g a.i ha( 

e-c84/0 d-a152  d-a87/1 g-b137 افزودنی ×گرم 80×شاهد  
13/0 2/34  52/0 97/32 LSD (α= 05/0 )

گرم  باشد.) میLSDدار (دار در سطح پنج درصد با آزمون حداقل تفاوت معنیبیانگر عدم اختالف معنی حروف مشابه در داخل هر منبع تغییر
  .)g a.i ha-1هکتار (ره در ؤثماده م

  
طور ذرت را بـه کیـولوژیعملکـرد دانـه و عملکـرد ب توانـدیم

عملکـرد دانـه و  نیشـتریوجـود، ب نیـبـا اداد.  شیافزا یمطلوب
 80کش (شـده علـف هیاز کاربرد مقدار توص کیولوژیعملکرد ب

 درومکسیـه یدر هکتار) در حضور ماده افزودنگرم ماده مؤثره 
توانسـت  مـاریت نیـا کـهيطوردسـت آمـد. بـهبه يو کود گـاو

 شیدرصـد افـزا 73و  72را  کیـولوژیعملکرد دانه و عملکرد ب
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کـاربرد  يمارهـایبـا ت ماریت نینشان داد که ا جینتا نیمچنداد، ه
و  يگـاو يو کودهـا یکش در حضور ماده افزودنگرم علف 40
قـرار دارنـد. در مقابـل،  يگـروه آمـار کیـدر  کمپوسـتیمور

کاربرد مقدار  ماریاز ت کیولوژیعملکرد دانه و عملکرد ب نیکمتر
و  درومکسیـه یمـاده افزودنـ ابیـکش در غعلف افتهیکاهش 
گـرم  40( ماریت نیوجود با کاربرد ا نیدست آمد. با ابه يکودها

(نسـبت بـه  کیـولوژیماده مؤثره تنها) عملکرد دانه و عملکرد ب
 شیدرصـد افـزا 11و  7کش) را شاهد بدون کاربرد علـف مهین

مطلـب اسـت، بـا کـاربرد  نیـا دیـمؤ جینتا نیا ).8داد (جدول 
 یو مـاده افزودنـ کوسـولفورونیکش نعلف افتهیکاهش  ریمقاد
بـه  هـرزيهاعالوه بر کنترل مطلوب علف تواندیم درومکسیه

بـا  یآلـ يکودها گرید ياز سو .افتیدست  یعملکرد قابل قبول
خاك، سبب  يزیحاصلخ شیو افزا یزراع اهیگ ییغذا ازین نیتأم

و عملکرد دانه و عملکرد  شودیم یزراع اهیبهبود توان رقابت گ
راسـتا،  نی. در همدهدیم شیافزا یقابل توجه طورهب کیولوژیب

کـاربرد  يسـازنهی) اظهار نمود که بـا به1و همکاران ( یآهنگران
سـولفورون کش فورامعلـف افتـهیو مقدار کـاهش  تروژنیود نک
داد، نامبردگـان  شیافزا یطور مطلوبعملکرد ذرت را به توانیم
درصد مقدار  75با  تروژنیگرم ن لویک 230کردند که کاربرد  انیب

گرم ماده مؤثره در هکتار) قادر اسـت  5/337کش (علف هیتوص
طور عملکرد دانه را بههرز ذرت  يهاضمن کنترل مطلوب علف

اظهار داشـتند کـه  زی) ن4. آزاد و همکاران (ابدی شیافزا داریمعن
با افزایش نیتروژن خاك کارایی علفکـش گلیفوسـیت در کنتـرل 

 ED50و  ابـدییم شیتره افـزاو سـلمه قرمـز شـهیخروس رتاج
 داریطور معنـهـرز بـهدو علـف  نیـگلیفوسیت بـراي کنتـرل ا

ــ ــاهش م ــدییک ــ. اب ــزا نیهمچن ــارا شیاف ــاعلفکــش ییک  يه
)در کنتـــرل 52) و گلیفوســـینات (19و  12، 4گلیفوســـیت (

) و 52و  12( (.Abutilon theophrasti L)هـرز گاوپنبـه علـف 
)، با استفاده از منـابع 19( (.Chenopodium album L)تره سلمه
) بیــان کردنـد 39گزارش شده است. میتیال و همکاران ( يکود
در خـاك کـارایی گلیفوسـیت در  تـروژنیا کـاهش مقـدار نکه ب

علــت آن را کــاهش انتقــال  ابــد،ییتره کــاهش مــکنتــرل ســلمه
 کـهگلیفوسیت در گیاه گزارش نمود، نامبردگـان اظهـار داشـتند 

نیتروژن پایین خاك باعث کاهش تثبیت کربن در گیاهان شده و 
 دارد.دنبال کـش را بـهدر نتیجه کاهش انتقال قند و علف

 

  يریگجهینت
 درومکسیـه یبـا کـاربرد مـواد افزودنـ ش،یآزما جینتا براساس

 ینقصـان نکـهیبدون ا کوسولفورونیکش نمصرف علف توانیم
درصد کاهش  50شود تا  جادیهرز ا يکنترل علف ها ییدر کارا
 تیـاهم زئحـا یطیمحستیو ز يمطلب از نظر اقتصاد نیداد، ا

کـود  ژهیوبه یآل يکه کودها رسدینظر مبه نی)، همچن25است (
خـاك قـادر  يزیحاصـلخ شیو افـزا ییغـذا ازین نیبا تأم يگاو

) و حساسـیت 14دهد ( شیرا افزا یزارع اهیاست توان رقابت گ
خـروس ریشـه قرمــز بـه و تاج يزیرهرز خرفه، تاج يهاعلف

افـــزایش کـــارایی  نی). بنــابرا39کنــد ( شــتریب کوســولفورونین
تـوأم و  دروکسیـه یفزودنـا اسـتفاده از مـاده اهـا بـکشعلف

 یآلـ يبهبـود وضـعیت حاصـلخیزي خـاك با استفاده از کودها
به عملکـرد مطلـوب در  یابیدست يکار مناسب براراه تواندیم
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Abstract  
 

In order to study the effect of adjuvant on improvement of nicosulfuron herbicide efficacy in maize weed control under 
organic fertilizers application, a field study was conducted during 2013- 2014 at Research Field of Ferdowsi University 
of Mashhad, Iran. Experiment was arranged in completely randomized design with factorial arrangement of treatments 
with 16 treatments and three replications. Factors were application of organic fertilizers (cow manure and vermicompost) 
and bio fertilizer mycorrhiza, and fertilizer free control, nicosulfuron (at two doses of 40, and 80 g a.i ha-1 (Cruz®, 4% 
SC) with and without the adjuvant of HydroMax™. Common purslane (Portulaca oleracea), black nightshade (Solanum 
nigrum L.), and redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) were the dominant weeds in the experimental field. Black 
nightshade and common purslane had the highest relative density at 20 and 45 days after spraying (DAS). Application of 
hydromax adjuvant increased herbicide efficiency, significantly. However dry weight of common purslane, black 
nightshade and redroot pigweed decreased by 84, 71, 86 and 71, 79, 100%, when nicosulfuron applied at the reduced dose 
(40 g a.i. ha-1) with adjuvant 20 and 45 DAS, respectively. On the other hand, seed yield and dry weight of maize were 
increased by 49 and 60% respectively, when nicosulfuron applied at 40 g a.i. ha-1 with Hydromax puls cow manure. 
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