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 چكيده

یدوسولفورن متیل سدیم+ فورام سولفورون سدیم+ تین کاربازون متیل+ کش جدید رایی علفکا رسیبرمنظور به     

 قاتییدر مزارع تحق 1132-1131 یدر سال زراع یشیآزما ،هرز ذرت هایدر کنترل علف ادی(-)مایستر پاور سایپروسولفامید

 کاهش درصد نیشتریب که داد نشان جینتا .تکرار انجام شد 4مار و یت 12با  یکامل تصادف یهاه بلوکیدر قالب طرح پامغان 

سولفورون سدیم+ تین کاربازون متیل+ ن متیل سدیم+ فورامویدوسولفور کشعلف یمارهایت از هرز یهاعلف خشک وزن

 .آمد دستبه هکتار در لیتر 2/1 بروموکسینیل + ام سی پی آ+ نیکوسولفورون و هکتار درلیتر  2/1، 22/1، 1 سایپروسولفامید

 و لیتر 2/1 آ+ نیکوسولفورونسی پیبروموکسینیل + امکش عملکرد مربوط به تیمار مصرف علفدرصد بیشترین همچنین 

درصد کمترین  ولیتر  2/1-22/1سولفورون سدیم+ تین کاربازون متیل+ سایپروسولفامید یدوسولفورون متیل سدیم+ فورام

بود.  درصد 4/44با  هکتار در لیتر ماده تجاری 2 نیکوسولفورونو  درصد 2/12با  وجین دستیعملکرد ذرت مربوط به تیمار 

سولفورون سدیم+ تین کاربازون متیل+ ن متیل سدیم+ فورامویدوسولفورکش لفمقادیر مصرف ع همه ،مجموعدر

سولفورون سدیم+ تین کاربازون ن متیل سدیم+ فورامویدوسولفورری در هکتار( و لیتر ماده تجا 2/1)از یک تا سایپروسولفامید 

کش کاربرد علف ش،یآزما نیا جینتا اساس بر. درصد کارایی داشتند 52+ سیتوگیت بیش از متیل+ سایپروسولفامید 

لیتر ماده تجاری در  1به مقدار  سولفورون سدیم+ تین کاربازون متیل+ سایپروسولفامیدن متیل سدیم+ فورامویدوسولفور

  .داشت ذرت هرز هایعلف کنترل در را ییکارا نیشتریب هرز یهاعلف یبرگ 2-2 زمان در یشیروپس صورتبههکتار 

 ، مایستر پاور اودی، سیتوگیتکشعلف کاراییهرز،  هایعلف: ات کليديکلم

 مقدمه  -1

. (2003سید شریفی و همکاران، شود )ترین محصوالت کشاورزی در ایران محسوب مییکی از مهم (.Zea mays L)ذرت      

 ویژه به مختلف طرق به که است هرز هایعلف وجود دهد،می قرار تأثیر تحت شدت به را ذرت عملکرد که عواملی جمله از

توان،  تاج هرز مشکل ساز ذرت کشورمان میهایاز جمله مهمترین  علف .شودعملکرد می کاهش موجب زراعی گیاه با رقابت

درصدی  2/23ها باعث کاهش های چسبک، سلمه تره و اویارسالم  را نام برد  که عدم کنترل آنخروس، پیچک، گاوپنبه، گونه

در دنیا  هرز هایعلف مدیریتهای ترین روشیکی از مهم(. 2010)غنی زاده و همکاران،  شودندمان تولید ذرت کشور میدر را

+  درصد( 1/12) ناسولفورکش فوراممخلوطی است که از سه علف ادی کش مایستر پاورعلف .استایران کنترل شیمیایی  و

 OD کشفرموالسیون این علف .استسایپروسولفامید  هاکننددرصد( و ایمن 0/1+ تین کاربازون  ) درصد( 1/0) ناسولفوریودو

یا استوهیدروکسی اسید  (ALS)استوالکتات سینتاز  آنزیم سنتزفعالیت  بازدارنده کشاین علف. است Oil Dispersion یا

-برگی علف 2تا  2و در مرحله تر ماده تجاری در هکتار است یل 2/1شده مصرف آن توصیه مقدارو هستند ( AHAS) سینتاز

 دیجدید مایستر پاور او کشعلف هدف بررسی کارایی با این پژوهش نیز .(2011د )پولت، شوهرز استفاده می های
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 هرز ذرت هایبرای کنترل علف سولفورون سدیم+ تین کاربازون متیل+ سایپروسولفامید(ن متیل سدیم+ فورامو)یدوسولفور

 انجام گرفت.ه ذرت بهرز و عدم خسارت  هایدار مصرف آن در کنترل  علفمق نو بهتری ایدانه

 هامواد و روش -2

کشاورزی و آموزش  آباد در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقاتدر شهرستان پارس 1132-1131این آزمایش در سال زراعی      

. شد تکرار انجام 4تیمار در  12مل تصادفی با صورت طرح بلوک کاانجام شد. این تحقیق به و منابع طبیعی استان اردبیل

 وبار شخم با گاوآهن سه خیش در تاریخ عملیات تهیه زمین شامل  یکآمده است.  1 در جدولمشخصات تیمارهای آزمایشی 

ها به ترتیب بود. کشت در چهار خط به طول هشت متر و با فواصل بین و روی ردیفزدن رتبه دیسک عمود برهم و مالهدوم

برگی ذرت با استفاده از  4-4هرز و در مرحله  هایبرگی علف 2-2پاشی در مرحله عملیات سمانجام شد.  مترسانتی 20 و 52

کالیبره و  لیتر در هکتار 400حجم آب مصرفی ای با فشار دو بار و مجهز به نازل شره (Matabi)پاش پشتی باطری مدل سم

-متر و به 2/0×52/0 وادراتپاشی با استفاده از کپس از سم روز 10هرز  هایبرداری علفنمونه. شد انجام  15/1/31در تاریخ 

درصد منظور محاسبه گونه شمارش شدند. به برگ به تفکیکبرگ و باریکهرز پهن هایشده و تعداد علفصورت تصادفی انجام

 شد.مورداستفاده  (1)معادله از  هرز هایعلف کاهش تراکم

 :1معادله 

      

هرز  هایتعداد علفبه ترتیب بیانگر  Spray و  No Spray،هرز هایعلف تراکمصد کاهش در ، بیانگرDensity معادلهدر این 

هرز  هایمنظور تعیین وزن خشک علفبه سپس. است پاشیاشی نشده و قسمت سمپقسمت سم رکوادرات د درشده شمارش

منظور محاسبه درصد داده و سپس توزین شدند و به گراد قراردرجه سانتی 52ساعت در دمای  45ها در آون به مدت نمونه

- هایبه ترتیب بیانگر وزن خشک علف Sprayو  No Spray ین تفاوت کها با (1از معادله ) هرز هایعلف کاهش وزن خشک

ز یدر زمان برداشت  ن استفاده شد. اشندبپاشی میپاشی نشده و قسمت سمسمکوادرات در قسمت  شده درهرز شمارش

( برداشت و پاشیپاشی نشده و قسمت سمقسمت سمطور جداگانه )بهیکمترمربع(  دلمعا )سطحیکرت  عملکرد هر قسمت از

  محاسبه شد. 2عملکرد با استفاده از معادله  افزایش درصد میزان

 :2معادله 

      

ای دانکن در سطح دامنه چند آزمون و SASافزار از نرم ها با استفادهمقایسه میانگین ها ودهداتجزیه واریانس در پایان  

  گرفت. صورتاحتمال پنج درصد 
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 ها و  تیمارهای آزمایشیکشمشخصات علف -1جدول 

 میزان مصرف   فرموالسیون نام تجاری   نام عمومی

 کروز نیکوسولفورون
4% SC 2  هکتار لیتر در 

 سیتوگیت +کروز سیتوگیت + نیکوسولفورون
4% SC 1/5 لیتر در هکتار 

 اولتیما سولفوروننیکوسولفورون+ ریم
75% DF 175  گرم در هکتار 

 سیتوگیت+ اولتیما سولفورون(سیتوگیت+ )نیکوسولفورون+ ریم
75% DF 150  گرم در هکتار 

 لیتر در هکتار OD 2/1 %3.1 مایستر ادی سولفورون + یدوسولفورونفورام

 لیتر در هکتار OD 22/1 %3.1 سیتوگیت+ مایستر ادی سولفورون + یدوسولفورونسیتوگیت+ فورام

 لیتر در هکتار SE 4 537.5 لوماکس متاالکلر + تربوتیالزینمزوتریون+ اس

یدوسولفورون متیل سدیم+ فورام سولفورون سدیم+ تین 

 کاربازون متیل+ سایپروسولفامید
 لیتر در هکتار OD 1 %3.1 یمایستر پاور اود

یدوسولفورون متیل سدیم+ فورام سولفورون سدیم+ تین 

 کاربازون متیل+ سایپروسولفامید
 لیتر در هکتار OD 22/1 %3.1 یمایستر پاور اود

یدوسولفورون متیل سدیم+ فورام سولفورون سدیم+ تین 

 کاربازون متیل+ سایپروسولفامید
 لیتر در هکتار OD 2/1 %3.1 یودمایستر پاور ا

 لیتر در هکتار SC+40 EC 2/1 %4 برومایسید + کروز )بروموکسینیل + ام سی پی آ( + نیکوسولفورون

 - - - وجین

 

 

 نتایج و بحث -3

  هرز هايو وزن خشک علف تراکم -الف
 ،(Chenopodium album)تره هسلم ، (Solanum nigrum)تاجریزی آزمایش شامل این هرز غالب در هایعلف     

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمارها بر درصد کاهش  .بودند (Echinochloa crus-galli) سوروف

در سطح احتمال یک  ترهوزن خشک سلمهدرصد کاهش جز  بههرز، عملکرد دانه و  هایتراکم، درصد کاهش وزن خشک علف

نسبت به شاهد بدون اعمال تیمار و  ریزیتاج وزن خشک تراکممقایسه میانگین درصد کاهش  .(2ل دار بود )جدودرصد معنی

ن + وسولفورفورام مربوط به کاربرد تیمارهای وزن خشک و تراکمدرصد کاهش بیشترین  که داهرز نشان د آلوده به علف

مزوتریون+ اس متاالکلر +  لیتر در هکتار، 22/1وگیت ن + یدوسولفورون + سیتوسولفورلیتر در هکتار، فورام 2/1 یدوسولفورون

 و 1سولفورون سدیم+ تین کاربازون متیل+ سایپروسولفامید ن متیل سدیم+ فورامویدوسولفورلیتر در هکتار،  4تربوتیالزین 

تراکم درصد کاهش کمترین  و لیتر در هکتار 2/1لیتر در هکتار و )بروموکسینیل + ام سی پی آ( + نیکوسولفورون  2/1 و 22/1

+  ، نیکوسولفورونلیتر در هکتار 2/1+ سیتوگیت  ، نیکوسولفورونلیتر در هکتار 2 نیکوسولفورون هایاز تیمار وزن خشکو 

 (گرم ماده تجاری در هکتار 120+ سیتوگیت سولفورون، )نیکوسولفورون+ ریمگرم ماده تجاری در هکتار 152 سولفورونریم
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( 12/0و  5/5) و (5/5و  4/12(، )1/10و  2/0(، )42/2و  4/1) و 100، 100(، 12/33و  1/51، )100، 100، 100، 100 ببترتی

  (.1 لدست آمد )جدوبهدرصد 

 از وزن خشکو تراکم که بیشترین درصد کاهش  بیانگر آن است ترهسلمه وزن خشکو  تراکممقایسه میانگین درصد کاهش 

 لیتر در هکتار، 4 ینزتربوتیال+  الکلرمتااس +نتریومزو تیمارهای لیتر در هکتار، 2 نیکوسولفورون هایکشعلف کاربرد

لیتر در هکتار و  2/1 و  22/1 و 1د سولفورون سدیم+ تین کاربازون متیل+ سایپروسولفامین متیل سدیم+ فورامویدوسولفور

نیکوسولفورون+  کشکه تنها با تیمار علف مدبه دست آ لیتر در هکتار 2/1)بروموکسینیل + ام سی پی آ( + نیکوسولفورون 

( 1131باغستانی و همکاران ) (.1)جدول  داری داشتنداختالف معنیگرم ماده تجاری در هکتار  152 )اولتیما( سولفورونریم

درصد  41و  54ترتیب به میزان تره را بهکش نیکوسولفورون جمعیت و وزن خشک  علف هرز سلمهگزارش کردند که علف

های هرز دم روباهی، ارزن کش نیکوسولفورون علف( گزارش کردند که استفاده از علف2002بانتینگ و همکاران )اهش داد. ک

درصد کنترل کرد ولی هیچ  44و 42، 45، 53، 50وحشی، غلف هفت بند، گاوپنبه، سلمه تره و تاج خروس  را به ترتیب 

 جزههمه تیمارها ب که دهدمینشان  سوروف تراکم و وزن خشکش مقایسه میانگین درصد کاهتأثیری روی توق نداشت. 

  (.1)جدول  خوبی کنترل نمایندلیتر در هکتار توانستند تعداد سوروف را به 4 )لوماکس( متاالکلر + تربوتیالزینمزوتریون+ اس

 ب( عملكرد دانه ذرت

تن در  4122/5) دانه ذرت عملکرد بیشترین که دهدنشان می 1عملکرد دانه ذرت در جدول درصد مقایسه میانگین      

 2/1 و 22/1 ن + یدوسولفورونوسولفورفورام و در هکتار لیتر 2/1 نیکوسولفورون برومایسید + هایتیمار کاربرد مربوط بههکتار( 

 نیکوسولفورون و زین(+ تربوتیال متاالکلر+ اس )مزوتریون ، لوماکسسولفورون(ریم +)نیکوسولفورون اولتیما لیتر که با تیمارهای

وجین ذرت مربوط به تیمار  دانه عملکرد کمترین و داشتنداری اختالف آماری معنی سیتوگیت لیتر در هکتار + 52/1 (کروز)

ه ذرت نسبت به شاهد آلوده درصد افزایش عملکرد دان 44و  12با لیتر ماده تجاری در هکتار  2 (کروز) نیکوسولفوروندستی و 

های جدید و مرسوم در ذرت نشان دادند، کشمقایسه علف با (1152) ثابتی و ویسی(. 1)جدول دون تیمار بود هرز ب به علف

 -D-4-2 و EPTCهای مرسوم آترازین + آالکلر و کشسولفورون نسبت به علفهای نیکوسولفورون و فورامکشعلف

MCPA لکرد دانه ذرت داشتند. هرز و افزایش عم هایکاهش تعداد علف بیشترین تأثیر را در 

 پاشی و عملکرد دانه ذرتروز بعد از سم 10هرز در  هایتجزیه واریانس درصد کاهش تراکم و وزن خشک علف -2جدول 

 منابع تغییرات درجه آزادی تاجریزی سلمه تره سوروف عملکرد دانه

  وزن خشک تراکم وزن خشک تراکم وزن خشک تراکم 
ns 1/102 ns 143/1 ns 4/43 ns 1113/0 ns 15/51 ns 252/0 ns 5/55 1 تکرار 
 **1/2102  **451/5  **55/455  **141/2 ns 44/212  **52/11  **2/5122 10 تیمار 

 خطا 10 01/20 425/0 51/245 2052/0 435/43 520/0 45/111

 ضریب تغییرات - 22/10 4/13 45/15 5/4 4/5 2/3 1/4

 ns و ** به ترتیب عدم اختالف معنیدار و اختالف معنیدار در سطح احتمال یک درصد 
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 و عملکرد دانه ذرتهرز  هایعلفو وزن خشک های درصد کاهش تراکم مقایسه میانگین -1جدول 

 عملکرد دانه سوروف  سلمه تره  تاجریزی تیمارها

 2552/5 2552/5 وزن خشک تراکم وزن خشک تراکم وزن خشک 

 c 42/2 c4/1 a 0/100 a 0/100 a0/100 4552/5 4552/5 نیکوسولفورون

 c 2/0 b1/10 ab 32/52 ab  2/55 a  0/100 1422/5 1422/5 سیتوگیت + نیکوسولفورون

 b 4/12 c5/5 b0/45 c  2/25 a  0/100 44/5 44/5 سولفوروننیکوسولفورون+ ریم

 c 5/5 c12/0 a0/100 a 0/100 a 0/100 1352/5 1352/5 سولفورون(سیتوگیت+ )نیکوسولفورون+ ریم

 a 0/100 a0/100 ab 5/55 b 2/55  a0/100 4252/4 4252/4 سولفورون + یدوسولفورونفورام

 a 0/100 a0/100 a 21/34 a  5/35 a 0/100 22/5 22/5 سولفورون + یدوسولفورونسیتوگیت+ فورام

 a 0/100 a0/100 a 0/100 a 0/100 b 5/41 41/5 41/5 متاالکلر + تربوتیالزینمزوتریون+ اس

یدوسولفورون متیل سدیم+ فورام سولفورون سدیم+ 

 تین کاربازون متیل+ سایپروسولفامید 

a 0/100 a0/100 a 0/100 a  0/100  a0/100 4112/5 4112/5 

یدوسولفورون متیل سدیم+ فورام سولفورون سدیم+ 

 تین کاربازون متیل+ سایپروسولفامید

a 12/33 a1/51 a 0/100 a 0/100 a 0/100 412/5 412/5 

یدوسولفورون متیل سدیم+ فورام سولفورون سدیم+ 

 تین کاربازون متیل+ سایپروسولفامید

a 0/100 a0/100 a 0/100 a  0/100  a0/100 4122/5 4122/5 

 a 0/100 a0/100 a 4/35 a 0/100 a 0/100 2322/5 2322/5 )بروموکسینیل + ام سی پی آ( + نیکوسولفورون

   (P<0.05). داری ندارندای دانکن تفاوت معنیاساس آزمون چند دامنه مشابه، برهای دارای حداقل یک حرف ستون میانگین هر در 
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Abstract 

In order to study the Evaluation of idosulfuron metal sodium+ foramsulfuron metal+ thincarbazone metal+ 

saiprosulfamed (Maister power OD) in weeds control of corn fields, an experiment was conducted in a 

randomized block design with 12 treatments and 4 replications in Moghan region, Iran, in 2014. The most 

important weeds were black night shade (Solanum nigrum L.), lambsquarters (Chenopodium album L.) and 

barnyard grass (Echinochloa crus-galli L.). The results showed that the density and dry weight (biomass) of 

weeds were affected by the herbicide treatments So that weeds dry weight highest treatments show in 

idosulfuron metal sodium+ foramsulfuron metal+ thincarbazone metal+ saiprosulfamed (Maister power OD) 1, 

1.25, 1.5 L.ha-1 and Nicosulfuron Bromoxynil + MCPA (Kroz +Bromicide) 1.5 L.ha-1. Also Nicosulfuron 
Bromoxynil + MCPA (Kroz +Bromicide) 1.5 L.ha-1 and idosulfuron metal sodium+ foramsulfuron metal+ 

thincarbazone metal+ saiprosulfamed (Maister power OD)1.25-1.5 L.ha-1 Treatments showed the highest yield 

percentage and lowest yield with 12.5 percentage The  hand weeding and Nicosulfuron (Kroz) 2 L.ha-1 with 

46.4 percentage. Totally, The best herbicides were foramsulfuron + iodosulfuron + thincarbazone (Maister 

power OD) 1-1.5 L.ha-1 and foramsulfuron + iodosulfuron + thincarbazone (Maister power OD) 1.25 L.ha-1 + 

citogate with more than 85% efficacy in weed control. Corresponding to the good efficacy, foramsulfuron + 

iodosulfuron + thincarbazone (Maister power OD) 1 L.ha-1 for post-emergence at the 5-2 leaf weeds were 

suitable for application in corn fields. 

Key words: Weeds, Evaluation herbicide, Maister power OD, Citogate 

 


