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چکیده
در شهرستان حاجی آباد استان هرمزگان هاي مصرفی در ذرت، آزمایشی بر کارایی علفکشافزودنی کوديبه منظور بررسی اثر دو

هاي کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. آزمایش هاي خرد شده در قالب طرح بلوكبه صورت کرت1390در سال زراعی 
گرم ماده موثره در هکتار، فورام سولفورون در 40و 80کش در چهار سطح نیکوسولفورون در مقدار داراي دو فاکتور شامل علف

) و بدون )v/v(درصد 5)، اوره ()v/v(درصد 5(گرم ماده موثره در هکتار و افزودنی در سه سطح سولفات آمونیوم5/22و 45مقدار 
، بیشترین و هکتار به همراه اورهده موثره در گرم ما80در تمام مراحل نمونه برداري، نیکوسولفورون در مقدار افزودنی (شاهد)  بود.

هاي هرز داشت. کمترین تاثیر بر کاهش درصد تراکم و وزن خشک علفگرم ماده موثره در هکتار5/22فورام سولفورون در مقدار 
با داريکیلوگرم در هکتار، تفاوت معنی9130کش، با نتایج عملکرد دانه حاکی از این بود که اضافه نمودن اوره به محلول علف

سولفات آمونیوم و شاهد دارد. اضافه نمودن سولفات آمونیوم و شاهد تفاوت معنی داري با هم نداشتند و کمترین عملکرد دانه ذرت 
را نشان داد.

.سولفات آمونیوم، اوره، وزن خشک، عملکردکلمات کلیدي:

Adjuvants Effects on Nicosulforon and Furamsulforon Efficacy in weeds control of Corn
Fields

Hossein HajiAbaee1, MohammadAmin Ghassam 1, Batul Rezaee2 and Mehdi Madandoust2

1-MS.c of identification and control of weeds Tehran University
2 – M.Sc. of identification and control of weeds and scientific member of Islamic Azad University Fasa

Branch, Iran

Abstract
In order to evaluate the effect of two adjuvants on herbicides efficacy in corn, an experiment was conducted in 2010
at a farm near to Hajiabad, Hormozgan. A complete randomized block design with three replications as a split- plot
arrangement was used. Factors included herbicides in four levels: Nichisulfuron at 80 and 40 gr ai/ ha,
Furamsulfuron at 45 and 22.5 grai/ha and adjuvants in three levels: Urea 5%, Ammonium sulfate 5% and no
adjuvant. Result indicates that at all sampling stages, nichosulfuron at 80 grai/ha had the most effect on decreasing of
density and biomass of weeds. And Furamsulfuron at 22.5 grai/ha had the least effect on decreasing of density and
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biomass of weeds. Results of yield grain showed that adding urea 5% to herbicide by 9130kg/ha, had the significant
different with ammonium sulfate and without adjuvant. Adding ammonium sulfate hadn’t significant different with
without adjuvant and showed the lowest yield grain.
Key words: Ammonium Sulfate, Dry matter, Urea, Yield.

مقدمه
هرز مزارع هايباشد. کنترل شیمیایی علفهرز ذرت مبارزه شیمیایی میهايهاي مبارزه با علفترین روشاز جمله کاراترین و مدرن

نظیر اورههاي سولفونیلکشهاي آترازین، آالکلر، توفوردي، ارادیکان و برخی از علفکشذرت در کشور عمدتاً توسط علف
ها موادي ). ادجونت2006گیرد (زند و همکاران،که اخیراً در ایران به ثبت رسیده است، صورت مینیکوسولفورون و فورام سولفورون

شود (به هاي هدف، بدون آسیب رسانی به دیگر گیاهان میهستند که سبب افزایش توانایی فرموالسیون براي از بین بردن گونه
کودها به دو دلیل مواد افزودنی مفیدي هستند، اول به این دلیل که تا ). 2000(هس و فوي، عبارتی افزایش خاصیت انتخابی) 

(از این جهت در گروه مواد افزودنی بهبود دهنده دم کاهی مربوط به پایین بودن کیفیت آب را مرتفع می سازنحدودي اثرات ه
طبقه بندي می شوند) و دوم اینکه جذب بعضی از علفکش ها را افزایش می دهند (از این جهت در گروه مواد افزودنی فعال کننده 

کش گلیفوسیت افزوده گردد، کارایی آن در ذرت مقاوم به لفات آمونیوم به علفموقعی که سو. براي نمونه،طبقه بندي می شوند)
کش بنتازون، یا اینکه اضافه نمودن سولفات آمونیوم به محلول سم علف)2008(رابرت و همکاران، یابدگلیفوسیت افزایش می

ها یی که افزودن افزودنی هاي کودي به علفکش. از آنجا)1985(فریزوي و مارتین، کنترل علف هرز گاوپنبه را افزایش داده است
جویی شود لذا با استفاده از این مواد و افزودن به محلول سمپاش امکان صرفههاي هرز میها در کنترل علفباعث افزایش کارایی آن

گردد.هاي هرز میسر میها و کنترل بهتر علفکشدر میزان استفاده از علف

هامواد و روش
هاي صورت کرته ب1390-1391در سال زراعی شهرستان حاجی آباد استان هرمزگاناي در در قالب آزمایش مزرعهاین تحقیق 

متر بودند. هر 3× 5مترمربع در ابعاد 15ها به مساحتتکرار اجرا شد. کرت3هاي کامل تصادفی با خرد شده در قالب طرح بلوك
2متر و فواصل بین تکرارها 1هاي اصلی در هر تکرار متر بود. فاصلۀ بین کرتسانتی75ردیف با فواصل بین ردیف 4کرت شامل 

گرم ماده 80ها در چهار سطح نیکوسولفورون کشمتر در نظر گرفته شد. فاکتورهاي آزمایش شامل فاکتور اصلی استفاده از علف
5/22گرم ماده موثره در هکتار و فورام سولفورون 45ن گرم ماده موثره در هکتار، فورام سولفورو40موثره در هکتار، نیکوسولفورون 

درصد 5درصد و سولفات آمونیوم 5ها در سه سطح بدون ادجونت، اوره گرم ماده موثره در هکتار  و فاکتور فرعی شامل ادجوونت
روي 704ل کراس کاشت بذر ذرت رقم سینگ. ها یک شاهد (بدون اعمال تیمار) در نظر گرفته شدبود. زیر هرکدام از کرت

انجام شد. بوته در هکتار،74000ا  تراکم متر بسانتی18متر و فاصله بذر روي ردیف سانتی75هایی با فاصلۀ ردیف پشته

وزن خشک شاهد با علف هرز=درصد کاهش وزن خشک]1[ - /وزن خشک تیمارها هرزوزن خشک شاهد با علف
=درصد کاهش تراکم]2[ شاهد با علف هرزتراکم علف هرز  - /تراکم علف هرزتیمارها هرزتراکم علف هرز شاهد با علف

گیري عملکرد دانه از در پایان فصل در زمان رسیدگی فیزیولوژیک، عملکرد ذرت در تیمارهاي آزمایش اندازه گیري شد. براي اندازه
صورت کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته شد. بهبوته از هر کرت) نمونه برداري انجام و عملکرد21سطحی معادل سه مترمربع (

قرار داده شد. نهایتاً وزن خشک آنها بصورت c750ساعت در آون با دماي 72ها به صورت جداگانه اتیکت گذاري و به مدت نمونه
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ها براساس آزمون دانکن تجزیه واریانس و مقایسه میانگینها،گرم تعیین گردید. پس از ثبت داده هاي برداشت شده از نمونه برداري
انجام گرفت.Excelصورت گرفت. رسم نمودارها با استفاده از MSTAT-Cدرصد با استفاده از نرم افزار 5در سطح احتمال 

نتایج و بحث
Chenopodium albumترهسلمهو L.Amaranthus retroflexusهاي آزمایش، عبارت از تاج خروسهرز کرتترین علفعمده L. به

halepenseعنوان علف هرز پهن برگ و قیاق  L.Sorghumنتایج مقایسه میانگین تاثیر نوع .به عنوان علف هرز نازك برگ بودند
سولفات داري با کیلوگرم در هکتار، تفاوت معنی9130درصد با 5ادجونت بر عملکرد دانه ذرت نشان داد که اضافه نمودن اوره 

درصد و عدم مصرف ادجونت تفاوت معنی داري با 5درصد و عدم استفاده از ادجونت دارد. اضافه نمودن سولفات آمونیوم 5آمونیوم 
درصد میزان جذب علف کش را باال 5دهد که اوره ). این نشان می1(شکلهم نداشتند و کمترین عملکرد دانه ذرت را نشان داد

هاي هرز و به دنبال آن افزایش عملکرد شده است. در این زمینه ل باعث افزایش کارایی آن در کنترل علفبرده است. به همین دلی
کش را افزایش دهند، باعث افزایش کارایی در هایی که میزان جذب علفگزارش محققین نیز موید این موضوع است که ادجونت

). محققین گزارش نمودند که افزودن مویان به 1995ال خطیب، (کسیمشوندهاي هرز و افزایش عملکرد دانه میکنترل علف
). 2008(زند و همکاران، گرددهاي خانواده سولفونیل اوره در نهایت منجر به افزایش کارایی آن در بهبود عملکرد ذرت میکشعلف

هرز را داشت همچنین باعث افزایش هايها بیشترین تاثیر برکنترل علفکشدرصد به علف5در این آزمایش افزودن ادجونت اوره 
هاي هرز، باعث افزایش عملکرد گردید. نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل وزن خشک بوته گردید و در نهایت با کنترل بیشتر علف

5جونت اوره گرم ماده موثره در هکتار همراه با اد80دهد که بیشترین تاثیر بر عملکرد دانه ذرت را تیمار نیکوسولفورون نشان می
گرم ماده موثره در هکتار بدون استفاده از ادجوونت 5/22درصد دارد و کمترین عملکرد دانه ذرت متعلق به تیمار فورام سولفورون 

).2بود (شکل 

تاثیر نوع ادجونت بر عملکرد دانه ذرت:1شکل 
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40نیکوسولفورون : Nicho40گرم در هکتار، 80نیکوسولفورون : Nicho80(کش بر عملکرد دانه ذرتتاثیر متقابل نوع ادجونت و علف:2شکل 
)گرم در هکتار5/22فورام سولفورون : Furam22.5گرم در هکتار، 45فورام سولفورون : Furam45گرم در هکتار،

گرم ماده موثره در 80برداري علف هرز نیکوسولفورون در تمام مراحل نمونهرا می توان این طور بیان نمود که کلینتیجه گیري
هاي هرز را داشت. همچنین نتایج این تحقیق حاکی از تاثیر بیشتر هکتار، بیشترین تاثیر بر کاهش تراکم و وزن خشک علف

توان به میدر این تحقیق راهرز هايفعلت کنترل رضایت بخش علتره بود. خروس و سلمهها بر کنترل قیاق نسبت به تاجعلفکش
هاي خانواده سولفونیل اوره هاي آزمایش نسبت داد که علفکشحضور علف هرز قیاق به عنوان علف هرز باریک برگ غالب در کرت

سی ازنظر تاثیر ادجونت برر.که تاثیر رضایت بخشی بر کاهش وزن خشک این علف هرز داردگزارش شدهنیکوسولفورونبه ویژه 
درصد بیشترین تاثیر را نشان داد و 5برداري و افزایش عملکرد دانه ذرت، اوره هاي هرز در هر سه مرحله نمونهشده بر کنترل علف

آمونیوم در این آزمایش تاثیر چندانی نداشت. البته بایستی ذکر نمود که افزایش ها گردید. سولفاتباعث افزایش کارایی علفکش
ها به شرایط محیطی مانند گرما و رطوبت نیز ارتباط دارد. در پایان با توجه به ها ناشی از افزودن ادجونتجذب و فعالیت علفکش

ها در هاي متنوع بر افزایش کارایی علف کشها، بررسی و تحقیق بر روي تاثیر ادجونتعدم شناخت کافی از اثرات متنوع ادجونت
دد.گرمحصوالت مختلف زراعی و باغی، پیشنهاد می
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