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چکیده 
نیکوسولفورون در کنترل علف هاي هرز ذرت دانه کشعلفافزودنی در کاراییکود هاي آلی و ماده کاربرد به منظور بررسی تاثیر 

هاي آزمایش عبارت بصورت فاکتوریل در قالب طرح آماري بلوك هاي کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتوراي آزمایشی
تن در هکتار، کود 10کمپوست به مقدار تن در هکتار، ورمی 40به مقدار کاربرد کود گاوي سطح (3بودند از کاربرد کودها در 

2،مقدار کاربرد علف کش نیکوسولفورن در شاهد بدون کاربرد کود) همراه باگرم در متر مربع250بیولوژیک میکوریزا به مقدار 
هاي هرز علف. نددرصد حجمی) بود5/0ومکس (رافزودنی هیدمادهبا و بدون کاربرد)در هکتارهگرم ماده موثر40و 80سطح (

کش نیکوسولفورون با ماده گرم ماده موثر علف80نتایج نشان داد که کاربرد غالب مزرعه خرفه، تاج ریزي و تاج خروس بودند. 
بیشترین بطور کلی درصد کاهش داد.90درصد و وزن خشک آنها را 80افزودنی هیدومکس تراکم علف هاي هرز مزکور را بیش از 

درصد) نسبت به تیمار شاهد زمانی بدست آمد که 90کیلو گرم در متر مربع) و کنترل علفهاي هرز (117/1ذرت (عملکرد دانه
بکار هیدومکسماده افزودنی همراه با هگرم ماده موثر80کود آلی مورد استفاده کود گاوي بود و علف کش نیکوسولفورن به مقدار 

.برده شد
.هیدورمکس، کود هاي آلی، تاج خروس، خرفه، تاج ریزيي:کلیدهايواژه

Evaluation the effect of organic fertilizers and adjuvant on nicosulfuron herbicide
efficiency improvement

E. Mamnoie1, E. Izadi-Darbandi2, M. Rastgo2, M.A. Baghestani3 and M. Hasanzade4
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Abstract
In order to study the effect of organic fertilizers and adjuvant on nicosulfuron herbicide efficiency in corn weed
control, an experiment was conducted as a factorial arrangement based on completely randomized block design
with three replications. Factors included fertilizers in 3 levels (cow manure (40 ton ha-1), Vermicompost (40 ton
ha-1), biological fertilizer of mycorrhizal (250 grams m-2) with a control treatment without any fertilizer,
nicosulfuron rate in 2 levels (80 and 40 g a.i ha-1) applied with and without Hydromax 0.5 % (V/V). Purslane
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(Portulaca oleracea), Black nightshade (Solanum nigrum) and Redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) were
the dominant weeds. Results showed that application of nicosulfuron at 80 g a.i. ha-1 plus Hydromax decreased
weed density and weed dry weight to 80 and 90 percent, respectively. The highest corn yield (1.117 kg m-2 )
and weed control (90%) compared to control treatment indicated when nicosulfuron applied at 80 g a.i. ha-1 plus
Hydromax adjuvant and the applied fertilizer was cow manure
Keyword: Hydromax, organic fertilizers, purslane, nightshade, redroot pigweed.

مقدمه
Zea(ذرت  mays L.گیـاه  ایـن محدود کننـده عملکـرد   از مهمترین عوامل، و استکشورمانترین محصوالت زراعی ) یکی از مهم
متـداول تـرین   یکـی از ،به شمار مـی رود کنترل علف هاي هرز هايروشاز مهمترین کشعلفکاربرد .استعلف هاي هرز،زراعی

حمـامی  (استمواد افزودنی کاهش مصرف علفکش به همراه ها کشعلفاز کاربرد ناشیراهکارهاي کاهش خطرات زیست محیطی 
کنتـرل علـف هـاي هـرز در نظـام هـاي       در مـدیریت  تقویت گیاه زراعی با استفاده از کود هاي آلـی همچنین). 1392و همکاران، 

(بـارکر و  گـردد بیمارها و علف هاي هـرز تاکیـد مـی   ترل آفات،نیز پیشگیري و کنجهت بهبود حاصلخیزي خاك و کشاورزي پایدار 
فـورام سـولفورون در ذرت،   کـش علـف ) با مطالعه دز هاي کاهش یافته 1392سمائی و همکاران (در همین راستا . )2006برایسون، 

درصـد  49درصد دز توصیه شده توانست وزن خشک علف هاي هرز را نسبت به شـاهد بـدون سمپاشـی    75نشان دادند که کاربرد 
نیکوسـولفوورن  کشعلفافزودنی مناسب می توان مصرف ماده) گزارش نمودند که با کاربرد1392کاهش داد. غفوري و همکاران (

هـاي ایمازامتـابنز متیـل،    کـش علفافزودنی با ماده گزاش کردند که کاربرد نیز ) 2013داد. ایزدي و همکاران (درصد کاهش20را 
این آزمایش با هدف بنابراینبهبود بخشد.برابر 2را تا بیش از کنترل یوالف وحشیتوانست کارایی م و سولفوسولفورون یستوکسید
انجام شد.مختلف جهت کنترل علف هاي هرز ذرت کش با کاربرد ماده آلی علفمقدار کاهش یافته بر روي افزودنی تاثیر ماده 

مواد و روشها
اي دانـه ذرت در کنتـرل علـف هـاي هـرز     نیکوسـولفورون  کـش علفکاراییکود هاي آلی و ماده افزودنی در به منظور ارزیابی تاثیر 

. آزمـایش بصـورت   شـد انجـام 1393-94در سـال زراعـی   مشهدفردوسیدانشگاه کشاورزيدانشکده تحقیقاتیدر مزرعه آزمایش
4به ترتیب شامل کـاربرد مـواد آلـی در    . فاکتور اول انجام شدفاکتوریل در قالب طرح آماري بلوك هاي کامل تصادفی در سه تکرار 

کـش علـف شامل مقادیر کـاربرد  ور دوم فاکتکاربرد کود) و بدون شاهد و کود بیولوژیک میکوریزا ، ورمی کمپوست،سطح، کود گاوي
5/0هیـدومکس  مواد افزودنی در دو سطح (فاکتور سوم و )گرم ماده موثر در هکتار40و 80سطح (دودر )SC%4(نیکوسولفورون 
خط کشت با آرایـش  4متر که حاوي 7× 3عملیات کشت دستی در کرت هاي به ابعاد . بودندو بدون ماده افزودنی) درصد حجمی 

برگـی  5تـا  2بـار در مرحلـه   2سمپاشی با سمپاش پشتی مجهز به نازل شره اي و با فشار سانتی متر اجرا گردید. 70× 20کاشت 
نیمـه تقسـیم، نیمـه اول بـدون     2عرضـی بـه   جهت افزایش دقت آزمایش از شاهد متناظر (هر کـرت بطـور  .انجام شدهرز هايعلف

اعمـال تیمـار هـاي    انجام شد.بصورت تحت فشار آبیاري سمپاشی به عنوان شاهد و نیمه دوم سمپاشی بعنوان تیمار) استفاده شد. 
گرم در هـر متـر مربـع   250و کود زیستی مایکوریزا به میزان تن در هکتار10و 40به میزان و ورمی کمپوست، کودي کود گاوي

. صـفات  بـود 704لـوم، رقـم انتخـابی سـینگل کـراس      لتیبافت خاك محل آزمایش سی. شدانجام قبل از کشت و مخلوط با خاك
) و تعیـین درصـد   1992سـومانی،  (ستفاده از فرمول سومانیابا اندازگیري شامل تعیین درصد کاهش تراکم و وزن خشک علف هرز
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SASدرصـد)  بـا نـرم افـزار     5در سـطح  اي دانکن چند دامنهافزایش عملکرد دانه بود. تجزیه واریانس و مقایسه میانگین (با آزمون 

صورت گرفت.

نتایج و بحث
، مورد بررسی داشـتند هرز هايتراکم و وزن خشک علفداري بر اثر معنیو ماده افزودنی کشعلفمقدار کاربردکه ندنتایج نشان داد

بر تراکم ماده افزودنی ×کشعلفمقدار دو گانه اثرات متقابل تنها همچنیننداشت.آنهاکودي اثر معنی داري بر يتیمارهاتاثیر اام
در ر صفات اندازگیري شـده بتاثیري که سایر کنش هاي متقابل . در حالیو وزن خشک دو علف هرز خرفه و تاج ریزي معنی دار بود

.نداشتعلفهاي هرز
کارایی کنتـرل ایـن علـف هـرز     که با کاهش مصرف علفکش ،شودي درصد کاهش تراکم و وزن خشک خرفه مشاهده میبا مالحظه

تـراکم و  کاربرد ماده افزودنی با به صورتی که را بهبود بخشد، کش علفکارایی کنترل توانست ماده افزودنی مصرفکاهش یافت، اما 
مقـدار ×تیمـار هـاي کـود    در همین راستا، کنش هاي متقابل سه گانـه  ).1(جدول یافتدرصد کاهش 88و 75خرفهوزن خشک 

سـایر تیمـار   ،بدون ماده افزودنیکشعلفکاربرد ماده موثر گرم 40تیمارهاي بجزاست آننیز حاکی از و ماده افزودنی ×کشعلف
و کـود  مـاده افزودنـی   توام با کاربرد کشعلفاین مطلب بیانگر این نتیجه است که کاهش مصرف ها در یک گروه آماري قرار دارند، 

).  2آلی در کنترل این علف هرز می تواند سودمند باشد (جدول 
کـش کـارایی   اگر چه با کاهش مصرف علفکه يطورنتایج مشابه اي دیده شد، بهنیزدر مورد کاهش تراکم و وزن خشک تاج ریزي

در همـین  ).1(جـدول  کنترل را به طور معنـی داري افـزایش داد  کاراییماده افزودنی کاربرد کنترل این علف هرز کاهش یافت، اما 
نیـز  در کنترل تراکم و وزن خشک تـاج ریـزي   و ماده افزودنی ×کشعلفمقدار×کنش هاي متقابل سه گانه تیمار هاي کود ،راستا

کـود  وتوام با کـاربرد مـاده افزودنـی    گرم ماده موثرعلفکش80در کشعلفکاربر بصورتی که داشت. بدنبال نظیر خرفه رفتار مشابه 
گرم ماده مـوثر  40هايتیمارو با هش تراکم و وزن خشک این علف هرز را داشت ابیشترین کهاي گاوي، ورمی کمپوست و میکوریزا 

).2(جدول داشتنداختالف معنی داري بدون ماده افزودنی کشعلف

تغییرات و وزن دانهدرصد ، علف هاي هرزتراکم و وزن خشک درصد کاهشاثرات ساده : مقایسه میانگین1جدول 

تیمار
عملکرد دانه تاج خروس ریشه قرمزتاج ریزيخرفه

kg/m2 وزن خشکتراکموزن خشکتراکموزن خشکتراکم

کود

a70a81a67a76a81a87a924/0گاوي
a69a79a63a74a81a87b822/0ورمی کمپوست

a64ab77a63a69a78a83b788/0میکوریزا
a58b64/71a60a66a77a82b764/0شاهد

کشعلف
)g ai ha-1(

80a79a90a81a88a87a93a944/0
40b51b64b45b55b72b77b705/0

a75a88a75a82a87a93a904/0با (افزودنی)ماده افزودنی
b55b66b51b61b72b77b745/0)افزودنی(بدون

باشددار میمشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنیحروف 

86تراکم و وزن خشک این علـف هـرز را   کشعلفگرم ماده موثر 80هرز تاج خروس ریشه قرمز نیز مشاهده شد که کاربرد در علف
درصد کاهش داد. همچنین مصرف ماده افزودنی توانست کارایی کنترل این علف هرز را بطور قابل مالحظه اي افـزایش دهـد،   92و 
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). در 1درصد کـاهش داد (جـدول   92و 86وزن خشک تاج خروس ریشه قزمز را قادر است تراکم وبطوري که کاربرد ماده افزودنی 
و ماده افزودنی در کنتـرل ایـن علـف هـرز     ×کشعلفمقدار×همین ارتباط، با مالحظه کنش هاي متقابل سه گانه تیمار هاي کود 

درصد کنترل این علف هرز، در زمره مطلـوب تـرین   90یش از با ماده افزودنی با بکشعلفگرم 80مالحظه می شود که، تیمارهاي 
بـدون مـاده   کـش علـف گرم ماده موثر80تیمارها در کنترل این علف هرز معرفی می گردد، هرچند این تیمارها با تیمار هاي کاربرد 

). 2ي قرار دارند (جدول توام با کاربرد ماده افزودنی در یک گروه آمارکشعلفکاربرد گرم ماده موثر علفکش40افزودنی و 
طور که در جدول دو مالحظه می شود، بیشترین وزن خشک دانه مربوط به کاربرد تیمار کود گاوي مـی باشـد، ایـن تیمـار بـا      همان
کیلـوگرم در  944/0کـش بـا   درصد ماده علف100درصد عملکرد را افزایش داد. همچنین کاربرد 81کیلوگرم در متر مربع 924/0

کیلـوگرم در متـر مربـع،    904/0د افزایش داد، در همین راستا، کاربرد مـاده افزودنـی بـا    درص91متر مربع، توانست عملکرد دانه را 
کـش  دوز علـف ×). از سوي دیگر، کنش هاي متقابل سه گانه تیمار هاي کود 2درصد افزایش داد(جدول 80توانست عملکرد دانه را 

کش بـا مـاده افزودنـی مطلـوب تـرین      ماده علف100ا کاربرد و ماده افزودنی بر صفات مذکور نشان داد که تیمار کودي گاو توام ب×
درصد افزایش دهد، این تیمار بجـز  124کیلوگرم در متر مربع توانست عملکرد دانه را 117/1تیمار محسوب می گردد. این تیمار با 

).3ر دارد (جدول کش بدون ماده افزودنی با سایر تیمار ها در یک گروه آماري قرادرصد کاربرد علف50تیمار هاي 

ذرت عملکردتغییرات ودرصد علف هاي هرز تراکم و وزن خشک درصد کاهشاثرات متقابل سه گانه : مقایسه میانگین2جدول 
عملکرد دانه
kg/m2

تاج خروس ریشه قرمز تاج ریزي خرفه ماده افزودنی کشعلف
g a.i ha-1 کود

وزن خشک تعداد وزن خشک تعداد وزن خشک تعداد
a117/1 a98 a92 a95 a91 a93 a91 با (افزودنی) 80

a-c967/0گاوي ab90 a-c85 ab90 a-c78 a91 ab83 )افزودنی(بدون 80
b-d852/0 ab94 a-d83 a-c78 bc66 ab89 a-c70 با (افزودنی) 40
c-e757/0 bc65 b-e65 de41 d33 cd50 e36 )افزودنی(بدون 40
ab07/1 a97 a91 ab92 a89 a93 a-c87 با (افزودنی) 80

b-d855/0ورمی کمپوستو ab92 a-d83 ab86 a-c79 a88 ab76 )افزودنی(بدون 80
c-e749/0 ab91 ab87 a-c80 bc63 ab86 a-c71 با (افزودنی) 40
e614/0 a-c70 c-e64 de40 d23 cd48 de41 )افزودنی(بدون 40

ab023/1 ab94 a90 ab91 a-c85 a92 ab84 با (افزودنی) 80
c-e767/0میکوریزا a-c88 a-d81 ab83 a-c75 ab85 a-c69 )افزودنی(بدون 80

de730/0 a-c87 a-d80 bc69 bc65 ab86 a-c66 با (افزودنی) 40
de630/0 bc64 de61 e36 d26 cd46 e38 )افزودنی(بدون 40
a-c977/0 a96 a90 ab90 ab81 a90 ab81 با (افزودنی) 80

c-e770/0شاهد a-c85 a-d80 a-c78 a-c72 ab86 b-d63 )افزودنی(بدون 80
de711/0 a-c88 a-d81 cd59 c57 ab77 c-e54 با (افزودنی) 40
e597/0 c60 e57 de37 d28 d33 e34 )افزودنی(بدون 40

باشددار میمشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنیحروف 
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