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 چکیده

اي ایران و مقایسه آن با سایر علـف   هاي هرز مزارع ذرت دانه در کنترل علف) تاپ رمزان(کلیو   کش به منظور بررسی کارایی علف    
مزرعـه  در  1392در سـال زراعـی   تکـرار   4تیمـار در   17کشهاي موجود در کشور، آزمایشی در قالب طرح بلوك کامل تصادفی بـا  

لیتر مـاده تجـاري    5/1و  2که کروز  دادنتایج نشان . انجام گرفت) مغان (منابع استان اردبیل تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزي و 
بررسی علف کـش کلیـو   . علف کشهاي برتر بودندسیتوگیت + لیتر ماده تجاري در هکتار  25/1مایستر ادي و سیتوگیت + در هکتار 

سـیتوگیت دو در هـزار تاحـدودي     +لیتـر در هکتـار   150/0یو کلو مقایسه آن با سایر علف کشهاي ذرت نشان می دهد فقط تیمار 
از سوي دیگر اخـتالط آن بـا سـیتوگیت بـه     . کارایی مطلوبی داشته ولی برخی علف کشهاي ذرت بهتر از این علف کش عمل کردند

ـ        .افزایش کارایی آن تا حدودي کمک کرد ود کـارایی  مصرف سیتوگیت نسبت بـه تیمارهـاي مشـابه و بـدون سـیتوگیت، توانسـته ب
لذا می توان مقدار مصرف علف کشها را با سیتوگیت کاهش داد و همان کـارایی را بدسـت آورد و بـه آلـودگی     . مشابهی داشته باشد

  .کمتر محیط زیست کمک نمود
  

 افزایش کارایی، کلیو، سیتوگیت و مهار علف هاي هرز: کلمات کلیدي
 

  مقدمه
در ایران نیز طی . ها دارد کش هاي هرز، وابستگی زیادي به مصرف علف مبارزه با علفذرت از جمله گیاهان زراعی است که براي      

 از یکی ها کش علف امروزه). 3(هرز در ذرت ثبت شده است  هاي هاي متعددي جهت کنترل علف کش هاي گذشته علف سال
 محصوالت زراعی عملکرد از وجهیت قابل بخش و شده محسوب پیشرفته کشورهاي کشت هاي در سیستم ضروري و مهم هاي نهاده

در حال حاضر، این موضوع کامالً پذیرفته شده که مشکل حفاظت گیاهان زراعی با استفاده از مواد ). 2(باشد  می آنها مصرف مرهون
به ویژه  ها کش استفاده از علف. شیمیایی، با صرف هزینه نسبتاً قابل قبولی براي کشاورز و تولید کننده تا حد زیادي حل شده است

در کشورهاي توسعه یافته موفقیت آمیز بوده و با برآورد نسبتاً دقیقی که مشخص شده، این عامل باعث افزایش تولید در گیاهان 
را در ) مایسترادي(یدوسولفورون  +سولفورون کش جدید فورام نیز کارایی علف) 4(باغستانی و همکاران ). 1(زراعی اصلی شده است 

هرز  هاي لیتر در هکتار توانست علف 5/1هاي رایج مورد مطالعه قرار دارند و اظهار داشتند که تیمار مایستر  کش مقایسه با علف
) اولیتما( ریم سولفورون + و نیکوسولفورون) کروز(را همانند دو تیمار نیکوسولفورون  برگ  هرز باریک هاي برگ و برخی از علف پهن

و بازدارنده سنتز   )I( 18هاي گروه  کش از علف Topramezoneنام عمومی علف کش کلیو با . به خوبی کنترل کنند
 )DHP(دي هیدروپتروات سینتاز  -8و  7آنزیم ). 5(است   SC 29.7%کش  فرموالسیون این علف. است) DHP(دهیدروپتروآت 

هاي  یک است، در بسیاري از واکنشدهنده اسید تتراهیدرونول اسید فولیک که کوآنزیم آن تشکیل. در سنتز اسید فولیک نقش دارد
  ها و  هاي هیدروکسی متیل، فرمیل و متیل که از اهمیت خاصی در تشکیل اسیدهاي آمینه، پورین آنزیمی از جمله انتقال گروه
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نتز طور غیرمستقیم از س رسد که با جلوگیري از تولید اسید فولیک  به نظر می به. باشند، شرکت دارند ها برخوردار می پیریمیدین

DNA کارایی  این پژوهش با هدف بررسیبنابراین  ).1(شود  که براي تقسیم سلولی و رشد و نمو گیاه ضروري است، ممانعت می
، به اي ایران و مقایسه آن با سایر علف کشهاي موجود در کشور هاي هرز مزارع ذرت دانه در کنترل علف) تاپ رمزان(کلیو   کش علف

 .محیط زیست می باشد کمک به کاهش آلودگیمنظور 
  

  هامواد وروش
در قالب طرح ) مغان (در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع استان اردبیل 1392این آزمایشی درسال زراعی     

 -1: شاملتیمارهاي آزمایشی . انجام گرفت کلیه عملیات براساس عرف محلو تکرار  4تیمار در  17بلوك کامل تصادفی با 
کش  علف -3سیتوگیت،  +لیتر 5/1به مقدار ) کروز(کش نیکوسولفورون  علف -2لیتر، 2به مقدار ) کروز(نیکوسولفورون کش  علف

 150به مقدار ) اولتیما(ریم سولفورون + کش نیکوسولفورون علف - 4گرم،  175به مقدار ) اولتیما(ریم سولفورون + نیکوسولفورون
. برگ هرز باریک هاي وجین دستی علف+ لیتر در هکتار  5/1) برومایسید(آ  پی سی ام+ کش بروموکسینیل  علف -5. سیتوگیت+ گرم 

+  5/0آ  یپ سی ام+ کش بروموکسینیل  علف - 7لیتر،  5/1نیکوسولفورون + 5/0آ  پی سی ام+ ش بروموکسینیل ک علف - 6
کش  علف -9. لیتر5/1) تر اديمایس(یدوسولفورون +سولفورون کش فورام فعل -8. سیتوگیت+ لیتر 5/1نیکوسولفورون 

تربوتیالزین  +اس متاالکلر + کش مزوتریون علف - 10. سیتوگیت +لیتر 25/1) مایستر ادي(یدوسولفورون  +سولفورون فورام
 -14و  13، 12. سیتوگیت+ لیتر  5/3) لوماکس(تربوتیالزین  +اس متاالکلر + کش مزوتریون علف - 11. لیتر 5/4) لوماکس(

 +لیتر  150/0، 125/0) کلیو(کش تاپ رمزون  علف -16و 15. لیتر  175/0و  150/0، 125/0) کلیو(زون کش تاپ رم علف
برگی علف هاي  2-5مقدار مصرف علف کشها ماده تجاري در هکتار و بصورت پس رویشی در زمان . شاهد با وجین -17. سیتوگیت

قسمت باالیی . زمایش از نظر طولی به دو قسمت تقسیم گردیدهرکرت آ. در هزار بود 2مقدار مصرف سیتوگیت . هرز مصرف شدند
روز پس از عملیات 30. هر کرت سمپاشی نشده و به عنوان شاهد آن کرت در نظر گرفته شد و قسمت پایین آن اعمال تیمار گردید

شده و یک کودرات در در قسمت سمپاشی ن) در واقع نیم متري طولی یک ردیف(سانتی متر  75در  50سمپاشی دو قاب به ابعاد 
با در نظر گرفتن اثر حاشیه و نیز با توجه به اینکه قاب باید در (شود  قسمت سمپاشی شده هر کرت به طور تصادفی انتخاب می

هاي هرز به تفکیک گونه شمارش و وزن خشک  تعداد علف و سپس ) جایی از کرت قرار گیرد که آن قسمت نماینده آن کرت باشد
قرار گرفته و با استفاده از ترازوي ) ساعت 48در جه سانتی گراد به مدت  75در درجه حرارت ( به تفکیک گونه  هاي هرز نیز علف

هاي هرز و وزن خشک به ترتیب گونه نسبت به  بدین ترتیب درصد کاهش تعداد علف. گرم بدست آمد 01/0دیجیتال با دقت 
هاي هرز و ذرت با روش استاندارد  هاي کاربردي برروي علف میزان خسارت علف کش .ت سمپاشی نشده هر کرت محاسبه شدقسم

EWRC )6 (هاي هرز و بر اساس میزان  دهی بر اساس میزان مهار یا سوختگی علف الزم به ذکر است که نمره.ارزیابی گردید
 3حداقل از سطحی معادل (از کرت  در زمان برداشت نیز عملکرد هر قسمت. سوختگی و یا خسارت به گیاه زراعی صورت گرفت

هاي هرز در هر کرت  حضور علفداشت و میزان افت عملکرد ناشی از بر) قسمت سمپاشی شده و نشده(بطور جداگانه ) متر مربع
 .انجام گرفت SASها بر اساس آزمون دانکن با نرم افزار  ها و مقایسات میانگین تجزیه واریانس دادهو  محاسبه شد

  
   بحث نتایج و

نتایج تجزیه واریانس تاثیر علف کشها بر . علف هاي هرز غالب مزرعه مغان شامل تاج خروس ریشه قرمز، سوروف و قیاق بود    
نشان دهنده معنی دار بودن تفاوت بین تیمارها  و همچنین عملکرد محصول همه علف هاي هرزو وزن خشک درصد کاهش تعداد 

  بررسی نتایج مقایسه میانگین درصد کاهش تعداد سوروف  .روز پس از اعمال تیمارها در سطح یک درصد در این منطقه بود 30در 
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 2روف، کروز نسبت به شاهد بدون اعمال تیمار و آلوده به علف هرز نشان می دهد بهترین علف کش ها به منظور کاهش تعداد سو

سیتوگیت، برومایسید  +لیتر ماده تجاري در هکتار 25/1سیتوگیت، دو تیمار اولتیما، مایستر ادي  +لیتر ماده تجاري در هکتار 5/1و 
لیتر ماده  25/1لیتر ماده تجاري در هکتار، مایستر ادي  5/1سیتوگیت، برومایسید  +لیتر ماده تجاري در هکتار 5/1کروز +5/0

درصد کاهش تعداد قیاق نسبت به شاهد بدون اعمال  و سیتوگیت بودند که سبب نابودي کامل سوروف شدند +کتارتجاري در ه
و تمامی تیمارهاي کلیو بجز  5/3تیمار و آلوده به علف هرز نشان می دهد به منظور کاهش تعداد قیاق، همه تیمارها بجز لوماکس 

درصد کاهش تعداد تاج خروس ریشه قرمز  و همچنین.دي کامل قیاق شدندسیتوگیت، سبب نابو+ لیتر در هکتار 150/0کلیو 
سبب نابودي  ،لیتر در هکتار 125/0نسبت به شاهد بدون اعمال تیمار و آلوده به علف هرز نشان می دهد همه تیمارها بجز کلیو 

 83رصد کاهش تعداد علف هاي هرز، در مورد سایر علف هاي هرز، باالترین د. کامل تا مهار مطلوب تاج خروس ریشه قرمز شدند
بررسی نتایج مقایسه میانگین  .)1جدول (سیتوگیت بدست آمد + لیتر در هکتار 5/3درصد بود که در اثر اعمال تیمار لوماکس 

درصد کاهش وزن خشک سوروف نسبت به شاهد بدون اعمال تیمار و آلوده به علف هرز نشان می دهد بهترین علف کش ها به 
لیتر ماده  25/1سیتوگیت، دو تیمار اولتیما، مایستر ادي  +لیتر ماده تجاري در هکتار 5/1و  2ش تعداد سوروف، کروز منظور کاه

لیتر ماده تجاري در  5/1سیتوگیت، برومایسید  +لیتر ماده تجاري در هکتار 5/1کروز +5/0سیتوگیت، برومایسید  +تجاري در هکتار
درصد کاهش وزن خشک قیاق نسبت به شاهد بدون اعمال تیمار و آلوده به و . وروف شدندهکتار، بودند که سبب نابودي کامل س

گرم ماده تجاري در هکتار با 175لیتر در هکتار و اولتیما  5/4علف هرز به منظور کاهش تعداد قیاق، همه تیمارها بجز لوماکس 
وزن خشک تاج خروس ریشه قرمز نسبت به شاهد  درصد کاهش و همچنینشاهد بدون وجین اختالف آماري معنی داري نداشتند 

سبب نابودي کامل  ،سیتوگیت+ لیتر در هکتار 5/3بدون اعمال تیمار و آلوده به علف هرز نشان می دهد همه تیمارها بجز لوماکس 
 79-7/99ز، در مورد سایر علف هاي هرز، باالترین درصد کاهش تعداد علف هاي هر. تا مهار مطلوب تاج خروس ریشه قرمز شدند

 +یتوگیت و دو تیمار کلیوس +در هکتارلیتر ماده تجاري  25/1درصد بود که در اثر اعمال تیمارهاي دو مقدار لوماکس، مایستر ادي 
بیشترین عملکرد مربوط به تیمار مصرف  کهمقایسه میانگین عملکرد دانه ذرت نشان می دهد ).2جدول (بدست آمد سیتوگیت 

درصد عملکرد  45/0این تیمار . کیلوگرم عملکرد شد 7667لیتر ماده تجاري در هکتار بود و سبب  5/1علف کش مایستر ادي 
لیتر 0/ 125کمترین عملکرد ذرت مربوط به تیمار کلیو و کیلوگرم عملکرد ذرت داشت  7702کمتري نسبت به شاهد وجین با 

 ).  2جدول (کیلوگرم بود  5181تجاري در هکتار با ماده 
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  در مغان سمپاشیاز روز بعد  30هرز در  هاي هاي درصد کاهش تعداد علف مقایسه میانگین .1جدول 

 سایر
تاج خروس 

 ایستاده
 تیمار سوروف قیاق

0h 23/99 a 100a 100a  2کروز (L/ha) 
66/34 de 100a 100a 100a  5/1کروز(L/ha)+ سیتوگیت 
67/74 bc 100a 100a 100a  175اولتیما(g/ha) 
69/12 fgh 100a 100a 100a 150اولتیما(g/ha)+سیتوگیت  
36/75 bc 12/96 a 100a 100a  5/1برومایسید(L/ha) 

50/7 gh 100a 100a 15/85 ab 5/1کروز+5/0برومایسید(L/ha) 
23/53 cd 100a 100a 100a 5/1کروز+5/0برومایسید(L/ha)+سیتوگیت 
35/26 efg 41/99 a 100a 78/88 ab  5/1مایستر ادي (L/ha) 
64/72 bc 100a 100a 100a  25/1مایستر ادي(L/ha)+سیتوگیت  
33/33 def 50/87 a 31/51 c 67/29 c  5/4لوماکس(L/ha) 
88/82 ab 04/94 a 79/73 abc 65/30 c  5/3لوماکس(L/ha) +سیتوگیت  
68/62 bc 45/63 b 11/86 ab 94/56 bc  125/0کلیو(L/ha) 
33/23 efg 09/99 a 54/63 bc 18/67 ab  150/0کلیو(L/ha) 
11/66 bc 55/99 a 52/80 ab 52/77 ab  175/0کلیو(L/ha) 
43/75 bc 77/99 a 45/95 a 92/97 a  125/0کلیو(L/ha)+سیتوگیت  
96/67 bc 100a 100a 88/95 a  150/0کلیو(L/ha)+سیتوگیت 

100a 100a 100a 100a شاهد با وجین 
 ).α%=5دانکن (باشد  دار می مشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنیحروف 
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  در مغان سمپاشیاز روز بعد  30در  و عملکرد ذرت  هرز هاي علفوزن خشک هاي درصد کاهش  مقایسه میانگین .2جدول 

تاج خروس   )kg/h( عملکرد
 ایستاده

 تیمار سوروف قیاق

7315ab 17/99 a 100a 100a  2کروز (L/ha) 
7264abc 55/99 a 100a 100a  5/1کروز(L/ha)+ سیتوگیت 

1/6956 bcd 100a 50b 100a  175اولتیما(g/ha) 
9/6886 bcd 100a 100a 100a 150اولتیما(g/ha)+سیتوگیت 
8/6565 cde 54/97 a 100a 100a  5/1برومایسید(L/ha) 
8/6514 de 100a 100a 89/79 ab 5/1کروز+5/0برومایسید(L/ha) 

8/6667 bcde 100a 55/82 a 100a 5/1کروز+5/0برومایسید(L/ha)+سیتوگیت 
4/7667 a 79/99 a 100a 72/87 ab  5/1مایستر ادي (L/ha) 

7/7207 abcd 100a 100a 100a  25/1مایستر ادي(L/ha)+سیتوگیت 
2/6789 bcd 51/98 a 75/18 c 70/72 ab  5/4لوماکس(L/ha) 
8/6852 bcd 50/91 b 23/84 a 06/2 c  5/3لوماکس(L/ha) +سیتوگیت 

9/5180 f 29/96 a 34/80 a 61/72 ab  125/0کلیو(L/ha) 
9/6048 e 35/99 a 21/84 a 82ab  150/0کلیو(L/ha) 

8/6561 cde 80/99 a 67/70 ab 04/65 b  175/0کلیو(L/ha) 
7315ab 85/99 a 76/92 a 99a  125/0کلیو(L/ha)+سیتوگیت 
7264abc 100a 100a 23/94 a  150/0کلیو(L/ha)+سیتوگیت 

1/6956 bcd 100a 100a 100a شاهد با وجین 
 ).α%=5دانکن (باشد  دار می مشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنیحروف 
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