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 تقدمی به پدر و مادرم

 ...ام دادند یب آ نکه متوجه شومو متام کساین که ایری
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 قدردانی و تشكر

گامی دیگر از زندگیم را پشت سر نهادم، با خضوع و اکنون که با استعانت از درگاه پروردگار منان، 

افتادگی تمام بر خود الزم می دانم مراتب سپاس و قدردانی صمیمانه خویش را تقدیم همه کسانی 

 .کنم که طی این مدت مرا یاری نمودند

تاد از اساتید راهنمای بزرگوارم، آقایان دکتر حسن مکاریان و دکتر مهدی برادران فیروز آبادی و اس

مشاور آقای دکتر منوچهر قلی پور به خاطر تمام راهنمایی های علمی شان در طی مراحل انجام و 

 .تدوین پایان نامه نهایت تشکر و قدر دانی را دارم

از داوران ارجمند آقایان دکتر حمید عباسدخت و دکتر مصطفی حیدری و همچنین نماینده محترم 

خ قرنجیک که موجبات بهبود پایان نامه را فراهم آوردند، تحصیالت تکمیلی جناب آقای دکتر شاهر

 .تشکر و قدردانی می نمایم

از تمام همکالسی های گرم و صمیمی ام خانم ها مهندس محمودی، داودی، مهرپویا، مصطفوی، 

، کمال تشکر و قدردانی را می گرو نعل چمحمدخانی دشت پیما، صرامی، حجازی راد، نوذری راد، 

 .نمایم

پایان از پدر و مادر بزرگوارم، برادران و خواهران مهربانم، که در طول این مدت صبورانه، صمیمی و در 

 .مهربان یاریم نمودند و همواره مرا مورد لطف و محبت خود قرار دادند تشکر و قدردانی می نمایم

 آي بی بی میري زاده

 31بهمن 
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دانشگاه صنعتی شاهرود  كشاورزي دانشکده زراعت رشته کارشناسی ارشددانشجوی دوره  آي بی بی میري زاده اینجانب

بررسی تاثیر اختالط علف كش نیكوسولفورون با اسید سالیسیلیک و مويان كوكووت بر رشد،  نامه نویسنده پایان

دكتر مهدي برادران  آقاي ويان دكتر حسن مكار آقاي راهنمائیتحت  عملكرد و كنترل علف هاي هرز ذرت

 .متعهد می شومفیروزآبادي 

 توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است تحقیقات در این پایان نامه. 

 در استفاده از نتایج پژوهشهای محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است. 

 تاکنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی در هییچ جیا ارائیه     مطالب مندرج در پایان نامه

 .نشده است

       دانشیگاه صینعتی   » کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد و مقیاالت مسیتجرج بیا نیام

 .خواهد رسیدبه چاپ «  Shahrood  University  of  Technology» و یا « شاهرود 

 پایان نامیه  تأثیرگذار بوده اند در مقاالت مستجرج از ن نتایح اصلی پایان نامهحقوق معنوی تمام افرادی که در به دست آمد 

 .رعایت می گردد

  استفاده شده است ضیوابط و اصیول   ( یا بافتهای آنها  )در کلیه مراحل انجام این پایان نامه ، در مواردی که از موجود زنده

 .قی رعایت شده استاخال

  در کلیه مراحل انجام این پایان نامه، در مواردی که به حوزه اطالعات شجصی افراد دسترسی یافته یا استفاده شده است

                                                                                                                                                                     .اصل رازداری ، ضوابط و اصول اخالق انسانی رعایت شده است 

 تاریخ                                                                

 امضای دانشجو                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 .پایان نامه وجود داشته باشد متن این صفحه نیز باید در ابتدای نسجه های تکثیر شده *  

 

 مالکیت نتایج و حق نشر

  مقاالت مستجرج، کتاب، برنامه های رایانه ای، نرم افزار ها و )کلیه حقوق معنوی این اثر و محصوالت آن

در این مطلب باید به نحو مقتضی . متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد( تجهیزات ساخته شده است 

 .تولیدات علمی مربوطه ذکر شود

 بدون ذکر مرجع مجاز نمی باشد یان نامهاستفاده از اطالعات و نتایج موجود در پا. 
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 چكیده

امروزه متجصصان علف های هرز به دلیل بروز مشکالت زیست محیطی و همچنین گسترش روز 

دنبال روش های جایگزینی می گردند که ضمن به افزون مقاومت علف های هرز به علف کش ها، به 

در این . حداقل رساندن مصرف علف کش، راندمان مدیریت علف های هرز را به حداکثر برسانند

خصوص کاربرد علف کش ها با دز مصرف پایین و هر عملیاتی که بتواند کارایی آنها را افزایش دهد 

ت بررسی اختالط علف کش نیکوسولفورون با بنابراین جه. می تواند سبب کاهش مصرف آنها شود

 ،(.Zea mays L)اسید سالیسیلیک و مویان کوکووت بر رشد، عملکرد و کنترل علف های هرز ذرت

 9 بادر قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و به صورت فاکتوریل  1931آزمایشی مزرعه ای در سال 

 ی آزمایشفاکتور ها. صنعتی شاهرود اجرا شددانشگاه کشاورزی، دانشکده مزرعه تحقیقاتی تکرار در 

لیتر علف  1مصرف  ،(a2)وجین علف هرز ،(a1)شاهددر چهار سطح،  (A)شامل روش کنترل علف هرز

در دو سطح، مصرف  (B)اسید سالیسیلیکبعنوان عامل اول،  (a4)لیتر علف کش 2و مصرف  (a3)کش

و به عنوان عامل دوم  (b2)سالیسیلیکو عدم مصرف اسید  (b1)میلی موالر اسید سالیسیلیک 7/0

بعنوان  (c2)و عدم مصرف کوکووت (c1)لیتر در هکتار کوکووت 2مصرف  در دو سطح، (C)کوکووت

نتایج نشان داد که بیشترین . برگی ذرت انجام گردید 6اعمال تیمارها در مرحله . بودندعامل سوم 

انه در بالل، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و طول بالل، قطر چوب بالل، تعداد دانه در ردیف، تعداد د

. شاخص برداشت به ترکیب تیماری وجین علف هرز و مصرف اسید سالیسیلیک اختصاص داشت

لیتر علف کش به همراه کوکووت موجب افزایش طول بالل و تعداد دانه در بالل  2همچنین مصرف 

دز کاهش یافته علف کش در اختالط با استفاده از  .لیتر علف کش و کوکووت شد 1نسبت به تیمار 

مویان کوکووت توانست مانند دز کامل علف کش، جمعیت و وزن خشک علف های هرز باریک برگ را 

کاهش عملکرد  کنترل نماید و به عنوان یک روش موثر ضمن افزایش کارایی کنترل علف های هرز، از

در این . ی علف کش ها را کاهش دهداز طرفی اثرات زیان بار زیست محیطمحصول جلوگیری کرده، 

نتوانست جمعیت و وزن خشک علف های ( دز کاهش یافته)لیتر علف کش 1اختالط کوکووت با بین 

بنابراین توصیه می شود که برای . کنترل کند( دز کامل)لیتر علف کش 2هرز پهن برگ را به اندازه 

( لیتر در هکتار 2)مقدار توصیه شده کنترل کلیه علف های هرز پهن برگ علف کش نیکوسولفورون در

 . مصرف گردد

 .مویان کوکووت، کارایی علف کشاسید سالیسیلیک، ، ذرت ، نیکوسولفورون: كلمات كلیدي

  



 د
 

 لیست مقاالت مستخرج از پايان نامه

تاثیر کاربرد " (2931. )و قلی پور م. برادران فیروزآبادي م. مكاريان ح. میري زاده آ -1

دومین . (.zea mays L)"نیکوسولفورون و کوکووت بر کنترل علف های هرز ذرتعلف کش 

 .دانشگاه محقق اردبیلیمرداد،  90-91گره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم، کن
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میلیارد نفر رسید و  9/1به  1330که در سال  به طوری. کره زمین پیوسته در حال افزایش است

میالدی  2021میلیارد نفر تجاوز کرد و پیش بینی می شود که در سال  6میالدی از  2000در سال 

زندگی می از جمعیت جهان در کشورهای در حال توسعه  درصد 4/9بیش از . میلیارد نفر برسد 1/1به 

ها می باشد، که امروزه با مشکل مربوط به این کشورافزایش جمعیت  متاسفانه سهم عمده ی کنند و

درصد جمعیت این کشورها هم  20گرسنگی و سوء تغذیه دست به گریبان هستند، به گونه ای که 

اکنون دچار سوء تغذیه هستند و افزایش جمعیت در این کشورها به معنای افزوده شدن بر شمار 

یش تولید غذا تنها راه حل مشکل گرسنگی است و افزا .(1916پورمیرزا،  تاج بجش و)گرسنگان است

. سرمایه گذاری بیشتری در امر تولید غذا صورت گیرد دبه ویژه در کشورهای در حال توسعه بای

سال آینده  90چنانچه قرار باشد عرضه غذا به صورت کنونی انجام شود، این کشورها می بایست طی 

سال آینده  20در سطح جهانی طی  ایش دهند تارا افز کشاورزی خود تدرصد تولیدا 60دست کم 

  .تولید غذا دو برابر شود

درصد غذای مردم کره زمین می  70غالت مهمترین گیاهان غذایی کره زمین و تامین کننده 

درصد انرژی مورد نیاز بشر را تامین می کنند و به طور  60هم رفته تقریبا  گندم و برنج روی. باشند

پروتئین مورد نیاز بشر از غالت تامین می شود و براستی درصد  4/1انرژی و  درصد 4/9کلی بیش از 

ذرت پس از گندم و برنج، مهمترین ماده ی . غالت پایه اصلی تغذیه و بقای بشر به شمار می روند

 است و گرچه دامنه (C4)ذرت از لحاظ فتوسنتزی گیاهی چهار کربنه . غذایی دنیا را تشکیل می دهد

. گسترده است، ولی در اقلیم های گرمسیری و نیمه گرمسیری رشد بهتری می کندسازگاری آن 

تن دانه در هکتار در  20تا  11پتانسیل عملکرد ذرت در واحد سطح به گونه ای است که برداشت 

 .به دلیل استعداد زیاد در تولید دانه، ذرت را پادشاه غالت نامیده اند. سطح تجاری رایج می باشد

هزار سال پیش می  10تا  1و پیشینه کشت آن به ( جنوب مکزیک)ت قاره آمریکاستخاستگاه ذر

در سال . گرفته شده که نام قبیله ای در قاره ی آمریکاست mahisاز واژه  (mays)نام گونه ذرت. رسد

میالدی هنگامی که کریستف کلمب به کوبا رسید، مشاهده کرد که بومی ها ذرت تولید می  1432
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ذرت به (. 1912امام، )تغییر یافت maysاین نام بعد ها به صورت . را به ذرت داد mahisم او نا. کنند

از زراعت های اصلی عنوان یک غله پر محصول و یک گیاه غذایی بسیار مهم عالوه بر آن که یکی 

 .قاره های جهان نیز به طور وسیعی کشت می شود آمریکایی را تشکیل می دهد، در سایر کشور های

سومین زراعت مهم بوده و میلیون تن،  4/113 تولید آن میلیون هکتار و 1/191 ذرتزیر کشت  حطس

یکی از مهمترین دالیل توسعه کشت ذرت در (. 2006کهنسال و مجب، )بعد از گندم و برنج می باشد

 . دنیا، قدرت سازگاری این گیاه با شرایط اقلیمی گوناگون است

زیرا ذرت افزون بر مصرف به عنوان . مصرف کننده  را دارا است در بین غالت، ذرت بیشترین تنوع

و علوفه برای دام ها، در صنایع تجمیر و تهیه فرآورده های ( کنسرو یا مصرف خوراکی)غذای انسان

ذرت ماده اولیه تعداد زیادی از صنایع . متنوع صنعتی از جمله اتانول نیز مورد استفاده قرار می گیرد

به . فرآورده صنعتی از آن تولید می شود 100به طوری که در حال حاظر بیش از . به شمار می رود

نظر می رسد اهمیت ذرت در آینده بیشتر شود چرا که در کشورهای فقیر غذای اصلی بوده و در اکثر 

 (.2012 ،فائو)کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای تولید پروتئین حیوانی کاربرد فراوانی دارد

کشور ما ذرت دارای جایگاه ویژه ای بوده و از اهمیت به سزایی برخوردار است و در بسیاری از در 

در سال . کشت می شود( تک کشت)مناطق در تناوب با سایر محصوالت زراعی و یا به صورت خالص

های اخیر با وجود افزایش روز افزون نیاز کشور به ذرت جهت تامین علوفه دام ها و تغذیه طیور، 

همچنین فرآورده های صنعتی، توسعه زراعت و تولید آن مورد توجه و استقبال دست اندرکاران و 

تولید کنندگان محصوالت زراعی قرار گرفته و در حال حاضر دست یابی به خودکفایی تولید ذرت 

با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب  (.1913خاوری و خراسانی، )هدف طرح محوری ذرت است

در . ، برای تولید ذرت در اکثر مناطق کشور می توان نسبت به کاشت این محصول اقدام نمودکشور ما

میلیون تن دانه ذرت با  66/2هزار هکتار،  914در ایران از سطح زیر کشت  1916-17سال زراعی 

 (.1913خاوری خراسانی و همکاران، )تن در هکتار تولید گردیده است 1/7میانگین عملکرد 
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ترس های محیطی، علف های هرز از مهمترین مشکالت موجود بر سر راه تولید محصول بعد از اس

ذرت است و رقابت بین ذرت و علف های هرز جدی ترین معضل تولید ذرت به خصوص در طول قرن 

های هرز برای علف (. 2001ن و سوانتون، راجک)نیز پا برجا است 21در قرن  بود و این مشکل بیست

کنند و دسترسی گیاهان زراعی را به این عوامل مل محیطی با گیاهان زراعی رقابت میدستیابی به عوا

طبق برآورد سازمان بین المللی خوار و بار کشاورزی (. 2009لطیفی و هریوندی، ) سازندمحدود می

(FAO)  کتنرینگ و )روند های هرز از بین میدرصد از محصوالت زراعی جهان در اثر علف 41بیش از

های هرز یکی از ارکان اصلی تولید محصوالت زراعی در بنابراین، کنترل علف(. 2007توویچ، گال

های هرز با حصول اهداف کشاورزی نوین بر اساس کنترل علف .شودسراسر جهان محسوب می

چون ذرت جزء  (.2006منان و همکاران، )حداکثر سودمندی و حداقل احتمال خسارت استوار است 

گیاهانی است که کشتزارهای آن به صورت ردیفی برای کشت آماده می شود، آمادگی الزم برای سبز 

همچنین سرعت رشد کم گیاهچه ذرت . از علف های هرز یک ساله را داراست بسیاریشدن و رشد 

های  شرایط محیطی را برای رشد علف های هرز مناسب می کند و ثابت شده تمام گونه های علف

هرز یک ساله که در اوایل بهار جوانه می زنند به طور موفقیت آمیز با ذرت رقابت می کنند و این گونه 

به نظر می رسد که اگر بجواهیم مزرعه ای از علف های هرز یک ساله در امان بماند بهتر است عملیات 

روری بر منابع علمی م(. 1919ویسی، )هفته پس از کاشت انجام گیرد 9تا  2مرحله و  2وجین در 

جدید مرتبط با علم علف های هرز نشان می دهد که پهن برگ های یک ساله، علف های هرز غالب 

سلمه تره، تاتوره، گونه های مجتلف تاج . در بسیاری از گیاهان زراعی به خصوص غالت هستند

هان محسوب ر مزارع ذرت جخروس، توق و تاج ریزی مهمترین علف های هرز پهن برگ یک ساله د

 .(1311) بکت و همکاران)می شوند

روش های کنترل علف های هرز شامل کنترل فیزیکی، مکانیکی، زراعی، بیولوژیکی و شیمیایی می 

ه عنوان یکی باشد، ولی به رغم برخی مشکالت زیست محیطی علف کش ها، این ترکیبات هنوز هم ب

ورد استفاده قرار می گیرند و بجش قابل م در دنیااز اجزای مهم مدیریت تلفیقی علف های هرز 
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رائو، )توجهی از عملکرد محصوالت زراعی در کشور های پیشرفته مرهون مصرف علف کش ها است

علیرغم گذشت چند دهه از کاربرد روش های مدرن کشاورزی که با هدف حذف علف های (. 2000

جدی در کشاورزی مطرح  هرز صورت گرفته، این گیاهان همچنان به عنوان یک مشکل و تهدید

توسعه علف های هرز مقاوم به علف کش و نیز تغییر جمعیت علف های هرز، کارایی این . هستند

از طرفی با توسعه کشاورزی تک محصولی (. 2002بوهلر، )عملیات مدرن را تحت تاثیر قرار داده است

ابستگی عالوه بر زیان هایی این و. روز به روز وابستگی به روش های کنترل شیمیایی بیشتر می گردد

که برای بشر و محیط زیست دارد، موجب مقاومت علف های هرز به طیف وسیعی از علف کش ها و 

هانی و )در نهایت ضرورت مصرف علف کش های قوی تر و با دز باالتر و افزایش هزینه تولید می گردد

وش علف کش ها از تجارت میالدی سهم جهانی فر 2004به طوری که، در سال (. 1334همکاران، 

در ایران نیز میزان مصرف علف کش ها باالست، به طوری که . درصد بود 41کل سموم کشاورزی دنیا 

درصد کل سموم  44هزار تن علف کش در ایران مصرف شده است که  1/11حدود  1911در سال 

علف های هرز به  (.1916زند و همکاران، )کشاورزی مصرفی در کشور را به خود اختصاص داده است

بوهلر و همکاران، )عنوان یکی از عوامل خسارت زا می تواند عملکرد ذرت را به شدت کاهش دهد

این تعریف گویای این واقعیت است که با وجود تولید روز افزون انواع علف کش ها، علف های (. 1331

ر مقاومت چشمگیر هرز خود را با شرایط مدیریت تطبیق می دهند به طوری که در سال های اخی

به طور مثال رایج ترین روش برای کنترل علف هرز . علف های هرز به علف کش ها گزارش شده است

در مزارع گندم و جو استفاده از علف کش های بازدارنده آنزیم استیل  (Phalaris minor)فاالریس

علف کش ها منجر به بروز  ولی کاربرد مداوم این گروه از(. 2009بکی و همکاران، )می باشد آ کوآنزیم

گونه علف هرز باریک برگ شده است که برخی از این بیوتیپ ها به گروه های مجتلف  41مقاومت در 

امروزه متجصصان علف های هرز به  (.2001هیپ، )مقاومت عرضی نشان داده اند Accase بازدارنده

دلیل بروز مشکالت زیست محیطی و همچنین گسترش روز افزون مقاومت علف های هرز به علف 

کش هایی که در سطح گسترده مورد استفاده قرار می گیرند، به دنبال روش های جایگزینی می 
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هرز را به حداکثر  گردند که ضمن به حداقل رساندن مصرف علف کش، راندمان مدیریت علف های

حتی در موارد . در این خصوص کاربرد علف کش هایی با دز مصرف پایین سودمند خواهد بود. برسانند

متعدد مشجص شده است که علف های هرز در دز های پایین علف کش های مصرفی نیز به خوبی 

واهد کنترل می شوند و از این جهت کاربرد آن ها مشکالت زیست محیطی را به حداقل خ

به این نتیجه رسیدند که ( 2000)در این ارتباط، بلز و همکاران(. 2006بلجاوی و همکاران، )رساند

درصد مقدار توصیه شده می تواند جمعیت یوالف وحشی  10مصرف علف کش ترالکوکسیدیم در دز 

 .درصد کنترل کند 10جو را بیش از در مزرعه 

کارایی آنها را افزایش دهد می تواند سبب کاهش  ها هر عملیاتی که بتواند علف کشدر کاربرد 

مویان ها از انواع افزودنی هایی هستند که می توانند از طریق افزایش کارایی . مصرف آنها نیز شود

ها و تاثیر بیشتر بر گیاهان و  علف کشها از راه کوتیکول برگ باعث افزایش کارایی  علف کشجذب 

به موادی که در فرموالسیون  .(1913موسوی، )گردند  ها علف کشدر نهایت سبب کاهش مصرف 

علف کش وجود دارد یا به مجزن سمپاش اضافه می شوند تا فعالیت بیولوژیکی یا ویژگی های 

1یرا تعدیل نمایند، مواد افزودن علف کشکاربردی 
امروزه اهمیت مواد افزودنی در . گفته می شود 

مویان ها از طریق تغییر ویژگی های (. 1913و همکاران، زند )کاربرد علف کش ها رو به افزایش است 

سطحی باعث بهبود امولسیون شوندگی، پجش شدگی، پراکندگی، خیس خوردگی یا خصوصیات دیگر 

بعضی افزودنی ها از مشتقات روغن های نفتی یا گیاهی هستند که عمل اصلی آن . مایعات می شوند

ها امری رایج  علف کشاستفاده از مواد افزودنی در . ها افزایش جذب علف کش به داخل گیاه است

کش ها باعث کاهش یا برطرف نمودن  است زیرا این مواد ضمن افزایش فعالیت و کارایی علف

مشکالتی از قبیل تغییر در مشجصات فیزیکی و شیمیایی محلول سمپاشی در اثر وجود امالح و 

از جمله . م جهت استفاده صحیح سم می شوندناخالصی های آب و در نتیجه فراهم نمودن شرایط الز

، کاهش کف، کاهش تبجیر، pH مزایای دیگر این ترکیبات می توان به مواردی از قبیل عدم تغییر

                                                             
1- Adjuvant  
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پجش شوندگی و چسبندگی بیشتر و در نتیجه کاهش هدر رفتن در اثر باد بردگی،  پراکنده نمودن و 

  .ریزتر کردن قطر ذرات سمپاشی اشاره کرد

م های تحمل به تنش در گیاه از گونه ای به گونه دیگر تفاوت دارد و حتی در داخل یک گونه مکانیس

واکنش ها به تنش های غیر زیستی (. 2007اشرف و فوالد، )نیز در مراحل مجتلف نمو یکسان نیست

یکی از عمومی ترین (. 2002ژو، )در سطح سلولی موجب بقای برخی گونه های گیاهی شده است

سراج و سینکلر، )به تنش در گیاهان تولید انواع مجتلفی از ترکیبات آلی سازگار می باشدپاسخ ها 

ترکیباتی سازگار، با وزن مولکولی کم و با قابلیت انحالل که اساسا غیر سمی بوده و موجب (. 2002

 افزایش غلظت شیره سلولی می شوند که گیاهان را از انواع تنش های غیر زیستی محافظت می کنند

و مکانیسم عمل آنها در نهایت منجر به تنظیم اسمزی، سمیت زدایی، حفظ انسجام غشا و حفظ 

عالوه بر این (. 1336و بانرت و جانسون،  1312یانسی و همکاران، )نسبت آنزیم ها و پروتئین ها است

ند که بجشی از این ترکیبات قابل انحالل، اجزای سلولی را از صدمات دهیدراته شدن محافظت می کن

 . این کار را از طریق تنظیم اسمزی انجام می دهند

اسید سالیسیلیک و مشتقات آن از جمله ترکیبات جدیدی هستند که بعنوان تنظیم کننده رشد 

گیاهی در برخی گیاهان عمل نموده و بررسی ها نشان داده است که اسید سالیسیلیک باعث تغییر 

شوری، تنش اسمزی و علف کش ها می گردد و رشد گیاه را پاسخ گیاهان به سرما، دمای باال، تنش 

اسید سالیسیلیک به عنوان یک شبه (. 2010بلجادی و همکاران، )تحت این شرایط بهبود می بجشد

هورمون فنولیک، تنظیمات درونی گیاه را انجام می دهد و نقش مهمی در تنظیم تعدادی از 

ن روزنه ها، تعرق، سنتز کلروفیل، سنتز پروتئین، فرآیندهای فیزیولوژیک شامل فتوسنتز، بسته شد

ممانعت از بیوسنتز اتیلن، جذب و انتقال عناصر بازی می کند و تاثیرات تجریبی فلزات سنگین بر 

سلولی اسید سالیسیلیک  مهمترین نقش درون(. 2001، ا ایلویچدرازیک و میه)رشد را تعدیل می کند

آلوارز، )در گیاهان، القای بیان ژن پروتئین های وابسته به بیماری زایی و ایجاد مقاومت اکتسابی است 
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تیمار خارج سلولی گیاهان با اسید سالیسیلیک باعث افزایش فعالیت آنتی اکسیدانت ها و (. 2000

منفی تنش های زنده و غیر زنده از جمله  اثرهمچنین افزایش آمینو اسید پرولین در گیاه می شود و 

 (.2009کیم و همکاران، )تنش علف کش های غیر انتجابی را در گیاهان زراعی کاهش می دهد

افزایش مقاومت به تنش های غیر زیستی در برخی گیاهان، از طریق کاربرد خارجی ترکیبات آلی 

از گیاه در برابر عوامل محیطی تنش  این ترکیبات می توانند موجب حفاظت. گوناگون صورت می گیرد

بنابراین در این تحقیق تالش شد تا (. 2007اشرف و فوالد، )زا شده و موجب افزایش محصول شوند

 دراسید سالیسیلیک  تاثیر، علف کش نیکوسولفورونضمن ارزیابی کنترل علف های هرز تحت تاثیر 

ووت جهت کاهش دز مصرفی علف و مویان کوک در ذرتکاهش خسارت ناشی از کاربرد علف کش 

عملکرد و  وکنترل علف های هرز در  همچنین برهمکنش این موادکش مورد بررسی قرار گیرد و 

 .اجزای عملکرد ذرت در شرایط محیطی منطقه مشجص گردد
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 مبدا و تاريخچه ذرت -1-2

ترین زراعت جهت تامین مواد غذایی در  ذرت اصلی. منشا اولیه ذرت آمریکای مرکزی است

پژوهش های باستان شناسی در . آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی قبل از کشف قاره جدید بوده است

ز میالد در آنجا کشت گردیده سال قبل ا 4100کشور مکزیک مشجص نموده است که ذرت حدودا 

ذای اصلی مردم محسوب می گردیده، ذرت نه تنها به عنوان غ (.1910نور محمدی و همکاران، )است

بلکه نقش و اهمیت بسیار مهمی در زندگی مردم، آداب و رسوم مذهبی تاریجی مردم در آمریکای 

کریستف کلمب یک سال پس  (.1910نور محمدی و همکاران، ).جنوبی، مرکزی و شمالی داشته است

این گیاه به دلیل باال بودن . آورد بذر ذرت را با خود به اسپانیا 1439از ورود به آمریکا، در سال 

عملکردش از آنجا به پرتغال و سایر کشورهای اروپایی و سپس به قاره آفریقا و تعدادی از کشورهای 

 (.1974کاظمی اربط، )آسیایی از جمله هندوستان، چین، زاپن و باالخره به سایر نقاط جهان راه یافت

 ذرت همیت ا -1-1

 قرار زیر کشت در جهان پس از گندم و برنجنظر سطح ذرت یکی از مهمترین غالت است که از 

در بین غالت، ذرت بیشترین تنوع مصرف کننده را داراست، زیرا ذرت افزون بر مصرف به عنوان  .دارد

و علوفه برای دام ها، در صنایع تجمیر و تهیه فرآورده های ( کنسرو یا تهیه غذا در خانه)غذای انسان 

د زیادی از صنایع ذرت ماده اولیه تعدا. متنوع صنعتی از جمله اتانول نیز مورد استفاده قرار می گیرد

فراورده صنعتی از آن تولید می  100شیمیایی به شمار می رود، به طوری که در حال حاضر بیش از 

 (.2004وینسر و بالدوین، )شود 

به نظر می رسد اهمیت ذرت در آینده بیشتر شود زیرا در کشورهای فقیر غذای اصلی است و در 

این تولید آن از اهمیت ویژه ای بنابر. وری استپروتئین حیوانی ضربرای تولید  کشورهای غنی

هزار هکتار  9/147022برخوردار است، به طوری که از لحاظ سطح زیر کشت و مقدار تولید به ترتیب 

با توجه به (. 2001آنونیموس، )به خود اختصاص داده است  2004هزار تن را در سال  4/721973و 
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ن علوفه دام و تغذیه طیور و همچنین سایر مصارف نقش و اهمیت غیر قابل انکار ذرت در تأمی

صنعتی، گسترش تولید ذرت از لحاظ کمی و کیفی در دستور کار تولیدکنندگان و دست اندرکاران 

میلیون تن، عملکرد  140ذرت بیش از تولید جهانی  2010در سال . محصوالت زراعی قرار گرفته است

فائو، )است  میلیون هکتار برآورد گردیده 161بیش از  کیلوگرم در هکتار و سطح برداشت نیز 346/11

2010.) 

میلیون تن  999پس از آمریکا با بیش از  2003در سال  مهمترین کشورهای تولیدکننده ذرت

عمده ترین . (2010فائو، )برزیل، مکزیک، اندونزی، هند، فرانسه و آرژانتین می باشند ، شامل چین

(. 1311اسپراگو و دالی، ) درجه می باشد 11تا  90فیایی محل پراکنش ذرت در عرض های جغرا

بزرگترین صادر کنندگان ذرت را کشورهای آمریکای شمالی، فرانسه و آرژانتین و بزرگترین 

میزان  (.1311اسپراگو و دالی، )می دهد  واردکنندگان آن را ژاپن، روسیه و کره ی جنوبی تشکیل

درصد از آن از  1/33میلیون تن برآورد شده که  1/2ایران در  1911-1913تولید ذرت در سال زراعی 

درصد از تولید کل  6/92با  خوزستاندر بین استان های کشور، استان  .اراضی آبی به دست آمده است

و  ، کرمانکرمانجنوب استان ، فارس، کرمانشاهکشور دارای مقام نجست تولید است و استان های 

درصد سهم در تولید ذرت کشور در رتبه های دوم تا  1/4و  7، 2/7، 10، 9/17به ترتیب با  همدان

وزارت )درصد تولید ذرت را دارا هستند  1/71ششم قرار گرفته اند و شش استان مزبور در مجموع 

 . (1913، جهاد کشاورزی

ر جیره غذایی و خوراک بوده و د های گوشتی و طیور بسیار مناسب و خوش ذرت برای تغذیه دام

آن  سیلو شده یاهمیت فوق العاده ای است و بجصوص علوفه تازه و  دارای کنسانتره ترکیبات

ذرت هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت . (1972حسینی، )بیشترین مصرف را در بین دامها دارد 

درصد از تولید  71 تا 60. مورد توجه بوده و به علت خوش خوراکی مورد عالقه دام و طیور می باشد

 یک کیلوگرم ذرت. ذرت به صورت دانه، علوفه سبز و یا سیلو به مصرف تغذیه دام ها می رسدجهانی 

حداکثر . می باشد درصد ارزش غذایی 94/1که معادل گرم پروتئین قابل هضم است  71ک دارای خش
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 وجنین یک دهم دانه است . درصد برسد 6درصد و حداقل آن به  11ممکن است به دانه پروتئین 

پروتئین ذرت حاوی پروالمین به خصوص زئین و . می باشددانه پنجم کل پروتئین  یک حاوی

یک کیلوگرم از ذرت . ارزشی است ذرت سیلویی دارای قابلیت هضم باال و عناصر با. گلوبولین است

 . درصد ارزش غذایی است 21تا  20گرم پروتئین قابل هضم که معادل 11-11سیلویی شامل 

ضریب . علوفه سبز ذرت فوق العاده سهل الهضم بوده و بافت های غیر قابل هضم آن کم می باشد

درصد و  1درصد ذکر شده، در صورتی که برای جو بیشتر از  2هضم ذرت برای گاو و گوسفند حدود 

فعالیت های زیادی برای استفاده از (. 1970مطیعی،)درصد گزارش شده است  11برای یوالف حدود 

استفاده از فیبر ذرت در صنعت کاغذ به می توان  جملهقیمانده های ذرت صورت می گیرد که از با

از چوب بالل در صنعت پالستیک، ساختن استیک اسید، رنگ و الستیک سازی  .سازی اشاره نمود

ذرت یکی از ارزان ترین و خالص ترین منابع تولید (. 1971وزارت جهاد کشاورزی، ) شود  یاستفاده م

در کارخانجات نشاسته سازی از ذرت، . نعتی در سطح وسیع می باشدصمواد آلی جهت مصارف 

از ذرت تجمیر شده  ،در صنایع تقطیری. نشاسته، خوراک دام، شربت قند و روغن استجراج می شود

 . الکل بدست می آورند

یوالف،  ه استثنایدر بین غالت ب. میزان پروتئین و چربی ارقام مجتلف ذرت کامال متغیر می باشد

کاظمی اربط، )ذرت بیش از همه حاوی چربی است که در برخی موارد مقدار آن قابل توجه است

همانطور که گفته شد به این . استفاده می شود (جنین)کشی از جوانه ذرت  صنعت روغن در (.1974

رت جهاد کشاورزی، وزا) نوع فراورده مهم درجه دوم از ذرت بدست می آید 100ترتیب امروزه بیش از 

ذرت نسبت به جو و یوالف . درصد محتوای دانه ذرت، نشاسته، قند و سلولز است 70بیش از  (.1971

ذرت به دلیل داشتن . دارای پروتئین کمتری بوده ولی در عوض دارای مواد نشاسته ای بیشتری است

ای گاو و پر انرژی بر ود هضمقند های قابل تجمیر بهترین گیاه برای سیلو است و یکی از علوفه های ز

 .های شیری و گوشتی می باشد
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و پس از کاهش ( تشکیل الیه سیاه در نوک دانه) برداشت دانه پس از رسیدن فیزیولوژیکی دانه

اگر زود تر برداشت شود ممکن است به جنین بذر . دشو انجام میدرصد  11-21رطوبت بذر به حدود 

تازه خوری علوفه سبز باشد زمان برداشت قبل از گل دهی  اگر هدف از برداشت،. آسیب وارد شود

ذرت بیشتر در  ویتامین های. تن در هکتار خواهد بود 21است که محصول علوفه سبز به طور متوسط 

م از این لحاظ فقیر می شوند، در حالی که بجش آندوسپرجنین و الیه های بیرونی آندوسپرم ذخیره 

ریبوفالوین . و تیامین می باشد که بیشتر در جنین ذخیره می گردند Aذرت حاوی ویتامین . می باشد

ذرت از لحاظ کلسیم فقیر و از لحاظ فسفر و پتاسیم غنی . نیز در جنین و آندوسپرم ذخیره می شود

ذرت به دلیل دارا بودن . مقدار منگنز و سدیم ذرت خیلی کم و آهن آن قابل توجه می باشد. است

. مفید است آهن فقرو و فولیک اسید برای مبتالیان به کم خونی  12تامین ب مقادیر قابل توجهی وی

ذرت  عالوه دره ب. آنتی اکسیدانی باالیی دارد ذرت یک منبع غنی اسید فرولیک است که خاصیت

 (.1974کاظمی اربط، )است فرولیک و در نتیجه خاصیت آنتی اکسیدانی آن بیشتر پجته مقدار اسید

 رت گیاه شناسی ذ -1-9

و نام  Maizeو آمریکایی   Cornبا نام انگلیسی (Poaceae)ذرت یکی از گیاهان مهم تیره غالت

این گیاه یک ساله، روز کوتاه، تک لپه، تک پایه، دگرگشن و از نظر . می باشد .Zea Mays Lعلمی 

ذرت دارای تنوع  .توسط رس و دیر رس تقسیم می گرددطول دوره رشد به سه گروه زود رس، م

 7برگ تا ارقامی با ارتفاع  7سانتی متر و  60ارقامی از ذرت با طول ساقه . فنوتیپی بسیار زیادی است

سانتی  11تا  4سانتی متر و عرض آن ها از  110تا  90طول برگ ها از . برگ وجود دارد 41متر و 

ش فنوتیپ های این تنوع فنوتیپی زیاد، امکان گزین(. 1976راشد محصل و همکاران، )متر متغیر است

 9تا  2در ارقام تجاری به طور معمول ارتفاع ساقه . مورد نظر با ویژگی های مطلوب را فراهم می سازد

ذرت گیاهی است تک پایه و گل های نر تاجی به  (.1333تولنار و ادویر، )برگ است 29تا  16متر با 

 .آذین نر یا تاسل گویندصورت خوشه ای منشعب در انتهای ساقه قرار گرفته است که به آن گل 
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در هر سنبلک دو گل یافت . در روی خوشه نر خوشه های فرعی به صورت جفت جفت قرار دارند

هر گل نر شامل سه پرچم، دو لودیکول و یک . می شود که گل باالیی از نقطه نظر رشد کامل تر است

ر نزدیک وسط ساقه بل ها دسن. گل های ماده بر روی سنبل ها قرار دارند. مادگی تکامل نیافته است

محور ضجیم . گل آذین ماده ذرت به صورت سنبله است که به آن بالل گفته می شود. ایجاد می شوند

ردیف طولی از سنبل چه های زوج می باشند، هر سنبل فرعی معموال دو گل  90تا  1سنبل حاوی 

دوم نیز بارور شود ازدیاد دانه  چه گلشده و دیگری عقیم می ماند، چنان دارد که یکی از آن ها بارور

 . باعث بر هم خوردن ترتیب ردیف ها شده و در نتیجه توزیع دانه بر روی سنبل ها نامنظم می شود

سانتی متر خارج می شود  20تا  10هر گل دارای تجمدانی است که از آن کاکل یا ابریشم به طول 

چسبناکی پوشیده شده است که دانه های کاکل از موهای ریز و . که مجموعا کالله و خامه ان است

دو گلوم   (.1333تولنار و ادویر، )روز می باشد 10تا  1گرده را به خود می گیرند، طول عمر کاکل ها 

ضجیم  و کوتاه، سایر قسمت های سنبله را فرا گرفته که با هم پوست دانه را تشکیل می دهند و 

که در حقیقت غالف ( پوست های بالل)پوشش هاییسنبل ذرت توسط . کوتاه تر از گلومل ها هستند

به این پوشش ها چمچه نیز می . های تغییر شکل یافته برگ است، پوشیده و محافظت می شود

تشکیل بالل دوم عالوه بر ارثی . دبعضی ارقام به طور طبیعی بیش از یک بالل تولید می کنن. گویند

چه تراکم بوته کم باشد تشکیل بالل های دوم و سوم بوته نیز بستگی دارد، یعنی چنان بودن به تراکم

  (.1916تاج بجش و پور میرزا، )بیشتر می شود

رون، آندوسپرم و ودانه شامل پریکارپ، یک الیه آل. میوه ذرت هم مانند گندم و جو، گندمه است

 جنین و. درصد کل دانه را تشکیل می دهد 1که پریکارپ و مابقی پوشش های دانه . جنین است

در ذرت نیز . درصد وزن دانه را شامل می شود 11تا  10درصد و آندوسپرم حدود  10اسکوتلوم حدود 

شمار برگ ها در هر ساقه و . مانند سایر غالت برگ ها به طور متناوب بر روی ساقه قرار گرفته اند

 (.1976راشد محصل و همکاران، )شاخص سطح برگ در ارقام دیر رس زیادتر است
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 ذرت شرايط آب و هوايی مورد نیاز -1-4

بوده و دما عامل محدود کننده این  (C4)ذرت عموما مجصوص مناطق گرم، و یک گیاه چهار کربنه

درجه سانتی گراد و  13در مناطقی که میانگین درجه حرارت تابستان کمتر از . گیاه محسوب می شود

درجه سانتی گراد می باشد،  19ز نیز متوسط درجه حرارت شب در طول ماه های تابستان کمتر ا

درجه سانتی گراد است، البته  10حداقل دمای الزم جهت جوانه زنی بذر ذرت . کشت نمی شود

ارقامی از ذرت وجود دارد که در درجات پایین نیز می توانند جوانه بزنند، در حالت کلی اگر درجه 

کندی انجام می گیرد، اگر درجه  جذب آب به وسیله دانه به ،درجه باشد 1تا  6حرارت خاک بین 

ن ها در درجه حرارت های پایین شود، گذشته از آدرجه کمتر باشد جذب آب متوقف می  6حرارت از 

درجه دانه مورد حمله میکروارگانیسم های خاک قرار می گیرد و در نتیجه بذر قابلیت جوانه  10تر از 

 (.1919کریمی، )زنی خود را از دست می دهد

ی داری در فعالیت آنزیم های کاهش معنمی تواند سانتی گراد درجه  1 به اندازهکاهش دما 

، که بدین ترتیب در متابولیزم ازت اختالل ایجاد کند( به ویژه آنزیم نیترات ردوکتاز)چه های ذرتگیاه

در چنین شرایطی مقدار پروتئین گیاهی کم شده و تغییراتی در ترکیب آن حاصل . حاصل می شود

مطلوبی در عمل گرده افشانی و لقاح خواهد لی زیاد و رطوبت نسبی کم آثار نادمای خی. می گردد

 (.1916تاج بجش و پورمیرزا، )داشت

 خصوصیات زراعی و فیزيولوژيكی ذرت  -1-5

بهترین نتیجه در کشت فاریاب ذرت زمانی بدست می آید که گیاه را هر چه زودتر، یعنی به مجرد 

درجه سانتی گراد رسید، کشت  11-16سانتی متری به  7-10در عمق اینکه درجه حرارت خاک 

سانتی متر و فاصله  100تا  40در زراعت ذرت فاصله ردیف ها از یک دیگر بین (. 1919کوچکی، )شود

سانتی متر در نظر گرفته می شود، در شرایط  10تا  10دو بوته بر روی هر یک از ردیف ها بین 
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عمق کاشت ذرت از (. 1974کاظمی اربط، )معموال عملکرد بیشتر است محیطی مشابه در فواصل کمتر

چنان چه عمق کاشت بذر زیاد . سانتی متری تغییر می کند 7تا  9سایر غالت بیشتر است و بین 

باشد، محور میان لپه که از رشد طولی میان گره اول حاصل می شود، عمق زیاد کاشت بذر را جبران 

از این مرحله به . برگی حمایت می کند 4پرم بذر، رشد گیاه را تا مرحله مواد ذخیره آندوس. می کند

ذرت را می توان به  (.1333تولنار و ادویر، )بعد ذرت از حالت هتروتروف به شکل اتوتروف در می آید

میزان عملکرد در روش بذر کاری ردیفی یکنواخت به . صورت ردیفی یکنواخت یا کپه ای کشت کرد

 (. 1919کوچکی، )تمراتب بیشتر اس

تا  60رسی محصول در ذرت دانه ای بین ار بسته به ارتفاع بوته ها و زودتراکم بوته ذرت در هکت

تراکم . هزار بوته متغیر است 200بوته و گاهی تا  140تا  30هزار بوته و در ذرت علوفه ای بین  10

در هیبرید های زود رس ذرت . پذیری هیبرید های جدید ذرت بیشتر از هیبرید های قدیمی آن است

میزان  (.2006فائو، )تراکم کاشت بذر را بیشتر در نظر می گیرند. که تعداد برگ در هر بوته کمتر است

آب مورد نیاز ذرت در طول فصل رشد، به آب و هوای منطقه، نوع رقم و طول فصل رشد بستگی دارد 

 .می تواند متفاوت باشد تا دیر رسمترمکعب در ارقام زود رس  12000تا  6000و از 

. نیاز رطوبتی ذرت در مراحل اولیه رشد رویشی کم، ولی با افزایش تعداد برگ ها زیاد می شود

حساس ترین مرحله رشد ذرت نسبت به کمبود آب مرحله گل دهی، گرده افشانی و تلقیح می 

ین حساسیت را به ، ذرت بیشتر C4در بین گیاهان زراعی(. 1913خاوری خراسانی و همکاران، )باشد

ذرت به آب فراوان نیاز دارد و نسبت به شوری حساس بوده شوری های . تنش های محیطی دارد

نجستین عالئم تنش شوری پژمردگی بوته . زیمنس بر متر باعث کاهش رشد می شود 7/1بیشتر از 

یز بسیار ذرت نسبت به شرایط غرقاب ن. هاست، زیرا بوته ها از خشکی فیزیولوژیک رنج می برند

به طور معمول (. 2006فائو، )حساس است و خاک مزرعه ذرت باید از زه کشی مناسبی برخوردار باشد

 . گل دهی گیاه ذرت با هوای گرم مواجه است و خطر وقوع تنش خشکی وجود دارد
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درجه  22تا  20تعدادی از بررسی ها نشان می دهند که اگر میانگین دما در طول فصل رشد بین 

گرچه زراعت مداوم ذرت در  (.2006فائو، )گراد باشد، عملکرد دانه ذرت بهینه خواهد بودسانتی 

چندان اشکالی ( مجصوصا ازته)مقایسه با سایر غالت به شرط تامین مقدار کافی کودهای شیمیایی

مبارزه با علف های )ندارد، ولی با اجرای تناوب مناسب مثل سایر گیاهان از اهداف و مزایای تناوب

در مناطقی که . برخوردار می باشد( رز، مبارزه با آفات و بیماری ها و تعدیل در مواد غذایی خاکه

کشت مداوم ذرت رایج است، باید ضمن استعمال کودهای شیمیایی کافی، جهت افزایش هوموس 

خاک بقایای گیاهی در خاک دفن شده و به طور کامل با آفات و بیماری های ذرت مبارزه شیمیایی 

. اجرای تناوب و انتجاب نوع گیاه به آب و هوا، امکانات، فرهنگ و رسوم یک منطقه بستگی دارد .دشو

با وجود این، ذرت را می توان در تناوب با بقوالت، چغندر قند، سیب زمینی، یوالف، جو و سایر غالت 

در تناوب با آن بایستی متذکر شد که ذرت پس از پنبه سازگاری خوبی نداشته و بهتر است . قرار داد

تاج بجش و )قرار نگیرد و هم چنین نسبت به رطوبت دوره آیش عکس العمل خوبی نشان نمی دهد

  (.1916پورمیرزا، 

رس می باشند که بسته به ه تیپ رشد زودرس، متوسط رس و دیربه طور کلی ارقام ذرت دارای س

برید های ذرت که دارای دوره طول فصل رشد ذرت در منطقه مورد نظر می توان از انواع مجتلف هی

(. 1913خاوری خراسانی و همکاران، )روز می باشند، استفاده کرد 140تا  30رسیدگی متفاوت بین 

کوتاه هستند، تعداد برگ هایشان محدود است، و مرحله زایشی را نیز واریته های زودرس اصوال پا

هیبرید های متوسط رس و دیر (. 1974کاظمی اربط، )زودتر از واریته های دیر رس آغاز می کنند

رس به دلیل داشتن تعداد زیاد گره های زیر زمینی نسبت به ارقام زود رس دارای سیستم ریشه ای 

بنابراین قدرت بیشتری در جذب آب و عناصر غذایی از خاک را . قوی و توسعه یافته تری هستند

نورمحمدی )وسعه بیشتری یافته استسیستم ریشه ای ذرت مانند سایر غالت افشان است ولی ت. دارند

استعداد ارقام گوناگون ذرت در تولید پنجه یکسان نیست و امروزه تمایل به (. 1910و همکاران، 

میزان بذر مورد  (.1976راشد محصل و همکاران، )کاشت ذرت هایی است که پنجه تولید نمی کنند
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کیلوگرم و برای ذرت علوفه  21-90یی کیلوگرم، ذرت سیلو 11-11نیاز به منظور کاشت ذرت دانه ای 

 (. 1910نور محمدی و همکاران، )کیلوگرم در هکتار می باشد 10-70ای 

بجش عمده وزن دانه های ذرت در جریان پر شدن دانه ها از فتوسنتز برگ های باالی بالل تامین 

ی پایینی ساقه و می شود و برگ های زیر بالل عمدتا وظیفه تامین هیدرات کربن مورد نیاز قسمت ها

بجش اندکی از هیدرات کربن دانه های بالل از طریق انتقال مجدد از ساقه . ریشه ها را بر عهده دارند

این مواد بیشتر در شرایطی مورد استفاده قرار می گیرند که سرعت رشد دانه ها . تامین می گردد

ژن دانه های بالل از راه انتقال درصد نیترو 10در این حالت بیش از . بیشتر از سرعت فتوسنتز باشد

هفته پس از ابریشم  6تا  1تجمع مواد ذخیره ای دانه، (. 1333تولنار و ادویر، )مجدد تامین می شود

مرحله هفته پس از ابریشم دهی خاتمه می یابد و دانه ها وارد  3تا  1دهی آغاز می گردد و نزدیک 

ی ذرت در این موقع چشم گیر است، برای مقدار رطوبت دانه ها .رسیدن فیزیولوژیک می شوند

در این مرحله شرایط محیطی نامساعد . برداشت محصول دانه ها باید مقداری آب از دست بدهند

هم زمان با رسیدن (. 1974کاظمی اربط، )موجب تشکیل دانه های ضعیف و الغر می شود

انه به چوب بالل چسبیده است، ن یعنی محلی که دآفیزیولوژیک دانه، الیه سیاه رنگی در ناحیه راس 

دانه . به وجود می آید، این الیه از جریان مواد جذب و تحلیل شده به طرف دانه جلوگیری می کند

 .دارددرصد رطوبت  90ذرت در موقع رسیدن فیزیولوژیک، تقریبا 

 علف هاي هرز -1-6

شرایط تحمیلی و محیط گیاهی است، که در شرایط طبیعی منشا گرفته و در پاسخ به علف هرز، 

های طبیعی ظاهر شده و هم گام با فعالیت های زراعی انسان با گیاه مطلوب در تداخل بوده 

های هرز یکی از مهمترین عوامل محدود کننده در تولید علف (.1331بوهلر و همکاران، )است

ور، آب و مواد غذایی از طریق رقابت با گیاه زراعی مجاور خود برای نباشند که محصوالت کشاورزی می

علف هرز با تداخل در  (.2001راجکان و سوآنتون، )دهند  عملکرد گیاه زراعی را تحت تاثیر قرار می



19 
 

به گزارش فائو (. 1910موسوی، )زندگی گیاه زراعی سبب کاهش عملکرد و کیفیت محصول می شود

 (.2010فائو، )بین می روند درصد از عملکرد گیاهان زراعی جهان در اثر علف های هرز از 41بیش از 

 1/0گونه یعنی  210هزار گونه گیاهی شناخته شده، در حدود  210در یک تقسیم بندی از حدود 

که در این میان خانواده . باشندخانواده گیاهی می 12روند که متعلق به درصد علف هرز به شمار می

نه های خسارت زا گیاهی را به خود گونه بیشترین گو 92و  44به ترتیب با  آفتابگردانگندمیان و 

 (. 1979کوچکی و همکاران، )د دهناختصاص می

میلیون تن از کل مواد غذایی تولید شده جهان بواسطه  210برآورد شده است که سالیانه حدود 

اهش عملکرد محصوالت زراعی به دلیل ک. گرددهای هرز از دسترس بشر خارج می خسارت علف

(. 2001موسوی و همکاران، )سط محققان متعددی گزارش گردیده استتداخل علف های هرز تو

مقدار کاهش عملکرد گیاه زراعی تا حد زیادی به تعداد علف های هرز رقابت کننده و وزن آن ها 

درصد از  90گاهی علف های هرز به قدری زیاد هستند که تنها (. 2009بوس و همکاران، )بستگی دارد

 (. 1973می، شی)عملکرد قابل دسترس است

بر اساس آمار و اطالعات موجود، خسارت ناشی از وجود علف های هرز از خسارت آفات و بیماری 

های گیاهی کمتر نبوده و در بسیاری از موارد بیشتر از آن ها نیز می باشد، این خسارت در کشور های 

های در حال توسعه  درصد و در کشور 10درصد و در کشور های نیمه توسعه یافته حدود  1پیشرفته 

بیشتر علف (. 1911کوچکی و همکاران، )درصد تجمین زده شده است 21با سیستم سنتی حدود 

های هرز و بذر های آن ها در شرایط نامساعد، از نظر توان رویشی نسبت به گیاهان زراعی برتری 

ویش سریع و قدرت علف های هرز به دلیل کم توقع بودن، تولید بذر باال، ر(. 1914منتظری، )دارند

پراکنش (. 1914حسینی و همکاران، )باال عامل مهمی برای کاهش محصول در سراسر دنیا هستند

زند )علف های هرز و قدرت توسعه آن ها از مهمترین عوامل عدم کنترل این گیاهان محسوب می شود

 (.1919و همکاران، 
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 ذرت و علف هاي هرز  -1-7

بین ردیف های کشت، سرعت رشد کم گیاه در ابتدای فصل و در زراعت ذرت بدلیل فاصله زیاد 

محدود بودن تعداد علف کش های ثبت شده، علف های هرز که گیاهان فرصت طلبی هستند، می 

بر اساس تحقیقات به عمل آمده، میزان خسارت ناشی (. 1913موسوی، )توانند به سرعت مستقر شوند

درصد است و این در حالی است که این میزان در کشور  11-20از علف های هرز در مزارع ذرت ایران 

روز ابتدای  21گیاه ذرت در (. 1911زند و همکاران، )درصد است 1-10های پیشرفته جهان بین 

رشد، بسیار کند رشد می کند اگر در این زمان کنترل علف های هرز صورت نگیرد خسارت جبران 

 (.1911باغستانی و همکاران، )شود ناپذیری وارد می

گونه علف هرز باریک برگ یک ساله  4گونه علف هرز پهن برگ یک ساله،  17در مزارع ذرت ایران 

علف های هرز پهن برگ عمده (. 1911زند و همکاران، )گونه علف هرز دایمی گزارش شده است 11و 

، (.Polygonum avicular L)علف هفت بند: ای که در مزارع ذرت یافت می شود عبارتند از

سلمه  ،(.Amaranthus retroflexus L)تاج خروس ریشه قرمز ،(.Portulaca oleracea L)فهخر

و  (.Solanum spp)تاج ریزی، (.convolvulus arvensis L)پیچک ،(.Chenopodium album L)تره

که در این میان سلمه تره و تاج خروس ریشه قرمز مشکل ساز ترین آن ها  (.Euphorbia spp)فرفیون

هم چنین برخی از علف های هرز باریک برگ ذرت عبارت اند از (. 1917پورآذر، )هستند

 Setaria viridis)دم روباهی ،(.Echinochloa crusgalli L)، سوروف(.Sorghum halepense L)قیاق

L.)اویارسالم ،(Cyperus rotundus L.). 

علف های هرز به روش های مجتلف به خصوص رقابت با گیاه زراعی عملکرد ذرت را به شدت 

کاهش عملکرد اقتصادی ( 2006)کلی و همکاران(. 1337موهلر و همکاران، )تحت تاثیر قرار می دهند

درصد گزارش  9/22درصد و کاهش عملکرد اقتصادی توسط سلمه را  90ذرت توسط سوروف را 

درصد  10با بررسی رقابت تاج خروس ریشه قرمز و ذرت تا ( 2007)باغستانی و همکاران. دکردن
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سوروف علف هرز . درصد کاهش عملکرد ذرت را گزارش کردند 11( 2004)کاهش عملکرد و فینیچ

یک ساله تابستانه است که مشکالت زیادی را در مزارع ذرت ایجاد می کند زیرا قدرت تولید بذر 

هزار بذر تولید می کند و می تواند مدت زیادی  40د، به گونه ای که هر بوته آن تا حدود فراوانی دار

 . در خاک حضور داشته باشد

تاج خروس ریشه قرمز به دلیل داشتن قدرت رقابتی باال حتی می تواند در کنار گیاهان زراعی پا 

درصدی عملکرد ذرت  7/66بلند مانند ذرت رشد کرده و با جذب نور و مواد غذایی باعث کاهش 

کاهش )هم چنین تراکم باالی تاج خروس از طریق باال بردن ضریب استهالک نور(. 2002آرون، )شود

طول دوره رقابت  با افزایش(. 2002آرون، )درصدی عملکرد ذرت می شود 1/96باعث کاهش ( تشعشع

ذرت به شدت افت پیدا بین ذرت و تاج خروس کیفیت نور دریافتی و هم چنین مقدار آن در کانوپی 

 (.2001مادونی، )کرده و این امر عاملی برای کاهش رشد ذرت محسوب می شود

آللوپاتیک منفی روی جوانه زنی، رشد  اثربه علت داشتن  (Xanthium strumarium)قعلف هرز تو

گیاه چه و مراحل پیشرفته تر رشد و نمو ذرت به طور موثری خسارت بار است و در آزمایشی کاهش 

علف های (. 1973حجازی، )درصدی محصول ذرت در رقابت با علف هرز توق گزارش شده است 91

ی هرز ذرت حضور دارند و به ترتیب هرز یکساله توق و تاج خروس معموال در ترکیب گونه ای علف ها

در ذرت از تراکم ( 2001میرزایی و همکاران، )درصدی 41و ( 2001موجنی، ) 60کاهش محصول 

علف هرز سلمه تره در دماهای پایین تری نسبت به دیگر . های باالی این دو گونه گزارش شده است

بز شدن زود هنگام قبل از ذرت دارای به خاطر سرو از این . علف های هرز جوانه زنی را آغاز می کند

روز زودتر علف هرز سلمه تره نسبت  14به طوری که سبز شدن . برتری رقابتی در شروع فصل است

به ذرت در باالترین تراکم موجب بیشترین کاهش در خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک ذرت می 

  (.2001هریسون و همکاران، )شود
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در حال حاضر به عنوان یکی از ده علف هرز مهم جهان مطرح (.Sorghum halepense L)اققی

میزان خسارت این علف هرز به . گیاه زراعی خسارت وارد می کند 90کشور جهان به  19است و در 

محصوالت زراعی به طور دقیق مشجص نیست، اما گزارش های ارئه شده از آمریکا و آرژانتین حاکی از 

درصد  49درصد و در مزارع نیشکر به میزان  41مزارع سویا به میزان آن است که قیاق می توانددر 

گندم، سطح آلودگی آن در -در ایران و به دلیل افزایش تناوب ذرت. افت عملکرد به دنبال داشته باشد

مزارع ذرت افزایش و حتی به عنوان علف هرز مزاحم برداشت در مزارع گندم فارس و خوزستان مطرح 

این گیاه در تولید ریزوم از مهمترین دالیل قدرت رقابت باال و موفقیت آن محسوب  توانایی. شده است

 (.1910راشد محصل و همکاران، )می شود

 2نیكوسولفورونعلف كش  -1-8

برای کنترل علف های هرز پهن برگ و  ،سولفونیل اوره ها خانواده ای از علف کش ها هستند که

مهم ترین ویژگی این علف کش ها، فعالیت زیستی بسیار زیاد و در . بعضی گراس ها به کار می روند

این علف کش ها (. 2002راشل، )نتیجه مصرف مقادیر بسیار کم و با طیف علف کشی گسترده است

و مهم در ساخت اسید های آمینه زنجیری که یک آنزیم کلیدی  (ALS)بازدارنده استو الکتات سینتاز

 (.1331و بروان،  2007 ،ارت)شاخه دار در گیاهان است، می باشد

مصرف این علف کش ها تضمینی برای تحمل زیاد محیطی نیست و حتی در مقادیر کمتر از یک 

چنان چه میزان بقایای علف . درصد مقدار مصرف اولیه باعث خسارت به گیاهان حساس شده است

نانو گرم در گرم خاک باشد، ممکن است رشد  07/0تا  01/0ش های سولفونیل اوره در محدوده ک

علف کش های بازدارنده استوالکتات  (.1330مویر، )گونه های زراعی و مرتعی حساس کاهش یابد

سنتاز علف کش هایی با خاصیت انتجابی هستند که علف های هرز پهن برگ و باریک برگ را تحت 

دو خانواده مهم این علف کش ها در ایران عبارت اند از سولفونیل اوره ها و . ار می دهندتاثیر قر

                                                             
1-Nicosulfuron 
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هر چند . گرم در هکتار مصرف می شوند 1000تا  1علف کش های مذکور در دامنه . ایمیدازولینون ها

سبب کاهش مقدار کل علف کش مصرفی در محصوالت زراعی، به  ALSکه استفاده از بازدارنده های 

ولی این علف کش ها در خاک فعال بوده و پایداری آن . میلیون کیلوگرم شده است 90زان بیش از می

زند و باغستانی، )ها در خاک متغیر است، به طوری که ممکن است گزینه های تناوبی را محدود سازند

 (.1914و موسوی و همکاران،  1911

ر ایران توصیه شده است که در بین این علف کش برای مبارزه با علف های هرز ذرت د 10تا کنون 

علف کش ها به جز نیکوسولفورون که از خانواده سولفونیل اوره ها می باشد بقیه سال هاست که در 

مزارع ذرت ایران مصرف می شوند و عالوه بر خطرات زیست محیطی، خطر مقاوم شدن علف های هرز 

نیکوسولفورون (. 2007باغستانی و همکاران، )تنیز زیاد اس( مانند آترازین)نسبت به برخی از آن ها

می باشد  Bیا  2علف کشی جدید و دو منظوره از خانواده سولفونیل اوره ها و متعلق به گروه ( کروز)

سبب محدود سازی  ALSعلف کش های بازدارنده . است (ALS)که بازدارنده استوالکتات سینتاز

سولفونیل اوره ها ابتدا روی بافت . لین می شوندتولید اسید های آمینه ایزولوسین، لوسین و وا

مریستمی اثر می کنند که پس از تیمار از رشد بازمانده و کلروز و نکروز در آن ها به زودی اتفاق می 

گرم ماده موثره در  10تا  1/17نیکوسولفورون به صورت پس رویشی به مقدار  .(2000رائو، )افتد

ترل بیشتر علف های هرز یک ساله و تعدادی چند ساله باریک هکتار به تنهایی یا مجلوط، جهت کن

سنزمن، )فاده قرار می گیردبرگ، مانند قیاق و برخی علف های هرز پهن برگ در مزرعه ذرت مورد است

2007.) 

بررسی کارایی علف کش های سولفونیل اوره در کنترل علف های هرز ذرت دانه ای نشان داد که 

نصیر )به سایر علف کش ها داشت ی نسبتلیتر در هکتار کارایی بیشتر 2نیکوسولفورون به میزان 

نیکوسولفورون به عنوان یک علف کش دو منظوره در مزارع ذرت کشور کاربرد وسیع  (.2006زاده، 

نیکوسولفورون قادر به کنترل بسیاری از علف های هرز باریک برگ (. 1911بهروزی، )پیدا نموده است
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نیکوسولفورون به صورت پس رویشی به (. 2007باغستانی، )رت بوده استو برخی پهن برگ های ذ

تنهایی و یا مجلوط، جهت کنترل بیشتر علف های هرز یک ساله و تعدادی چند ساله باریک برگ، 

سنزمن، )مانند قیاق و برخی از علف های هرز پهن برگ در مزرعه ذرت مورد استفاده قرار می گیرد

2007.) 

 مصرفی علف كشكاهش دز  -1-3

امروزه متجصصان علف های هرز به دلیل بروز مشکالت زیست محیطی و همچنین گسترش روز 

افزون مقاومت علف های هرز به علف کش هایی که در سطح گسترده مورد استفاده قرار می گیرند، به 

یریت دنبال روش های جایگزینی می گردند که ضمن به حداقل رساندن مصرف علف کش، راندمان مد

در این خصوص، کاربرد علف کش هایی با دز مصرف پایین بسیار . علف های هرز را به حداکثر برسانند

در دزهای پایین علف  حتی در موارد متعدد مشجص شده است که علف های هرز. سودمند خواهد بود

قل ی را به حداطبه خوبی کنترل می شوند و از این جهت کاربرد آن ها مشکالت زیست محی کش

دالیلی که پتانسیل استفاده از دز های کاهش یافته علف  .(2006بلکشاو و همکاران، )خواهد رساند

 :کش ها را موفق نشان داد، عبارتند از

دز های ثبت شده برای کنترل کافی و مطمئن و بر اساس طیف وسیعی از گونه های علف  -

 .شده اند هرز و تراکم علف هرز در مراحل و شرایط محیطی مجتلف تنظیم

 .ماکزیمم کنترل همیشه برای عملکرد اپتیمم محصول الزم و ضروری نیست -

ترکیب دز های کاهش یافته علف کش ها با سایر روش های مدیریتی از قبیل اختالط با مواد  -

افزودنی یا روش های مکانیکی، به طور چشمگیری می تواند کنترل موفق علف های هرز را 

 .افزایش دهد
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ان داده است که چنانچه عواملی مانند گونه علف هرز، زمان مصرف، شرایط محیطی و تحقیقات نش

را نسبت به دز توصیه  یدقت در کاربرد رعایت گردد، می توان میزان مصرف علف کش های پس رویش

به این نتیجه  (2000)در این ارتباط، بلز و همکاران(. 2003باروس و همکاران، )شده کاهش داد

درصد مقدار توصیه شده می تواند جمعیت  10رف علف کش ترالکوسیدیم در دز رسیدند که مص

می توان به کاهش دز مصرفی  همچنین. درصد کنترل کند 10و را بیش از یوالف وحشی در مزرعه ج

دز توصیه شده، بدون کاهش درصد کنترل علف  21/0برخی علف کش های سویا و غالت به میزان 

بر روی دز کاهش ( 1331)که هرینگ و پپر یطی آزمایش. (1339ان و بوو، اسالیو)های هرز اشاره کرد

یافته علف کش توفوردی و مویان سیتویت انجام دادند، نتایج نشان داد که کاهش دز مصرفی علف 

درصد از جمعیت پیچک صحرایی را کنترل  70کش در اختالط با ماده افزودنی سیتویت بیش از 

ها در افزایش کارایی علف  ادجووانتآزمایشی روی کاربرد ( 2004)ریچاردسون و همکاران .نمود

نتیجه گرفتند که کاربرد دز کاهش یافته علف کش به همراه به انجام رساندند که  CGA-362622کش

ماده افزودنی عالوه بر کنترل علف های هرز، عملکرد پنبه را به میزان مصرف دز کامل علفکش افزایش 

 .ادد

 اسید سالیسیلیک -1-21

ه از ترکیبات فنلی سالیسیلیک یا اورتو هیدروکسی بنزوئیک اسید، ترکیبی مربوط به یک گرو اسید 

و  شود میهای مجتلف تولید  های ریشه و میکرو اورگانیسم صورت درونی توسط سلولباشد که به  می

اسید (. 2001الطیب، )د های ریشه وجود دار مجتلف در سطح برگ و اطراف سلول به اشکال

این ماده نقش . گذارد هورمونی است که بر رشد و نمو گیاهان اثر می ای شبه ماده (SA)سالیسیلیک  

مثل رشد، تکامل گیاه، جذب یون، فتوسنتز و  محوری در تنظیم فرآیندهای فیزیولوژیکی مجتلف

عنوان یک هورمون  بهاز آن  امروزهاسید سالیسیلیک یک فنول گیاهی است که  .زنی ایفا می کند جوانه
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های زنده و  که نقش آن در مکانیسم دفاعی در برابر تنش شود، چرا ی درونی یاد می کننده تنظیم

  (.2007گانز و همکاران، ؛ 2010شهبا و همکاران، )غیرزنده ثابت شده است 

. امروزه اسید سالیسیلیک در اشکال متنوع و به صورت گسترده ای در گیاهان شناخته شده است

اسید  ،مجتلف های میکرواورگانیسم. است ، اسید شیکیمیکاسید سالیسیلیکپیش ماده بیوسنتز 

ت، سنتز و اس اسید شیکیمیککه یک حد واسط مهم مسیر اسید کوریزومیک  را از مسیر سالیسیلیک

با اسید سالیسیلیک  تیماررسد،  به نظر می (.1337استیچر و همکاران، ) ن ترشح می کنندبه بیرو

دهد که به این ترتیب باعث القاء تحمل به تنش در  اکسیدانت را افزایش می سیستم حفاظتی آنتی

معموالً با اثر بر هورمون های آبسیزیک  اسید سالیسیلیک .(1331همکاران،  نمیک و) گیاهان می شود

بسیاری از فرآیندهای ( 2002ژانگ و همکاران، ) و اتیلن( 2002سنارانتا و همکاران، ) اسید

از جمله با اثر روی اسید آبسیزیک و تجمع این هورمون . فیزیولوژیکی و رشد گیاه را تنظیم می کند

 اسید (.2010هایات و همکاران، ) در گیاه باعث خوگیری گیاه نسبت به تنش های محیطی می شود

شود ولی روی سیتوکینین تجمع آبسیزیک اسید و ایندول استیک اسید نیز می سالیسیلیک موجب

گسترش، تقسیم و مرگ سلولی را تنظیم کرده و در واقع بین رشد و  اسید سالیسیلیک. اثری ندارد

، نشان دادند که اسید (1332)کات و کلسیگ (.2009پاپوا و همکاران، ) کند پیری تعادل ایجاد می

کاربرد خارجی اسید سالیسیلیک باعث تحریک جوانه زنی بذر . سالیسیلیک در جوانه زنی نقش دارد

درصد جوانه زنی بذر های جو در یک ( 2001)به گزارش الطیب(. 2010هایات و همکاران، )می شود

 . محلول یک میلی مول اسید سالیسیلیک نسبت به شاهد افزایش معنی داری نشان داد

نشان داد که درصد جوانه ( 1911)شده توسط مظاهری تیرانی و منوچهری کالنتریپژوهش انجام 

زنی بذر کلزا در غلظت های بیشتر از یک میلی مول اسید سالیسیلیک نسبت به شاهد در تیمار با 

اسید ( 1917)به عقیده مظاهری تیرانی و همکاران. اسید سالیسیلیک کاهش معنی داری دارد

 اثری یک میلی مول و پائین تر به عنوان ترکیب ضد تنشی موجب کاهش سالیسیلیک در غلظت ها

تنشی ناشی  اثرمیلی مول اسید سالیسیلیک  1/1اکسیداتیو ناشی از تولید اتیلن می شود ولی غلظت 
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البته گزارش شده است که این ماده در غلظت های بیشتر از یک میلی  .از اتیلن را تشدید می کند

 (.1333لوپز و همکاران، )ناشی از تنش اکسیداتیو طی جوانه زنی دخالت دارد مول در رفع آسیب های

زدن بذرها،  ها، جوانه شدن روزنه چنین نقش فعالی در کنترل تعرق، بسته سالیسیلیک هم اسید

بازی ( 1331همکاران،  دات و)گرما و تحمل ( 1332 راسکین،)دهی و تولید گرما  عملکرد میوه، گل

اسید  .طور طبیعی به مقدار بسیار پایین در گیاهان وجود دارد ک بهلیلیسیاسید سا. کند می

 خوداری،)سالیسیلیک همچنین در گیاه ذرت باعث افزایش میزان کلروفیل برگ و کارتنوئید گردید  

گانیسم ها و پاسخ به تنش وردر تنظیم رشد، نمو و عمل متقابل با میکروا اسید سالیسیلیک (.2004

عالوه بر (. 2002و سنارانتا و همکاران،  1334یالپانی و همکاران، ) گیاهان نقش داردهای محیطی در 

، (2010هایات و همکاران، ) این در جوانه زنی دانه ها، عملکرد میوه، گلدهی و گلیکولیز در گیاهان

 ، سرعت فتوسنتز، هدایت روزنه ای و تعرق نقش دارد(1311هارپر و بالک، ) جذب و انتقال یون

، یک مولکول سیگنالی اساسی در مقاومت به بیماری ها اسید سالیسیلیک(. 2010ایات و همکاران، ه)

و در ( 2000، رزو آلو 1332انیدی و همکاران، ) در گیاهان در پاسخ به حمالت پاتوژنی گوناگون است

د اسیکاربرد خارجی . مقاومت به محدوده وسیعی از تنش های اکسیداتیو در گیاهان نقش دارد

اسید کاربرد خارجی (. 2010هایات و همکاران، ) باعث تحریک جوانه زنی بذر می شود سالیسیلیک

ها در انتقال عناصر غذایی نقش دارد و موجب کاهش جذب فسفات و پتاسیم توسط ریشه سالیسیلیک

  .شد pHو کاهش 

محلول پاشی . جعفری شد گیاهموجب افزایش ریشه دهی در  اسید سالیسیلیکغلظت های پایین 

سالیسیلیک  کاربرد اسید. به طور معنی داری موجب افزایش طول ریشه در سویا شداسید سالیسیلیک 

غالف،  فزایش تعداد غالف در بوته، وزنسالیسیلیک در ذرت و سویا باعث ا های اسید  آنالوگسایر  و

است که اسید گزارش شده  (.2009خان و همکاران، )وزن صد دانه و عملکرد هر بوته گردید 

میلی موالر سبب افزایش عملکرد در گندم و لوبیا چشم بلبلی شده است  1/0سیلیک با غلظت یسال

اسید کاربرد خارجی ، گزارش کردند که (2010)هایات و همکاران (.1336باسو و همکاران، )



28 
 

در خیار . ش دادبه طور معنی داری اندازه و وزن دانه در گندم را در مقایسه با شاهد افزای سالیسیلیک

طور عملکرد میوه را بهسالیسیلیک  اسیدو گوجه فرنگی، اسپری شدن گیاهان با غلظت های پایین 

 . (2000چادری و همکاران، )معنی داری افزایش داد

 (.2010هایات و همکاران، ) در سویا موجب افزایش گلدهی شداسید سالیسیلیک محلول پاشی 

. تولید ماده خشک در ذرت و سویا نقش دارند ه آن در برگ وو ترکیبات مشاب اسید سالیسیلیک

غوطه ور شدند، جوانه زنی و رشد  اسید سالیسیلیکهنگامی که دانه های گندم پیش از کاشت در 

در  اسید سالیسیلیکتیمار گیاهان با  (.2010هایات و همکاران، )  گیاهچه ها در گندم تحریک شد

پراکسیداز، سوپر اکسید دیسموتاز و گلوتاتیون ریداکتاز را در مقایسه با برنج فعالیت آنزیم های کاتاالز، 

موجب سالیسیلیک،  اسیدپیش تیمار با  (.2004چادوری و پاندا، ) گیاهان تیمار نشده افزایش داد

در برنج،  (.2000جاندا و همکاران، ) افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان مجتلف در ذرت شد

قبل از کاشت سطوح زیاد رادیکال های آزاد اکسیژن  اسید سالیسیلیکپرایمینگ بذر با غلظت پایین 

اکسیدان، کاتاالز، گوایکول به سبب قرار گیری در معرض کادمیوم را کاهش و فعالیت آنزیم های آنتی

ن ترتیب گیاه را از خطر تنش پراکسیداز، گلوتاتیون رداکتاز و سوپر اکسید دیسموتاز را افزایش و به ای

 با این حال بر خالف این مشاهدات، چادوری و پاندا(. 2007پاندا و پاترا، ) اکسیداتیو محافظت می کند

، گزارش کردند که در برنج، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان، کاتاالز، پراکسیداز، سوپر (2004)

 سالیسیلیک اسیده وری بذور پیش از کاشت در اکسید دیسموتاز و گلوتاتیون رداکتاز در شرایط غوط

  .کاهش یافت

درونی،  کربن اکسید موجب افزایش سرعت فتوسنتز، غلظت دی اسید سالیسیلیککاربرد خارجی 

و کاهش  (2009فریدالدین و همکاران، )مصرف آب، هدایت روزنه ای و نسبت تعرق در کلزا  ییکارآ

هایات و . شد( 2001کرانتو و همکاران، )ت سمیت کادمیوم بر کلروفیل برگ در ذر اثر

روی رشد و فعالیت سالیسیلیک  اسیدآزمایشی برای بررسی اثر کاربرد خارجی ( 2010)همکاران

فیزیولوژیکی و آنتی اکسیدان تحت شرایط تنش شوری و سمیت روی هویج انجام دادند و مشاهده 
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افزایش رشد، وزن خشک ریشه، غلظت  به طور معنی داری موجب اسید سالیسیلیککه کاربرد  گردید

 . سولفور و فعالیت آنتی اکسیدان های ساقه و ذخیره ریشه شد

تجمع پرولین را تنظیم و سمیت  اسید سالیسیلیککاربرد خارجی همین محققین گزارش کردند که، 

 (.2010هایات و همکاران، ) هویج را کاهش می دهد ای یونی و تجمع بر و کلر در ساقه و ریشه ذخیره

در گیاهچه های گندم از طریق افزایش مقدار آبسیزیک اسید باعث پیش سازگاری  اسید سالیسیلیک

این ماده با اثر بر مقدار آبسیزیک اسید باعث تکامل واکنش . نسبت به استرس های اکسیداتیو می شود

 (. 2009، ینواشکیروا و ساهابوت) در گیاهچه های گندم می شود( تجمع پرولین) های ضد تنش

موجب کاهش خسارت کمبود آب و شوری روی گیاهچه و تسریع در  اسید سالیسیلیککاربرد 

 برگیپاشی  محلول (.2004ساهابوتینوا و همکاران، ) تجدید فرآیندهای رشد در گندم گردیده است

هایی از رشد  را در ذرت خنثی کرد و مقاومت به شوری را در دوره NaClآور  زیان اثرسالیسیلیک  اسید

اسید کاربرد خارجی  (.2004خودداری، )ی افزایش فعالیت فتوسنتزی بهبود بجشید  وسیله به

در جو افزایش داد و در نتیجه موجب  تنش شوریفتوسنتز و ثبات غشا را در شرایط  سالیسیلیک

 (.2001الطیب، ) افزایش رشد گردید

کاربرد خارجی محلول های سازگار می تواند موجب رشد ( 2001) به گزارش حسین و همکاران

، اسید سالیسیلیکدر ضمن پرایمینگ بذر همراه با . موفق گیاهان زراعی با مصرف آب پایین شود

تحمل به تنش دمای پایین در ذرت هیبرید را توسط فعالیت آنتی اکسیدان و بقای محتوای آب بافت 

کاربرد خارجی اسید سالیسیلیک مقاومت به گرما در  (.2001فاروغ و همکاران، ) بهبود بجشیدباال 

اسید  .(1333جاندا و همکاران، )کند  ی افزایش کارایی اکسیدانت القاء می وسیله خردل و ذرت را به

محلول پاشی . در ایجاد تحمل به تنش گرما در گیاهان نقش اساسی دارد سالیسیلیک

هایات و همکاران، ) در خردل شد تنش گرمادر غلظت های پایین موجب تحمل به سالیسیلیک  اسید

2010.) 
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روی  تنش خشکیمجرب  اثردر غلظت های پایین موجب کاهش  سالیسیلیک اسیدکاربرد خارجی 

در جو سالیسیلیک  اسیدعالوه بر این، کاربرد خارجی  (.2002سنارانتا و همکاران، ) گوجه فرنگی شد

مجرب کمبود آب روی غشای سلولی را کاهش و موجب افزایش محتوای آبسیزیک اسید در برگ  اثر

اسید تیمار  (.2001باندورسکا و استرینسکی، ) شد تنش کم آبیها و در نهایت افزایش تحمل به 

تنش اکسیداتیو ناشی از تماس علف کش غیر انتجابی پاراکوآت در خیار و تنباکو را  سالیسیلیک

 (. 2010هایات و همکاران، ) می دهد کاهش

 1ادجووانت -1-22

ها هر عملیاتی که بتواند کارایی آنها را افزایش دهد می تواند سبب کاهش  علف کشدر کاربرد 

به موادی که در فرموالسیون علف کش وجود دارد یا به مجزن سمپاش اضافه می . مصرف آنها نیز شود

2را تعدیل نمایند، مواد افزودنی علف کششوند تا فعالیت بیولوژیکی یا ویژگی های کاربردی 
گفته می  

علف از انواع افزودنی هایی هستند که می توانند از طریق افزایش کارایی جذب  ها جووانتاد .شود

اثیر بیشتر بر گیاهان و در نهایت ها و ت علف کشها از راه کوتیکول برگ باعث افزایش کارایی  کش

  .(1913موسوی، )ها گردند  علف کشسبب کاهش مصرف 

از نظر نحوه عمل بعضی مروزه اهمیت مواد افزودنی در کاربرد علف کش ها رو به افزایش است ا

ها خصوصیات فیزیکی  ادجووانتها فعالیت علف کش ها را افزایش می دهند و بعضی  ادجووانت

مویان ها از طریق تغییر ویژگی های سطحی باعث بهبود امولسیون . پاشش را تغییر می دهند

بعضی . شدگی، پراکندگی، خیس خوردگی یا خصوصیات دیگر مایعات می شوند شوندگی، پجش

یش جذب علف افزودنی ها از مشتقات روغن های نفتی یا گیاهی هستند که عمل اصلی آن ها افزا

ها امری رایج است زیرا این مواد ضمن  علف کشاستفاده از مواد افزودنی در  .کش به داخل گیاه است

ها باعث کاهش یا برطرف نمودن مشکالتی از قبیل تغییر در  علف کشرایی افزایش فعالیت و کا
                                                             
1-Adjuvant 
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مشجصات فیزیکی و شیمیایی محلول سمپاشی در اثر وجود امالح و ناخالصی های آب و در نتیجه 

از جمله مزایای دیگر این ترکیبات می . فراهم نمودن شرایط الزم جهت استفاده صحیح سم می شوند

، کاهش کف، کاهش تبجیر، پجش شوندگی و چسبندگی بیشتر pHل عدم تغییرتوان به مواردی از قبی

و در نتیجه کاهش هدر رفتن در اثر باد بردگی،  پراکنده نمودن و ریزتر کردن قطر ذرات سمپاشی 

 (. 1913زند و همکاران، )اشاره کرد

همراه با  شوالیه علف کشدر آزمایشی نشان دادند که اثر کاربرد ( 2006)ودرزی و همکاران گ

در این . مویان سیتوگیت بیشترین درصد کنترل و کمترین وزن خشک علف های هرز را داشت

ها بر روی سطح برگ توانست اثر آن را  علف کشآزمایش مویان از طریق افزایش نگهداری خوب 

در پژوهشی دریافتند که استفاده از مویان ( 1930)امینی خلف بادام و همکاران . افزایش دهد

کلودینافوپ پروپارژیل در  علف کشت، همپالس و گیاه گیت سبب افزایش معنی دار کارایی وکوکو

( 1911)همچنین ابطالی و همکاران. کنترل علف های هرز باریک برگ مزارع گندم خوزستان گردید

نیز در آزمایشی نشان دادند که بین دز کامل علف کش های گاالنت سوپر، گاالنت در کلزا و علف کش 

گرانستار و شوالیه در گندم با دز کاهش یافته آن ها زمانی که از روغن سیتوگیت به +ای تاپیکه

نتایج این آزمایش همچنین نشان داد . درصد بکار برده شد، تفاوت معنی داری مشاهده نشد 1میزان 

 . الت از جانب سیتوگیت مشاهده نشدکه هیچگونه اثر سویی روی محصو

 علف کشها، منجر به استفاده از دزهای کمتر  علف کشافزایش کارایی  ویان ها می توانند بام

ها عالوه بر کنترل بهتر علف  علف کشاما گاهی افزودن مویان از طریق افزایش جذب و کارایی . شوند

(. 1913موسوی، )های انتجابی به گیاهان زراعی می شود  علف کشهای هرز، سبب توسعه خسارت 

2یا به عبارتی پادزهر 1ان ایمن سازاز طرفی موادی تحت عنو
اضافه  علف کشنیز بعنوان افزودنی به   

به گیاه زراعی جلوگیری کند یا میزان سمیت آن را برای گیاه زراعی  علف کشمی شود تا از صدمه 

                                                             
1-Safener 

2-Antidote 
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این مواد به طرق گوناگون از جمله افزایش سرعت متابولیسم یا از طریق افزایش سرعت . کاهش دهد

 علف کشدر پیکر گیاه یا با بهبود رشد گیاه زراعی تنش های وارد شده در اثر  علف کشاکسیداسیون 

ها در  بسیاری از فرموالسیون علف کش ها با سورفکتانت (.1913موسوی، )ا را کاهش می دهنده

در حالی که علف کش هایی که به صورت  .کارخانجات ترکیب شده و بصورت آماده وارد بازار می شوند

سورفکتانت ها  برای تاثیر بیشتر این علف کش ها، برد و یا پیش رویش استفاده می شوندخاک کار

در مطالعه ای که توسط زند و (. 1311میلر و وسترا، )اضافه می شوندهنگام مصرف معموال 

+ انجام شد در بررسی اثر سطوح مجتلف ماده افزودنی سیتوگیت و علف کش کلریدازون ( 16)همکاران

بر عملکرد و اجزاء عملکرد چغندرقند، مشاهده شد که باالترین عملکرد در صفاتی مانند فن مدیفام 

عملکرد ریشه، اجزاء عملکرد، بیوماس کل، طول ریشه چغندرقند و وزن خشک برگ متعلق به تیمار 

عالوه بر آن باالترین قطر ریشه مربوط به . میلی لیتر ماده افزودنی بود 91درصد علف کش و  100

رامسدال و . میلی لیتر ماده افزودنی بود 21درصد علف کش و تیمار  100تا  10ر تیما

ها بر روی اندازه قطر ذرات آب و اسپری با  ادجووانتدر مطالعه ای که روی تاثیر ( 2009)همکاران

ه فن انجام دادند، دریافتند که بادبردگی با نازل های کوتاه بیشتر بود-نازل های کوتاه و نازل های فلت

اگروویتال و اکول باعث افزایش قطر ذرات آب شده و کمترین بادبردگی را با  ادجووانتو استفاده از دو 

 . فن داشت-نازل های فلت

ها باعث افزایش کارایی سم گلیفوزیت از طریق مرطوب کردن  ادجووانتروغن های پایه گیاهی و 

بانتینگ و . یکول سطح برگ می شوندسطح برگ و یا تاثیر بر روی انحالل پذیری الیه واکسی کوت

لف کش فورام سولفورون در کنترل ها را بر کارایی ع ادجووانتتاثیر انواع مجتلف ( 2004)همکاران

علف هرز دم روباهی بررسی نمودند و نشان دادند که فورام سولفورون وقتی که با روغن متیله 

درصد یا بیشتر علف  30ده شود، حداقل درصد نیترات آمونیوم افزو 21بعالوه  MSOو یا  (MSO)شده

همچنین وقتی که کنسانتره روغن گیاهی و یا سورفکتانت غیر . هرز دم روباهی را کنترل می نماید

    . درصد می باشد که این نشان می دهد 20یونی به فورام سولفورون افزوده شد، کنترل دم روباهی تنها 
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زمانی که سولفات آمونیوم به . در کارایی علف کش مهم است ادجووانتنوع سورفکتانت و یا  نقش

البته این . علف کش گلیفوسیت افزوده گردد، کارایی آن در ذرت مقاوم به گلیفوسیت افزایش می یابد

وقتی سولفات آمونیوم به علف کش . کارایی به موقعیت و شرایط آب و هوایی نیز بستگی دارد

در کنترل علف های هرز یکساله ای چون تاج خروس ریشه قرمز و  گلیفوسیت افزوده گردد کارایی آن

افزودن سولفات آمونیوم به گلیفوسیت تنها در غلظت پایین تر از غلظت . یا سلمه تره، افزایش نمی یابد

فریسوی و (. 2001روبرت و همکاران)معمولی می تواند کنترل بعضی از علف های هرز را بهبود بجشد

مایشی نشان دادند که اضافه نمودن یک کود آمونیومی به محلول سم علف کش در آز( 1311)مارتین

طی ( 1333)هندیکسون و مالری اسمیت .بنتازون، کنترل علف هرز گاوپنبه را افزایش داده است

تحقیقات خود چنین اظهار داشتند که وزن خشک علف هرز بروموس وقتی تحت تاثیر علف کش پریم 

رصد کاهش یافت و زمانی که ماده افزودنی به علف کش اضافه شد، وزن د 1سولفورون قرار گرفت، 

 .درصد کاهش یافت 19تا  21خشک بروموس 
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 زمان و مشخصات محل اجراي آزمايش -9-2

نشگاه صنعتی شاهرود، واقع در در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دا 1931آزمایش در سال 

 96شهرستان شاهرود در عرض جغرافیایی . اجرا شد( آزادشهر -جاده شاهرود 1کیلومتر )بسطامشهر 

دقیقه شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع  17درجه و  14دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  21درجه و 

منطقه بسطام دارای اقلیم سرد و خشک  .متر است 1966شده است و میانگین ارتفاع آن از سطح دریا 

میلی متر است و بارندگی ها عمدتا در  160تا  110میانگین بارندگی سالیانه در این منطقه بین . است

درجه سانتی  40و  -6/3حداقل و حداکثر دمای منطقه به ترتیب . فصل پاییز و زمستان رخ می دهد

 . گراد است

 مشخصات خاک مزرعه -9-1

شجیص خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک قبل از عملیات اجرایی طرح از عمق صفر به منظور ت

سانتی متری خاک نمونه برداری انجام شد و مورد تجزیه قرار گرفت که نتایج حاصله در جدول  90تا 

 .مطابق اطالعات به دست آمده بافت خاک شنی لومی تعیین شد. نشان داده شده است 9-1

 تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایشنتایج  -1-9جدول 

 مقدار مشجصه 

 10 (درصد)شن 

 91 (درصد)سیلت 

 11 (درصد)رس 

 164 (قسمت در میلیون)پتاسیم قابل جذب 

 11/9 (قسمت در میلیون)قسفر قابل جذب 

 099/0 (درصد)نیتروژن کل 

 41/0 (درصد)کربن آلی 

 17/7 اسیدیته گل اشباع 

 1/2 (دسی زیمنس بر متر) هدایت الکتریکی
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 مشخصات طرح آزمايشی -9-9

تیمار . سه تکرار اجرا شد بابلوک های کامل تصادفی طرح در قالب فاکتوریل آزمایش به صورت 

، (a2)، وجین علف هرز(a1)عدم وجین علف هرز: سطح چهار در، (A) روش کنترلهای آزمایش شامل، 

به عنوان  (a4)لیتر علف کش نیکوسولفورون 2مصرف  ،(a3)لیتر علف کش نیکوسولفورون 1مصرف 

عدم و  (b1)(میلی موالر 7/0)اسید سالیسیلیکمصرف : در دو سطح، (B)اسید سالیسیلیک ،عامل اول

مصرف : سطحدر دو ، (C)کوکووتو همچنین به عنوان عامل دوم  (b2)مصرف اسید سالیسیلیک

ها در تعداد تیمار. بودبه عنوان عامل سوم  (c2)عدم مصرف کوکووت و (c1)(لیتر در هکتار 2)کوکووت

 . کرت بود 41و تعداد کل کرت های آزمایش  16مجموع 

  ترکیبات تیماری مورد استفاده در آزمایش -2-9دول ج

 a1b1c1 عدم وجین، مصرف اسید سالیسیلیک، مصرف کوکووت

 a1b1c2 عدم وجین، مصرف اسید سالیسیلیک، عدم مصرف کوکووت

 a1b2c1 وجین، عدم مصرف اسید سالیسیلیک، مصرف کوکووتعدم 

  a1b2c2 عدم وجین، عدم مصرف اسید سالیسیلیک، عدم مصرف کوکووت

  a2b1c1 وجین، مصرف اسید سالیسیلیک، مصرف کوکووت

 a2b1c2 وجین، مصرف اسید سالیسیلیک، عدم مصرف کوکووت

 a2b2c1 وجین، عدم مصرف اسید سالیسیلیک، مصرف کوکووت

 a2b2c2 وجین، عدم مصرف اسید سالیسیلیک، عدم مصرف کوکووت

 a3b1c1 لیتر علف کش، مصرف اسید سالیسیلیک، مصرف کوکووت 1مصرف 

 a3b1c2 لیتر علف کش، مصرف اسید سالیسیلیک،عدم مصرف کوکووت 1مصرف 

 a3b2c1 لیتر علف کش، عدم مصرف اسید سالیسیلیک، مصرف کوکووت 1مصرف 

 a3b2c2 لیتر علف کش، عدم مصرف اسید سالیسیلیک، عدم مصرف کوکووت 1مصرف 

 a4b1c1 لیتر علف کش، مصرف اسید سالیسیلیک، مصرف کوکووت 2مصرف 

 a4b1c2 لیتر علف کش، مصرف اسید سالیسیلیک، عدم مصرف کوکووت 2مصرف 

 a4b2c1 لیتر علف کش، عدم مصرف اسید سالیسیلیک، مصرف کوکووت 2مصرف 

 a4b2c2 لیتر علف کش، عدم مصرف اسید سالیسیلیک، عدم مصرف کوکووت 2مصرف 
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.III 

 نقشه کاشت طرح آزمایشی مورد استفاده -1-9شکل

 مشخصات كرت ها -9-4

فاصله بین ردیف ها . متر بود 1به طول خط کاشت  4کرت ها دارای . کرت بود 16هر بلوک شامل 

 و متر 1/1بین هر کرت . بودسانتی متر  21فاصله کاشت روی ردیف ها  و  سانتی متر 71در هر کرت 

 .در نظر گرفته شدفاصله متر  2بین دو تکرار 

 آماده سازي زمین و كاشت بذور -9-5

عملیات آماده سازی زمین با مساعد شدن . زمین مورد آزمایش در پاییز سال قبل شجم زده شد

در ابتدا زمین مورد . صورت گرفت 1931شرایط آب و هوایی و گاورو شدن زمین در اوایل خرداد ماه 

در پایان به . ن گردیدسپس اقدام به عمل تسطیح زمی. دار شجم زده شد اوآهن برگرداننظر توسط گ

سانتی متر در جهت شمال به جنوب ایجاد گردید و  71، جوی و پشته هایی به فاصله وسیله فارو

کاشت بذور در . بود 704رقم ذرت مورد آزمایش سینگل کراس . سپس جوی های آبیاری تعبیه شدند

 .انجام گرفت 21/04/31در تاریخ  تی متری وسان 1-7عمق 
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 عملیات داشت -9-6

اولین آبیاری پس از کاشت بذور انجام شد به صورتی که پشته ها کامال خیس : آبیاری -9-6-1

 .روز یک بار انجام شد 1آبیاری های بعدی نیز  در طول فصل رشد، هر . شدند

در نقاطی که بذور سبز نشده بودند بعد از جوانه زنی بذور و ظهور گیاهچه، : واکاری -9-6-2

 .واکاری صورت گرفت

برگی حقیقی  4-6با توجه به تراکم بوته مورد نظر، تنک کردن در مرحله : تنک کاری -9-6-9

 .گیاهچه ها و با حفظ یک بوته سالم و قوی و حذف دیگر بوته ها انجام شد

برگی به  2-9با توجه به کمبود ازت مشاهده شده در بوته های ذرت، در زمان : ود سرکک -9-6-4

 .کیلوگرم در هکتار  کود ازته آمونیوم به صورت سرک استفاده گردید 110میزان 

در تیمار . کنترل علف های هرز بر اساس تیمار ها انجام شد: مبارزه با علف های هرز -9-6-1

محلول پاشی علف کش . علف های هرز هر هفته انجام گردیدوجین علف های هرز، کلیه 

مهم ترین گونه های . برگی ذرت انجام گردید 6نیکوسولفورون ، اسید سالیسیلیک و کوکووت در زمان 

به ترتیب فراوانی آن ها در سطح مزرعه شامل، در زمان قبل از اعمال تیمار ها، هرز های  علف 

سلمه ، (.Amaranthus retroflexus L)تاج خروس،  (.Echinochloa crus-galli L)سوروف

 .بودند (Solanum nigrum)و تاج ریزی سیاه (Chenopodium album)تره

 اعمال تیمارها -9-7

علف کش پاشی  محلولبه طوری که . گردید تیمارها ها اقدام به اعمال پس از استقرار کامل بوته      

در تاریخ برگی ذرت  6و در زمان مرحله رویشی  یکطی  کوکووتنیکوسولفورون، اسید سالیسیلیک و 

به  محلول پاشی در عصر و در هوای مالیم انجام شد. اعمال گردید( روز پس از کاشت 42) شهریور 1

 .طوری که برگ های گیاه کامال خیس شوند
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 و ارزيابی صفات نمونه برداريروش  -9-8

 صفات مورفولوژيک و زراعی -9-8-2

برگ سطح و ، وزن خشک برگ و ساقهوزن خشک ارتفاع ساقه، قطر ساقه، به منظور اندازه گیری 

. روز یک بار قبل از آبیاری اقدام به نمونه گیری می شد 11هر . مرتبه نمونه برداری صورت گرفت 6

سانتی متر از ابتدا و انتهای هر کرت به عنوان حاشیه حذف  10برای نمونه برداری دو ردیف کناری و 

یادی خصوصیات بوته به صورت تصادفی به نحوی انتجاب شدند که بتوانند تا حدی ز 9سپس . شدند

صفات مرفولوژیک و شاخص سطح برگ ذرت بالفاصله پس از برداشت . کرت مربوطه را نشان دهند

  .اندازه گیری سطح برگ به صورت دستی انجام گرفت. بوته ها در هر کرت اندازه گیری و ثبت شدند

استفاده (  71/0 ×بیشترین عرض برگ  ×بیشترین طول ) جهت تعیین میزان سطح برگ از فرمول 

یکی از روش های معمول برآورد شاخص سطح برگ ذرت  حاصلضرب بزرگترین طول در . شد

اندازه  71/0( 1371)توسط مونتموگری  ضریباین . آلفا  می باشد ضریببزرگترین عرض برگ در 

ارائه و به طور گسترده ای مورد  79/0( 1364)این فاکتور همچنین توسط مک کی . گیری شده است

 .پیشنهاد شده است( 1339)توسط اندرسون  11/0تا  61/0بین  ضریباما این . ه قرار گرفتاستفاد

در هر نمونه برداری قطع . پس از اندازه گیری سطح برگ بر حسب مترمربع سطح زمین محاسبه شد

 . بوته ها از سطح خاک و از ناحیه طوقه صورت گرفت

 عملكرد و اجزاي عملكرد -9-8-1

بوته از خطوط وسط  10ای تعداد  پس از حذف اثر حاشیهبه منظور اندازه گیری اجزای عملکرد، 

بوته محاسبه و عملکرد نهایی بر حسب مترمربع  1وسیله ه داشت گردید و مساحت اشغال شده ببر

در هر باشند و  های میزان تولید نهایی گیاه می اجزای عملکرد در یک گیاه زراعی مولفه. برآورد گردید

تعداد بالل، تعداد ردیف  شامل ذرتاجزاء عملکرد در گیاه . گیاه زراعی دارای اجزای خاص خود است



41 
 

. گیری شدند بوته برداشت شده اندازه 1می باشند که در  وزن صد دانهو دانه، تعداد دانه در ردیف 

پس . مال خشک شونددرجه سانتی گراد قرار داده شدند تا کا 71ساعت در دمای  41نمونه ها به مدت 

به منظور نحوه تاثیر تیمارها بر  . گرم وزن شدند ± 01/0از خشک شدن با ترازوی حساس به دقت 

به کمک  ،(روز بعد 11)بعد از محلول پاشی نمونه برداری از علف های هرز ذرت همعلف های هرز، 

cm)کوادراتی به ابعاد 
. بار در هر کرت به طور تصادفی قرار داده می شد، انجام شد 9که ( 90×10 2

از محل طوقه قطع شده  شمارش تعداد هر گونهشناسایی و درات پس از اعلف های هرز موجود درکو

با قرار دادن نمونه ها در آون مشابه نمونه های . داخل پاکت قرار گرفتند و به آزمایشگاه منتقل شدند

 . ه گیری وزن خشک صورت گرفتذرت، انداز

 محاسبات آماري طرح -9-3

و برای مقایسه میانگین ها  MSTATCبا استفاده از نرم افزار  داده هادر این تحقیق تجزیه واریانس 

 Excelها نیز با استفاده از نرم افزار نمودار. درصد استفاده شد 1حتمال در سطح ا  LSDاز آزمون

 .ترسیم شدند
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 چهارمفصل 

 نتايج و بحث
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 ارتفاع ساقه -4-2

روش متقابل  اثر، کوکووت، روش کنترلتیمارهای  اثر( 1پیوست جدول)تجزیه واریانس  با توجه به

درصد  1کوکووت در سطح  ×کوکووت و اسید سالیسیلیک  × روش کنترل، اسید سالیسیلیک × کنترل

باالترین ارتفاع  .معنی دار بودارتفاع گیاه  درصد بر 1در سطح تیمارهای به کار رفته، سه جانبه  اثرو 

 1با تیمار البته که  بودسانتی متر  3/141عدم مصرف اسید سالیسیلیک با مربوط به تیمار وجین و 

کمترین . اختالف معنی داری نداشتهمراه یا بدون کاربرد اسید سالیسیلیک لیتر علف کش 

لیتر علف کش و عدم مصرف اسید سالیسیلیک مشاهده  2در تیمار مصرف ( سانتی متر1/103)ارتفاع

مصرف دز کامل نتایج نشان داد که . داشتاختالف معنی داری ( عدم کنترل)هدکه با تیمار شا ،شد

منفی بر گیاه ذرت داشت و تنش حاصل از مصرف علف کش سبب تاخیر در رشد  اثراتعلف کش 

، مصرف اسید سالیسیلیک ارتفاع (دز کامل)لف کشلیتر ع 2در تیمار اما . ذرت و کاهش ارتفاع گردید

حاصل از تنش  اثرکه مصرف اسید سالیسیلیک  را به طور معنی داری افزایش داد، به نظر می رسد

. و در نتیجه باعث افزایش ارتفاع گردیدعلف کش نیکوسولفورون بر گیاه زراعی را کاهش داده 

پاشی اسید  سبب محلولسرعت فتوسنتز به رود که دلیل این امر افزایش  همچنین احتمال می

گزارش شده . ارتفاع بوته شده استبهبود رشد ذرت و افزایش سالیسیلیک باشد که در نهایت موجب 

فریدالدین و همکاران، )است که مصرف اسید سالیسیلیک در کلزا موجب افزایش سرعت فتوسنتز 

بررسی ها نشان داده است که اسید  .شده است( 2009خان و همکاران، )درونی  CO2و غلظت ( 2009

سالیسیلیک باعث تغییر پاسخ گیاهان به سرما، دمای باال، تنش شوری، تنش اسمزی و علف کش ها 

 (.2010بلجادی و همکاران، )می گردد و رشد گیاه را تحت این شرایط بهبود می بجشد
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 اسید سالیسیلیک× روش کنترلحاصل از رتفاع ساقه تحت تاثیر ترکیبات تیماری مقایسه میانگین ا -1-4شکل 

لیتر  2کاربرد که، ( 2-4شکل )کوکووت نشان داد× مقایسه میانگین اثرات متقابل روش کنترل 

اما کاربرد کوکووت . سبب کاهش معنی دار ارتفاع ذرت نسبت به تیمار وجین شد (دز کامل)علف کش

به نظر می رسد . و باعث کاهش معنی دار ارتفاع ذرت گردید اثر علف کش را روی ارتفاع تشدید کرد

سبب کاهش  ،افزایش جذب علف کش در گیاه لیتر علف کش، با  2در تیمار که مصرف کوکووت 

مصرف کوکووت نسبت به عدم مصرف آن  ،(عدم کنترل)چنین در تیمار شاهدهم. ارتفاع شده است

 . موجب افزایش معنی دار ارتفاع گیاه ذرت گردید

 

 روش کنترل علف هرز و کوکووت تیماری تحت تاثیر ترکیبذرت مقایسه میانگین ارتفاع ساقه  -2-4شکل 

که باالترین ، (9-4شکل )سید سالیسیلیک و کوکووت نشان دادا کاربرد متقابل اثرمقایسه میانگین 

مربوط به مصرف اسید سالیسیلیک و مصرف کوکووت و کمترین ( متر سانتی2/149)ارتفاع گیاه
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ه نظر ب. بودمربوط به تیمار مصرف اسید سالیسیلیک و عدم مصرف کوکووت ( متر سانتی 9/129)آن

و سبب افزایش ارتفاع  ید سالیسیلیک به درون گیاه شدمصرف کوکووت باعث نفوذ بیشتر اسمی رسد 

پاشی اسید سالیسیلیک موجب افزایش سرعت فتوسنتز،  گزارش شده است که محلول .آن گردید

ای و نسبت تعرق در کلزا شد  اکسید کربن درونی، کارایی مصرف آب، هدایت روزنه غلظت دی

اسید سالیسیلیک ( 1930)طبق تحقیقات مهرابیان مقدم و همکاران(. 2009، فریدالدین و همکاران)

 .تاثیرات مثبتی بر روی ارتفاع بوته در گیاه زراعی ذرت داشته است

 

 و کوکووت مقایسه میانگین ارتفاع ساقه تحت تاثیر ترکیبات تیماری حاصل از اسید سالیسیلیک -9-4شکل 

ل علف هرز، اسید سالیسیلیک و کوکووت بر ارتفاع سه جانبه تیمار های کنتر اثرمقایسه میانگین 

، عدم مصرف اسید سالیسیلیک و عدم مصرف ، که تیمار وجین علف هرز(1-4جدول)نشان دادگیاه 

لیتر علف کش، عدم  2و تیمار مصرف ( متر سانتی 9/111)باالترین ارتفاع بوته (a2b2c2)کوکووت

را ( متر سانتی 2/101)کمترین ارتفاع بوته  (a4b2c1)مصرف اسید سالیسیلیک و مصرف کوکووت

لیتر علف کش به همراه کوکووت باعث نفوذ بیشتر علف کش به  2نتایج نشان داد که مصرف . داشت

نتیجه  رشد گیاه و در تاخیر درباعث تنش حاصل از مصرف علف کش، درون گیاه شده و در نتیجه 

 .ه استگردیدکاهش ارتفاع 
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 .بر ارتفاع و قطر ساقه ،سه جانبه تیمار روش کنترل، اسید سالیسیلیک و کوکووت اثرمقایسه میانگین  -1-4جدول 

 

 صفات ترکیب تیماری

 (mm)قطر ساقه (cm)ارتفاع کوکووت اسید سالیسیلیک روش کنترل

 

 

 شاهد

 

 

 مصرف

 ab 119 f7/17 مصرف

 h10/31 def41/11 عدم مصرف

 

 عدم مصرف

 abc2/110 f47/17 مصرف

 gh6/107 cdef72/11 عدم مصرف

 

 وجین

 

 

 مصرف

 abc3/147 ef60/17 مصرف

 ef7/126 abcde61/13 عدم مصرف

 

 عدم مصرف

 bcdf2 /193 a41/21 مصرف

 a9/111 f29/17 عدم مصرف

 

 

 یک لیتر علف کش

 

 مصرف

 abc9/141 bcdef03/13 مصرف

 def9/190 abc74/20 عدم مصرف

 

 مصرفعدم 

 cde2/196 abcd34/13 مصرف

 abcd141 abc11/20 عدم مصرف

 

 

 دو لیتر علف کش

 

 مصرف

 ef3/129 abcd22/20 مصرف

 bcde7/197 ab04/21 عدم مصرف

 

 عدم مصرف

 gh2/101 abcd20 مصرف

 fg1/114 abcd96/20 عدم مصرف

LSD 5% 13/11 069/2 
 

 قطر ساقه -4-1

، در تیمار روش کنترلمی توان گفت که اثر  (9جدول پیوست)واریانسبا نگاه به جدول تجزیه 

درصد باعث  1سه جانبه در سطح  اثرمتقابل اسید سالیسیلیک و کوکووت و  اثردرصد و  1سطح 

نشان داد که باالترین  روش کنترلاثر نتایج مقایسه میانگین . اختالف معنی داری در قطر ساقه شد

معنی  فزایشبه دست آمد که امیلی متر  41/20با  (دز کامل)علف کشلیتر  2مار قطر ساقه در تی

تفاوت معنی داری با  هر چند. داشت( عدم کنترل)تیمار های وجین علف هرز و شاهد نسبت بهداری 

سبب کنترل و کاهش به نظر می رسد که، مصرف علف کش . نداشتعلف کش  لیتر 1تیمار کاربرد 

و افزایش قطر بهبود رشد ذرت این امر باعث  .ه استهرز گردیدخسارت ناشی از تداخل علف های 

تداخل علف . به دست آمد میلی متر3/17با ( کنترلعدم )تیمار شاهدکمترین قطر ساقه از . ساقه شد
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عدم )قطر ساقه را در تیمار شاهدضمن افزایش ارتفاع ساقه، ، های هرز و رقابت آن ها با گیاه زراعی

به دلیل استفاده بهینه از در رقابت با گیاهان زراعی، علف های هرز (. 4-4شکل )کاهش داد (کنترل

مویر و )نور، آب و عناصر غذایی خاک کاهش معنی داری در صفات مورفولوژیک ذرت ایجاد می کنند

 (.1330همکاران، 

 

 مقایسه میانگین قطر ساقه تحت تاثیر روش کنترل علف هرز -4-4شکل 

مقادیر  ،که (1-4شکل)کوکووت، نشان داد ×متقابل تیمار اسید سالیسیلیک  اثرمقایسه میانگین 

متر  میلی 31/13قطر ساقه در تیمار مصرف اسید سالیسیلیک و عدم مصرف کوکووت با باالیی از 

. حاصل گردید، که اختالف معنی داری با تیمار مصرف اسید سالیسیلیک و مصرف کوکووت داشت

مراه کوکووت باعث نفوذ بیشتر این ماده در گیاه شده و در نتیجه سبب مصرف اسید سالیسیلیک به ه

 مصرف اسید سالیسیلیک و کوکووت به طور معنینتایج قبلی نشان داد که، . کاهش قطر ساقه گردید

 .افزایش دادنیز داری ارتفاع ساقه را 
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 ید سالیسیلیک و کوکووتمقایسه میانگین قطر ساقه تحت تاثیر ترکیبات تیماری حاصل از اس -1-4شکل 

 (1-4جدول)، اسید سالیسیلیک و کوکووت نشان دادروش کنترلهای سه جانبه تیمار اثربررسی 

مربوط به تیمار وجین علف هرز، عدم مصرف اسید  (میلی متر 41/21)باالترین قطر ساقه ،که

به تیمار وجین علف  (میلی متر 29/17)و کمترین قطر ساقه (a2b2c1)سالیسیلیک و مصرف کوکووت

و یک  با تیمار شاهدالبته بود، که  (a2b2c2)مصرف کوکووتعدم مصرف اسید سالیسیلیک و عدم هرز، 

 .اختالف معنی داری نداشتلیتر علف کش، مصرف اسید سالیسیلیک و مصرف کوکووت 

 (در زمان گلدهی)شاخص سطح برگ -4-9

داده شده توسط گیاه به دست شاخص سطح برگ از نسبت کل سطح برگ به کل زمین پوشش 

از آن جا که افزایش وزن خشک محصول بستگی زیادی به توسعه سطح برگ آن دارد، لذا  و می آید

 (.1961سرمدنیا و کوچکی، )سطح برگ یکی از پارامترهای اصلی در اندازه گیری رشد گیاه است

گزارش نمودند که تبدیل انرژی نورانی به انرژی شیمیایی توسط ( 2001)ریزی و همکارانهمچنین 

برگ های سبز انجام می شود و شاخص سطح برگ می تواند به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر 

ر تیمااثر با توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس . در تولید ماده خشک و در نتیجه عملکرد دانه باشد

کوکووت × و اسید سالیسیلیک کوکووت  × روش کنترلمتقابل  اثر، اسید سالیسیلیک و روش کنترل

درصد بر شاخص سطح برگ معنی دار  1در سطح تیمار های مذکور سه جانبه  اثردرصد و  1در سطح 
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اختالف معنی داری بین وجین  تیمار روش کنترلدر بررسی سطوح مجتلف (. 9پیوستجدول )شد

 41/7به طوری که وجین علف هرز با (. 6-4شکل)مشاهده شد( کنترلعدم )و تیمار شاهد علف هرز

باعث افزایش سطح برگ در این تیمار علف های هرز  حذف .را داشتخص سطح برگ باالترین شا

 2البته  تیمار  .کمترین میزان شاخص سطح برگ را دارا بود 99/1با ( عدم کنترل )تیمار شاهد. گردید

کاهش داد که نشان دهنده ( عدم کنترل)کش شاخص سطح برگ را به اندازه تیمار شاهد لیتر علف

روی سیب ( 2001) نتایج مطالعات اشرف و فوالد .اثرات زیانبار علف کش روی گیاه زراعی می باشد

افزایش طول دوره تداخل علف های هرز تا زمان برداشت باعث کاهش سطح  ،که زمینی نشان داد

نتایج برخی مطالعات دیگر در مورد ذرت نشان داد که علت کاهش سطح . برگ سیب زمینی می شود

برگ در ذرت در پی افزایش طول دوره تداخل علف های هرز به دلیل پیری زود رس برگ ها بوده 

 (. 1333کلر و همکاران، )است

 

 مقایسه میانگین شاخص سطح برگ تحت تاثیر روش کنترل علف هرز -6-4شکل 

 × تیمار روش کنترلشاخص سطح برگ طبق نتایج حاصل از مقایسه میانگین  باالترینهر چند  

به دست  46/1با  و عدم مصرف کوکووت (دز کاهش یافته)لیتر علف کش 1تیمار مربوط به کوکووت 

مقادیر  .اما با تیمارهای وجین همراه با کاربرد و یا عدم کاربرد کوکووت تفاوت معنی داری نداشت .آمد

دیده  71/4با و عدم مصرف کوکووت  (عدم کنترل)تیمار شاهدشاخص سطح برگ در  پایینی از

را در اثر تداخل  یزراع اهانیکاهش شاخص سطح برگ گ( 2004) و سوانتون چرکات(. 7-4شکل )شد
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دز )لیتر علف کش 2و ( دز کاهش یافته)لیتر علف کش 1در تیمار  .کردندهرز گزارش  یها علف

مصرف کوکووت به طور معنی داری عدم مصرف کوکووت شاخص سطح برگ را نسبت به  (کامل

 اثر کوکووت باعث نفوذ بیشتر علف کش به درون گیاه شده و در نتیجه ه نظر می رسد،ب. کاهش داد

به  طور معنی نسبت به عدم کاربرد کوکووت سطح برگ گیاه را رف علف کش، حاصل از مصمنفی 

 . ه استکاهش دادداری 

 

 کوکووتمقایسه میانگین شاخص سطح برگ تحت تاثیر ترکیبات تیماری روش کنترل و  -7-4شکل 

نشان کوکووت  و اسید سالیسیلیک بین تیمارهای( 1-4شکل )متقابل اثرهمچنین مقایسه میانگین 

 76/7کوکووت به میزان و  اسید سالیسیلیک توام مصرف که باالترین شاخص سطح برگ در تیمار .داد

کمترین شاخص سطح برگ در . بدست آمد، که البته با تیمار وجین در یک ردیف آماری قرار گرفت

مصرف کوکووت باعث . به دست آمد 60/4تیمار عدم مصرف اسید سالیسیلیک و مصرف کوکووت با 

ویان م. ه استبیشتر اسید سالیسیلیک به درون گیاه شده که در نتیجه سطح برگ را افزایش داد نفوذ

موسوی، )شوند ها علف کشبیشتر کارایی  نفوذ علف کش به درون گیاه، سبب ها می توانند با افزایش

شود،  میاکسید کربن در برگ  سرعت فتوسنتز و غلظت دیموجب افزایش سالسیلیک  اسید (.1913

دهد و در  میدر برگ کاهش را ( شود که سبب پیری می)آبسیزیک  فعالیت هورمون اسید مچنینه

گزارش شده است  (.2009فریدالدین و همکاران، )گردد  سطح برگ می شاخصسبب افزایش  نتیجه

 .افزایش یافت (2009فریدالدین و همکاران، )ر گندم دسالسیلیک سطح برگ  اسید پاشی محلولبا که 
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در برگ های ذرت و سویا باعث  (ASA)کاربرد اسید سالیسیلیک و استیل سالیسیلیک اسید همچنین

 (.2009خان و همکاران، )افزایش سطح برگ و ماده خشک آن شد، 

 

اسید سالیسیلیک و حاصل از مقایسه میانگین شاخص سطح برگ تحت تاثیر ترکیبات تیماری  -1-4شکل 

 کوکووت

تیمار وجین علف هرز، مصرف اسید سالیسیلیک و  ،که (2-4 جدول)سه جانبه نشان داد اثربررسی 

وجین  شاخص سطح برگ را داشت که البته با تیمار هایباالترین  133/3با  (a2b1c1)مصرف کوکووت

لیتر علف کش، عدم  1 ،(a2b2c2)علف هرز، عدم مصرف اسید سالیسیلیک و عدم مصرف کوکووت

مصرف اسید عدم لیتر علف کش،  2 ،(a3b2c2)مصرف اسید سالیسیلیک و عدم مصرف کوکووت

لیتر علف  2تیمار . در یک گروه آماری قرار داشتند ،(a4b2c2) سالیسیلیک و عدم مصرف کوکووت

کمترین شاخص  116/9با  (a4b2c2)کوکووت عدم مصرف اسید سالیسیلیک و مصرف ،(دز کامل)کش

در  اسید سالیسیلیککوکووت از طریق نفوذ بیشتر  مصرف   به نظر می رسد که. سطح برگ را داشت

و  مظاهری تیرانی)باعث افزایش رشد و فتوسنتز و در نهایت افزایش سطح برگ شده است گیاه

 موجبک، در ذرت و سویا لیمشابه با این نتایج کاربرد اسید سالیسی (.1916منوچهری کالنتری، 

گزارش شده است که با  همچنین(. 2009، همکاران خان و) ها گردید، سطح برگ آن افزایش

 (.2010همکاران هایات و)افزایش یافتپاشی اسید سالسیلیک سطح برگ در سویا  محلول
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.ر شاخص سطح برگب ،سه جانبه تیمار روش کنترل، اسید سالیسیلیک و کوکووت اثرمقایسه میانگین  -2-4جدول 

 صفت ترکیب تیماری

 شاخص سطح برگ کوکووت اسید سالیسیلیک روش کنترل

 

 

 شاهد

 bcd429/7 مصرف مصرف

 gh339/9 عدم مصرف

 gh406/4 مصرف عدم مصرف

 defgh111/1 عدم مصرف

 

 وجین

 a133/3 مصرف مصرف

 defg396/1 عدم مصرف

 defgh119/1 مصرف عدم مصرف

 abc272/1 مصرفعدم 

 

 

 یک لیتر علف کش

 bcdef144/6 مصرف مصرف

 abc 112/1 عدم مصرف

 fgh646/4 مصرف عدم مصرف

 ab776/1 عدم مصرف

 

 

 دو لیتر علف کش

 bcde113/7 مصرف مصرف

 ab131/1 عدم مصرف

 h 116/9 مصرف عدم مصرف

 efgh299/1 عدم مصرف

LSD 5% 014/2 

 

 طول بالل -4-4

در بر طول بالل تیمارها کلیه و متقابل  ات سادهاثر( 9پیوست جدول)توجه به تجزیه واریانس با 

معنی دار بر صفت مذکور  درصد 1در سطح ، ووتککو × روش کنترلمتقابل  اتاثردرصد و  1سطح 

 (3-4شکل)نشان داد یسیلیکمصرف اسید سال × روش کنترلتیمار ات متقابل اثرمقایسه میانگین  .بود

وجین علف هرز و مصرف اسید سالیسیلیک  در تیمار( سانتیمتر 19/11) باالترین طول بالل که، 

و عدم  علف کشلیتر  2به تیمار ( متر سانتی 1/11)همچنین کمترین طول بالل .مشاهده گردید

لیتر علف کش و عدم کاربرد  1با تیمار شاهد و  مصرف اسید سالیسیلیک اختصاص داشت، که البته

لیتر علف کش، کاربرد اسید سالیسیلیک  2در تیمار  .سالیسیلیک تفاوت معنی داری نداشتاسید 

رشد ذرت را افزایش داد و مصرف اسید سالیسیلیک  بنابراینطول بالل گردید، معنی دار باعث افزایش 
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باعث افزایش طول بالل ذرت  را کاهش داده و تنش های حاصل از مصرف علف کشتقویت بنیه گیاه 

یلیک سبب تحریک گیاه ذرت نشان داده است که کاربرد اسید سالیسروی مطالعات انجام شده . یدگرد

تنش کم آبی، شوری، )ر زیستیغیمی شود و مهار رشد القا شده از طریق تنش های  رشد در این گیاه

گزارش  همچنین .(2010بلجادی، )در گونه های مجتلف ذرت را خنثی می کند( سرما و علف کش

شده است که علت تحریک رشد توسط اسید سالیسیلیک می تواند به افزایش آنتی اکسیدان های 

سلول مربوط باشد که گیاهان را در برابر تجریب اکسیداتیو ناشی از عوامل غیر زیستی تنش حفاظت 

 (.2001ال تایب، )می نماید

 

ماری حاصل از روش کنترل علف هرز و اسید مقایسه میانگین طول بالل تحت تاثیر ترکیبات تی -3-4شکل 

 سالیسیلیک

، باالترین (10-4شکل )کوکووت × تیمار روش کنترلمتقابل  اتاثربا توجه به مقایسه میانگین 

کمترین طول . به تیمار وجین و مصرف کوکووت اختصاص داشت( متر سانتی 91/11)طول بالل 

کش و عدم مصرف کوکووت دیده شد که با تیمار  لیتر علف 2نیز در تیمار ( سانتی متر 42/11)بالل

مشاهده کردند ( 2009)ماسیوناس آگیو و. ف کوکووت اختالف معنی داری نداشتشاهد و عدم مصر

هر چند شیب کاهش این . درصد کاهش پیدا کرد 10که طول غالف لوبیا در رقابت با علف های هرز 

صفت بسیار اندک بود اما این صفت نه تنها از نظر ظرفیت تعداد دانه، بلکه به عنوان نزدیکترین منبع 

از این رو . زار دانه حائز اهمیت می باشدفتوسنتز جاری در زمان پر شدن دانه و در نتیجه وزن ه
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های پایین  احتماال گیاه با سرمایه گذاری بر این صفت، کمبود های ناشی از سایه اندازی بر برگ

 .کانوپی و کاهش تعداد و سطح برگ در شرایط تداخل با علف هرز را تا حد امکان تقلیل داده است

مصرف و عدم مصرف کوکووت اختالف معنی داری  بین (دز کامل)لیتر علف کش 2همچنین در تیمار 

به همراه مصرف کوکووت باعث افزایش  (دز کامل)لیتر علف کش 2مشاهده شد به طوری که تیمار 

مصرف کوکووت که به نظر می رسد . گردیدبه اندازه تیمار وجین و عدم مصرف کوکووت طول بالل 

علف های هرز باعث رشد بهتر گیاه و افزایش  باعث افزایش کارایی علف کش گردیده و با کنترل بهتر

 .طول بالل شده است

 

 مقایسه میانگین طول بالل تحت تاثیر ترکیبات تیماری روش کنترل و کوکووت -10-4شکل 

اسید  کوکووت نشان می دهد که مصرف  ومتقابل تیمار اسید سالیسیلیک  اتاثر 11-4شکل  در

معنی و در نتیجه سبب افزایش  افزایش نفوذ بیشتر این ماده شدث سالیسیلیک به همراه کوکووت باع

مویان ها از انواع افزودنی هایی هستند که می توانند از طریق افزایش . طول بالل گردیده استدار 

اثیر بیشتر بر ها و ت علف کشها از راه کوتیکول برگ باعث افزایش کارایی  علف کشکارایی جذب 

  .(1913موسوی، )ها گردند  علف کشاهش مصرف سبب کگیاهان و در نهایت 
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 مقایسه میانگین طول بالل تحت تاثیر ترکیبات تیماری حاصل از اسید سالیسیلیک و کوکووت -11-4شکل 

که، تیمار وجین علف هرز، مصرف اسید سالیسیلیک و ( 9-4جدول)بررسی اثر سه جانبه نشان داد

لیتر علف کش، عدم مصرف  2تیمار . طول بالل را داشتباالترین  47/13با  (a2b1c1)مصرف کوکووت

کمترین طول بالل را داشت، که البته با  17/14با  (a4b2c2)کوکووت اسید سالیسیلیک و عدم مصرف

 (a1b2c2)، عدم مصرف اسید سالیسیلیک و عدم مصرف کوکووت(عدم کنترل علف هرز)تیمار های شاهد

لیتر علف کش  2 ،(a3b2c2)لیتر علف کش، عدم مصرف اسید سالیسیلیک و عدم مصرف کوکووت 1 و

به نظر می رسد که  مصرف  کوکووت از طریق نفوذ بیشتر اسید . در یک گروه آماری قرار داشتند

 .شده است طول باللسالیسیلیک در گیاه باعث افزایش رشد و فتوسنتز و در نهایت افزایش 
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.بر طول بالل ،سه جانبه تیمار روش کنترل، اسید سالیسیلیک و کوکووت اثرمقایسه میانگین  -9-4جدول 

 صفت ترکیب تیماری

 طول بالل کوکووت اسید سالیسیلیک روش کنترل

 

 

 شاهد

 ef20/16  مصرف مصرف

 ef29/16  عدم مصرف

 ef27/16  مصرف عدم مصرف

 g39/14  عدم مصرف

 

 وجین

 a47/13  مصرف مصرف

 bc60/17  عدم مصرف

 cd29/17  مصرف عدم مصرف

 f17/16  عدم مصرف

 

 

 یک لیتر علف کش

 f10/16  مصرف مصرف

 cde07/17  عدم مصرف

 cdef79/16  مصرف عدم مصرف

 g17/14  عدم مصرف

 

 

 دو لیتر علف کش

 b99/11  مصرف مصرف

 def67/16  عدم مصرف

 f09/16  مصرف عدم مصرف

 g17/14  عدم مصرف

LSD 5% 1171/0 

 

 قطر چوب بالل -4-5

و اثر  ، اسید سالیسیلیک ، کوکووتتیمار روش کنترل اتاثرنتایج تجزیه واریانس نشان داد که 

 .(9پیوستجدول )درصد معنی دار شد 1اسید سالیسیلیک در سطح  متقابل کنترل علف هرز و

باالترین قطر چوب بالل مربوط به تیمار که، ( 12-4شکل) نشان داد مقایسه میانگین اثر روش کنترل

مشاهده  (عدم کنترل)تیمار شاهدمیلی متر در  21/7میلی متر و کمترین مقدار با  99/11وجین با 

قطر چوب بالل را  (عدم کنترل)تیمار شاهدبه اندازه  (دز کامل)لیتر علف کش 2گردید همچنین تیمار 

باعث کاهش قطر داشته و در نهایت، اثر منفی بر رشد گیاه ی رسد که علف کش به نظر م. کاهش داد

  .چوب بالل گردید
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 مقایسه میانگین قطر چوب بالل تحت تاثیر روش کنترل علف هرز -12-4شکل 

 ،(19-4شکل )نشان داد ،اسید سالیسیلیک × تیمار روش کنترلنتایج حاصل از مقایسه میانگین 

میلی  76/11با علف هرز و مصرف اسید سالیسیلیک  وجین بالل ذرت در تیمارچوب حداکثر قطر که 

و عدم مصرف  (عدم کنترل)تیمار شاهدبالل هم مربوط به چوب کمترین قطر متر حاصل گردید و 

لیتر علف  2لیتر علف کش و  1همچنین در تیمارهای شاهد، . دمیلی متر بو 20/1با اسید سالیسیلیک 

در زمان پیدایش . در این تیمارها گردیدکش، مصرف اسید سالیسیلیک باعث کاهش قطر چوب بالل 

بالل ذرت و با تشکیل دانه ها،  مواد ذخیره شده در چوب بالل به سمت دانه ها انتقال می یابد که این 

توان نتیجه گرفت که بنابراین می . و افزایش وزن دانه ها می گردد قطر چوب بالل امر سبب کاهش

طبق گزارشی اثر  .مصرف اسید سالیسیلیک با کاهش قطر چوب بالل سبب افزایش وزن دانه ها گردید

اسید سالیسیلیک بر رشد گیاهان تحت تنش غیر زیستی می تواند به نقش آن در جذب مواد غذایی، 

 (.2001نورین و اشرف، )ارتباط آبی، تنظیم روزنه ای، نرخ فتوسنتز و مقدار کلروفیل مربوط باشد
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تحت تاثیر ترکیبات تیماری حاصل از روش کنترل علف هرز و  قطر چوب بالل مقایسه میانگین -19-4شکل 

 اسید سالیسیلیک

 بالل وزن چوب  -4-6

، اسید تیمار روش کنترلساده  نشان داد که اثر (1جدول پیوست)حاصل از این آزمایشنتایج 

معنی بر وزن چوب بالل درصد  1درصد و اثر ساده تیمار کوکووت در سطح  1سالیسیلیک در سطح 

گرم  46/21با  (عدم کنترل)تیمار شاهد ،که( 14-4شکل)نشان داد تیمار روش کنترلبررسی . دار شد

رین میزان مترمربع به ترتیب باالترین و کمت درگرم  16/21مترمربع و تیمار وجین علف هرز با  در

علف های هرز سبب گردید تا مواد فتوسنتزی کمتری به دانه ها تداخل . وزن چوب بالل را داشت

سبب افزایش وزن چوب  بدین ترتیب ،انتقال یابد و اندوخته غذایی بیشتری در چوب بالل باقی بماند

نظر وزن چوب  لیتر علف کش اختالف معنی داری از 2بین تیمار های شاهد و همچنین . بالل گردید

لیتر علف کش  2هرز به اندازه مصرف های علف تمام فصل بالل مشاهده نگردید، در نتیجه تداخل 

از آنجا که تنش حاصل از مصرف علف کش، سبب تاخیر در رشد ، باعث افزایش وزن چوب بالل گردید

پیدا نمی کند و در  گیاه می شود، بنابراین گیاه فرصت کافی برای انتقال اندوخته غذایی به دانه ها

  .نتیجه موجب افزایش وزن چوب بالل می گردد
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 مقایسه میانگین وزن چوب بالل تحت تاثیر روش کنترل علف هرز -14-4شکل 

که  (16-4شکل )و تیمار کوکووت نشان داد( 11-4شکل )ساده تیمار اسید سالیسیلیک اثر بررسی

 . گردیده است عدم مصرف این تیمارها باعث افزایش وزن چوب بالل



 مقایسه میانگین قطر چوب بالل تحت تاثیر اسید سالیسیلیک -11-4شکل 

 

ab 

c 

b 

a 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

 دو لیتر علفکش یک لیتر علفکش وجین شاهد

الل
ب ب

چو
ن 

وز
(

بع
مر

تر
ر م

 د
رم

گ
) 

b 

a 

25.5 

26 

26.5 

27 

27.5 

28 

28.5 

29 

 عدم مصرف اسید سالیسیلیک مصرف اسید سالیسیلیک

الل
ب ب

چو
ن 

وز
(

بع
مر

ر 
مت

در 
م 

گر
) 



61 
 

 

 کوکووتمقایسه میانگین وزن چوب بالل تحت تاثیر  -16-4شکل 

 تعداد رديف دانه در بالل -4-7

ساده و متقابل  اتاثرهیچ کدام از که  نشان می دهد( 1پیوست جدول)تجزیه واریانس بررسی 

 شیآزما در. وجود آورنده تعداد ردیف دانه در بالل بتاثیر معنی داری بر  آزمایشی نتوانستندتیمارهای 

 نیوج یمارهایت و هرز علف به آلوده یمارهایت نیب زین( 2002) انیمکار و( 2003) همکاران و اتیب

 تعداد اصوال. نشد گزارش یدار یمعن تفاوت ذرت بالل در دانه فیرد تعداد بر ریتاث نظر از فصل تمام

 و یتیریمد طیشرا ریتاث تحت کمتر نیبنابرا بوده، باال ثبات با و یکیژنت صفت کی بالل در دانه فیرد

 (.2003 همکاران، و اتیب)ردیگ یم قرار یطیمح

 تعداد دانه در رديف بالل -4-8

 روش کنترل در سطحمشاهده می شود، اثر تیمار ( 7پیوستجدول ) همان گونه که در تجزیه واریانس

درصد  1و اسید سالیسیلیک در سطح  روش کنترلمتقابل  اثرتیمار اسید سالیسیلیک و  درصد و اثر 1

 . معنی دار گردیدبر این صفت 
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 مقایسه میانگین تعداد دانه در ردیف بالل تحت تاثیر روش کنترل علف هرز -17-4شکل 

، که تیمار  وجین (17-4شکل)دادنشان بر تعداد دانه در ردیف  روش کنترلبررسی اثر ساده تیمار 

و عدم تداخل کنترل علف های هرز . تعداد دانه در ردیف بالل را داشتباالترین  ،96/91با علف هرز 

با توجه به . تعداد دانه در ردیف بالل گردیده است درصدی 41/40باعث افزایشآن ها با گیاه زراعی، 

ف با افزایش کنترل علف هرز افزایش یافته است و تعداد دانه در ردی( 1331)گزارش ویلیام و همکاران

تیمارهایی که دارای علف کش به همراه دو بار کولتیواسیون بوده اند، تعداد دانه در ردیف باالتری 

در نتیجه کاهش رقابت علف هرز  و انتقال آسیمیالت به دلیل تغذیه مناسب  تاثیرداشته اند که این 

عدم )تیمار شاهد. است روی دادهجهت رقابت با علف های هرز  در ابتدای رشد و عدم مصرف انرژی

است  دادهنشان  گرانید قاتیتحق. ، کمترین تعداد دانه در ردیف بالل را داشتعدد 07/21با ( کنترل

 یدار یمعن طوره ب را بالل فیتواند تعداد دانه در رد یهرز با ذرت م یرقابت علف ها شیکه افزا

 حیتلق عدم علت به تواند یم بالل فیرد در دانه تعداد کاهش(. 2001 همکاران، و گوکمن)دهد کاهش

 هرز یها علف با رقابت طیشرا در ها دانه به پرورده مواد اختصاص و دیتول کاهش ای و ذرت مناسب

 تحت نجود غالف در دانه تعداد که کردند گزارش( 2007) همکاران و یوسفی راستا نیهم در. باشد

تیمار  در صفت نیامقدار  نیکمتر اما نگرفته قرار هرز  یها علف کنترل مجتلف یها  روش ریتاث

 اهیگ یکیژنت لیپتانس به بالل فیرد در دانه تعداد. شد مشاهده (هرز علف با فصل تمام تداخل)شاهد

  از یریپذ ریتاث با تیمار شاهد ،کهرسد  یلذا به نظر م(. 2003 همکاران، و ینیحس)دارد یبستگ نیز
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 .کرده است دیتولبالل کمتری  فیدانه در ردتعداد هرز  یعلف هابا و رقابت  یطیمح طیشرا

و اسید سالیسیلیک نشان داد که تیمار وجین علف هرز و  روش کنترلمقایسه میانگین تیمارهای 

و عدم مصرف اسید سالیسیلیک با  (عدم کنترل)تیمار شاهدو  04/91ید سالیسیلیک با مصرف اس

لیتر علف کش  2در تیمار . به ترتیب باالترین و کمترین تعداد دانه در ردیف بالل را داشتند،  2/20

مصرف اسید سالیسیلیک به طور معنی داری تعداد دانه در ردیف بالل را افزایش داد، به نظر می رسد 

اه و ه و باعث بهبود رشد گیکه مصرف اسید سالیسیلیک تنش حاصل از کاربرد علف کش را کاهش داد

در آزمایشی ( 1911)مداح و همکاران(. 11-4شکل )دیدر نهایت افزایش تعداد دانه در ردیف بالل گرد

که  ندنشان دادآن ها اثر اسید سالیسیلیک را بر عملکرد و اجزاء عملکرد  در نجود بررسی کردند، 

همچنین از بین . نجود داردو اجزاء عملکرد محلول پاشی اسید سالیسیلیک اثر مطلوبی بر عملکرد 

میلی موالر در اکثر موارد بهترین تاثیر را داشته  7/0غلظت های مجتلف اسید سالیسیلیک، غلظت

است که این نتایج در مورد گیاه لوبیا چشم بلبلی و نیز افزایش میزان محصول گوجه فرنگی از طریق 

 (.1919میرزایی، )گزارش شده استاسپری 

 

تعداد دانه در ردیف بالل تحت تاثیر ترکیبات تیماری حاصل از روش کنترل مقایسه میانگین  -11-4شکل 

 علف هرز و اسید سالیسیلیک
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 تعداد دانه در بالل -4-3

درصد بر تعداد  1معنی داری در سطح  تاثیر، (سه جانبه اثرغیر از )هااز بین منابع تغییر کلیه تیمار

تیمار وجین  ،که (13-4شکل )نشان داد ها مقایسه میانگین(. پیوست 7جدول )دانه در بالل داشتند

و عدم مصرف اسید  (عدم کنترل)تیمار شاهدو  6/191علف هرز و مصرف اسید سالیسیلیک با 

در کلیه تیمارها . به ترتیب باالترین و کمترین تعداد دانه در بالل را داشتند 1/111سالیسیلیک با 

لیتر  2در تیمار همچنین . انه در بالل گردیدتعداد د معنی دار مصرف اسید سالیسیلیک باعث افزایش

فزایش باعث ابه طور معنی داری نسبت به تیمار شاهد، مصرف اسید سالیسیلیک  (دز کامل)علف کش

 بنابراین اسید سالیسیلیک، ضمن کاهش تنش حاصل از مصرف علف کش .تعداد دانه در بالل گردید

 تشکیل دانه ها گردید و تعداد دانه بیشتری در بالل برایمواد فتوسنتزی  دسترسیباعث بهبود 

های اسید  آنالوگمشابه با این نتایج گزارش شده است که کاربرد اسید سالیسیلیک و سایر  گردید، که

، خان و همکاران)گردید  غالفافزایش تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در  سببسالیسیلیک در سویا 

2009.) 

 

میانگین تعداد دانه در بالل تحت تاثیر ترکیبات تیماری روش کنترل علف هرز و  مقایسه -13-4شکل 

 اسید سالیسیلیک

هر دو سطح  ،که (20-4شکل)شدمشاهده کوکووت  × روش کنترل اثر متقابلدر مقایسه میانگین 

و  (عدم کنترل)تیمار شاهدباالترین و عدد  440 میانگین حدود وجین علف هرز باکوکووت در شرایط 
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علف های هرز به دلیل رقابت با . در بالل داشترا کمترین تعداد دانه  2/136عدم مصرف کوکووت با 

گیاه زراعی برای جذب نور، آب، مواد غذایی و فضای رشد، باعث کاهش در عملکرد و اجزای عملکرد 

لیتر علف  2ار لیتر علف کش و کوکووت به اندازه تیم 1تیمار  (.2007باغستانی و همکاران، )می گردد

افزایش تعداد دانه در در نتیجه سبب و را کنترل نمود کش و عدم مصرف کوکووت علف های هرز 

شده ضروری نیست و می  در بسیاری از موارد مصرف علف کش به میزان توصیه(. 21-4)بالل گردید

چعب و همچنین (. 2011کیم و همکاران، )تری به عملکرد بهینه رسید های پایینتوان با دز

، ذرت دانه ای بر روی به منظور بررسی اثر تداخل جمعیت طبیعی علف های هرز ( 1911)همکاران

نشان داد که وجود علف های هرز کاهش معنی داری در آن ها آزمایشی در اهواز انجام دادند، نتایج 

 .تعداد دانه در بالل ایجاد کرد

 

حت تاثیر ترکیبات تیماری حاصل از روش کنترل مقایسه میانگین تعداد دانه در بالل ت -20-4شکل 

 علف هرز و کوکووت

 ،که( 24-4شکل)اثر متقابل تیمار اسید سالیسیلیک و کوکووت نشان دادمقایسه میانگین بررسی 

اسید سالیسیلیک و کوکووت و کمترین تعداد دانه  امتو در تیمار مصرف( 4/421)باالترین تعداد دانه

از آنجا  .مشاهده شدعدم مصرف اسید سالیسیلیک و عدم مصرف کوکووت  ، در تیمار(4/133)در بالل

اهش هدر کاهش تبجیر، پجش شوندگی و چسبندگی بیشتر و در نتیجه کها از طریق  ادجووانتکه 

 ، (1913زند و همکاران، )ن سمپاش انجام می دهنداین تغییرات را در مجز رفتن در اثر باد بردگی
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اسید توام محلول پاشی  به نظر می رسد که،لذا . می گردددر گیاه باعث نفوذ بیشتر علف کش ها 

 ،و بهبود رشد و فتوسنتز جذب بیشتر اسید سالیسیلیک توسط گیاهبدلیل سالیسیلیک و کوکووت 

مشابه با این نتایج گزارش شده است که کاربرد اسید . افزایش یافته است تعداد دانه در بالل،

 (.2009، خان و همکاران)گردید  غالفافزایش تعداد دانه در  سببدر سویا سالیسیلیک 

 

مقایسه میانگین تعداد دانه در بالل تحت تاثیر ترکیبات تیماری حاصل از اسید  -21-4شکل 

 و کوکووت سالیسیلیک

  وزن صد دانه -4-21

، کوکووت و ، اسید سالیسیلیکروش کنترل نشان داد که( 7پیوست جدول)واریانسنتایج تجزیه 

 عنی داردرصد م 1کنترل و اسید سالیسیلیک بر وزن صد دانه در سطح احتمال روش متقابل  اتاثر

-4شکل)مشاهده شد بر وزن صد دانه روش کنترلتیمار ات اصلی اثردر بررسی مقایسه میانگین  .شد

عدم )تیمار شاهد .باالترین وزن صد دانه را داشتگرم  41/21، تیمار وجین علف هرز با که (22

علف شیمیایی  شرایط کنترلدر انه وزن صد د .گرم کمترین وزن صد دانه را داشت 31/11با ( کنترل

 .مشابهت دارد( 1331)که این نتیجه با گزارش بیلی معنی دار داشتافزایش نیز نسبت به شاهد  هرز

نیز گزارش نمود که کنترل علف های هرز از طریق کاهش رقابت و افزایش ( 2006)دومان  چنینهم

عناصر غذایی قابل دسترس ظرفیت منبع را برای تولید آسمیالت ها افزایش داده و باعث افزایش وزن 

 کاهش وزن صد دانه ذرت را در رقابت با علف هرز تاج خروس گزارش ( 2007)یدوی  .دانه می شود
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علف های  در حضوردر نتایج حاصل از آزمایش ما نیز کاهش معنی دار وزن صد دانه ذرت . نمود

کاهش وزن صد دانه ذرت را به دلیل کاهش دوام سطح برگ در ( 2002)مکاریان . هرز مشاهده شد

 ها دانه پرشدن آغاز در. اثر تنش رقابت علف های هرز روی ذرت در مرحله پرشدن دانه ها گزارش کرد

. مقدور نیست ها دانههمه  به آسیمیالت کافی ارسال ادامه هستند، مرحله پرشدن ها در دانه اکثر که

 کاهشعوامل تنش محیطی  توسط نیز مواد فتوسنتزی انتقال و برگ فتوسنتز زمان، این درچرا که 

 گیاه در ای ذخیره های به آسیمیالت متکی دانه، نمو جاری، فتوسنتز غیاب از طرفی، در. است یافته

 کاهش موجب کند، تر را کوتاه دوره پرشدن دانه که محیطی های تنش انواع جمله از عاملی هر. است

 (.1333و اینتاالپ،  دای)شود  می دانه وزن کاهش موجب نتیجه در و های آندوسپرم تعداد سلول

 

 مقایسه میانگین وزن صد دانه تحت تاثیر روش کنترل علف هرز -22-4شکل 

عدم که، ( 29-4شکل)بر وزن صد دانه مشاهده شدمصرف کوکووت  اثربررسی مقایسه میانگین 

 .وزن صد دانه را داشتکمترین  27/13و مصرف کوکووت با گرم باالترین  19/20با  مصرف کوکووت

 .کاهش داد درصد نسبت به عدم مصرف کوکووت، وزن صد دانه را 19/6مصرف کوکووت به میزان 

b 

a 

b b 

17.5 

18 

18.5 

19 

19.5 

20 

20.5 

21 

21.5 

22 

 دو لیتر علفکش یک لیتر علفکش وجین شاهد

نه
دا

د 
ص

ن 
وز

(
رم

گ
) 



68 
 

 

 کوکووتتیمارمقایسه میانگین وزن صد دانه تحت تاثیر  -29-4شکل 

-4شکل)اسید سالیسیلیک مشاهده شد ×اثرات متقابل روش کنترل  با توجه به مقایسات میانگین

عدم وجین در شرایط و  (عدم کنترل)شاهدهای تیمار وزن صد دانه در  مقادیر باالیی از که،( 24

تیمار ط به مربو( گرم 6/11)کمترین وزن صد دانه بدست آمد در حالی که  مصرف اسید سالیسیلیک

در کلیه تیمارها مصرف اسید سالیسیلیک باعث . بود و مصرف اسید سالیسیلیک (عدم کنترل)شاهد

 . کاهش وزن صد دانه گردید

 

علف هرز و مقایسه میانگین وزن صد دانه تحت تاثیر ترکیبات تیماری حاصل از روش کنترل  -24-4شکل 

 اسید سالیسیلیک
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 عملكرد بیولوژيک -4-22

بر عملکرد آن ها روش متقابل  اثرو  اسید سالیسیلیک و روش کنترل ات اصلیاثرها از بین تیمار

تیمار وجین علف هرز  ،که (21-4شکل )نشان داد نتایج(. 3پیوست جدول)معنی دار بودبیولوژیک 

حضور علف  .گردید (عدم کنترل)تیمار شاهد نسبت بهافزایش عملکرد بیولوژیک درصد،  61/21باعث 

های هرز در محیط پیرامون گیاه زراعی و رقابت آن ها با گیاه، منابع مورد نیاز گیاه زراعی را کاهش 

در آزمایش ما، بنابراین . داده و در نتیجه کاهش رشد و نمو و عملکرد گیاه زراعی را به دنبال دارد

محققینی همچون پاناسی . بوددور از ذهن ندر حضور علف های هرز  عملکرد بیولوژیک گیاهکاهش 

بیان کرد که ( 2004)همچنین بوکن  .نتایج مشابهی را گزارش کرده اندنیز ( 1330)پایک  و  (2003)

 .بیوماس و عملکرد گیاهان در صورت رقابت با علف های هرز به شدت کاهش می یابد

 

 بیولوژیک تحت تاثیر روش کنترل علف هرزمقایسه میانگین عملکرد  -21-4کل ش

تیمار  ،که( 26-4شکل )داداسید سالیسیلیک نشان  × روش کنترلاثرات متقابل مقایسه میانگین 

عدم )تیمار شاهدکیلوگرم در هکتار باالترین و  20430وجین علف هرز و مصرف اسید سالیسیلیک با 

م در هکتار کمترین عملکرد بیولوژیک را کیلوگر 19260و عدم مصرف اسید سالیسیلیک با  (کنترل

 عملکرد بیولوژیک با مصرف اسید سالیسیلیک در شرایط حضور علف های هرز به عبارتی. داشت

افزایش معنی داری نسبت به عدم مصرف آن نشان داد، گرچه این افزایش عملکرد بیولوژیک در 
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در شرایط در هر صورت کاربرد اسید سالیسیلیک . شرایط وجین علف های هرز هم مشاهده گردید

با تاثیر بر رشد ذرت و افزایش قابلیت رقابت آن با علف های هرز باعث افزایش عدم کنترل علف هرز 

طبق تحقیقات  .عملکرد بیولوژیک معادل تیمار هایی شد که علف کش در آن استفاده شده بود

عملکرد بیولوژیک در افزایش اسید سالیسیلیک تاثیرات مثبتی بر ( 1930)ابیان مقدم و همکارانمهر

 .گیاه زراعی ذرت داشته است

 

مقایسه میانگین عملکرد بیولوژیک تحت تاثیر ترکیبات تیماری حاصل از روش کنترل علف هرز و  -26-4کل ش

 اسید سالیسیلیک

 عملكرد دانه -4-21

 تاثیر  (سه جانبه اثر به جزء) اثرات اصلی و متقابل تیمارها( 3پیوست جدول)مطابق تجزیه واریانس 

روش تیمارهای اثرات متقابل مقایسه میانگین . ندداشتبر عملکرد  درصد 1معنی داری در سطح 

 نیوجکه باالترین عملکرد دانه مربوط به تیمار  ،(27-4شکل)اسید سالیسیلیک نشان داد × کنترل

کمترین میزان عملکرد دانه نیز  .بودکیلوگرم در هکتار  7121با  ید سالیسیلیکعلف هرز و مصرف اس

انجام ( 1911)و باغستانی  بهروزیر آزمایشی که توسط د. مربوط به تیمار عدم وجین علف هرز بود

لیتر در  2)نیکوسولفورونتیمار کاربرد عملکرد بعد از تیمار وجین کامل مربوط به  باالترینشد نیز 

 افزایش طول دوره رقابت علف های هرز باعث تاثیر بیشتر آن ها بر عملکرد و خصوصیات . بود( هکتار
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در آزمایشی به این ( 2007)باغستانی و همکاران(. 2012چوهانسون، )رشد گیاه ذرت می گردد

تواند باعث افزایش عملکرد  نتیجه رسیدند که استفاده از کنترل شیمیایی و کاهش علف های هرز می

همچنین بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیقات . شود(عدم کنترل)ذرت نسبت به تیمار شاهد

کنترل علف های هرز می تواند باعث افزایش ( 2006)و نرس و همکاران(2002)جانسون و هاروستاد

به دست آمده در این  شود که با نتایج( عدم کنترل علف های هرز)عملکرد محصول نسبت به شاهد

 .تحقیق مطابقت دارد

به جزء تیمار )در تمامی سطوح کنترل علف های هرز  اسید سالیسیلیک کاربردنشان داد که نتایج 

مصرف اسید سالیسیلیک به همراه  .عملکرد دانه ذرت گردیدقابل توجه در باعث افزایش ( عدم وجین

را کاهش داده و در نهایت باعث علف های هرز از طریق حضور تنش وارده به گیاه زراعی  علف کش

 اسید آبسیزیک و های بر هورمون اثر با سالیسیلیک معموالً اسید. افزایش عملکرد دانه ذرت گردید

تجمع اسید  از طریق کند، از جمله می تنظیم را گیاه رشد و فیزیولوژیکی اتیلن  بسیاری از روندهای

شاکیروا و )شود  محیطی می های تنش به نسبت گیاهان خوگیری موجب گیاه، آبسیزیک در

گزارش شده است که اسید  .، که نتیجه آن جلوگیری از کاهش عملکرد است(2009ساهاباتدینوا، 

میلی موالر سبب افزایش عملکرد در گندم و لوبیا چشم بلبلی شده است  1/0سالیسیلیک با غلظت 

ده از اسید سالیسیلیک موجب افزایش عملکرد همچنین در آزمایشی استفا (.1336باسو و همکاران، )

اثر اسید سالیسیلیک بر افزایش عملکرد برخی گیاهان مانند  عالوه بر این. دانه در گندم گردید

کومار و )و نجود فرنگی( 1310سینگ و کائور، )، لوبیا چشم بلبلی(1333کومار و همکاران، )سویا

در مجموع به نظر می رسد که اثرات مثبت اسید بر رشد گیاه و  .شده است گزارش( 1337همکاران، 

 . نیز اثرات آن بر تعدیل اثر علف کش می تواند منجر به افزایش عملکرد می شود
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مقایسه میانگین عملکرد دانه تحت تاثیر ترکیبات تیماری حاصل از روش کنترل علف هرز و  -27-4شکل 

 اسید سالیسیلیک

عملکرد در تیمار وجین علف هرز مقادیر باالیی از مشاهده می شود،  21-4همان طور که در شکل 

که با عدم مصرف کوکووت در یک . مشاهده گردید( کیلوگرم در هکتار 6421)و مصرف کوکووت 

 (کیلوگرم در هکتار 2010)و عدم مصرف کوکووت  (عدم کنترل)تیمار شاهد. سطح آماری قرار داشت

توانست در ( دز کاهش یافته)لیتر علف کش 1تیمار  ،شکلبا توجه به . بوددارای کمترین عملکرد دانه 

و در  ودهعلف های هرز را کنترل نم (دز کامل)لیتر علف کش 2کوکووت به اندازه تیمار اختالط با 

در بسیاری از موارد مصرف علف کش به میزان . عملکرد دانه گردیدباعث رشد بهتر و افزایش نهایت 

کیم و همکاران، )ضروری نیست و می توان با دز های پایینتری به عملکرد بهینه رسیدتوصیه شده 

2011.) 
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مقایسه میانگین عملکرد دانه تحت تاثیر ترکیبات تیماری حاصل از روش کنترل علف هرز و  -21-4شکل 

 کوکووت

مصرف در شرایط  که،( 23-4شکل)کوکووت نشان داد ×بررسی اثرات متقابل اسید سالیسیلیک 

در حالی که . اختالف معنی داری مشاهده نشد کوکووتبین مصرف و عدم مصرف اسید سالیسیلیک 

به طور معنی داری عملکرد دانه را در شرایط عدم حضور اسید سالیسیلیک، مصرف کوکووت توانست 

 2393 تیمار عدم مصرف اسید سالیسیلیک و عدم مصرف کوکووت با بهبود بجشید به این ترتیب

 . کتار کمترین میزان عملکرد را تولید کردکیلوگرم در ه

 

 و کوکووت مقایسه میانگین عملکرد دانه تحت تاثیر ترکیبات تیماری حاصل از اسید سالیسیلیک -23-4شکل 
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 شاخص برداشت -4-29

، برای نشان دادن درصد انتقال مواد فتوسنتزی از منبع کهیکی از شاخص های مهم فیزیولوژیک 

 جدول)دادنتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان . ، شاخص برداشت استتفاده می شودمجزن اسبه 

روش متقابل تیمار  اثر، اسید سالیسیلیک و کوکووت و روش کنترلتیمار های  ساده که، اثر( 3پیوست

 1کوکووت در سطح  × روش کنترلمتقابل تیمار  اثردرصد و  1اسید سالیسیلیک در سطح  × کنترل

بر اساس نتایج بدست آمده اثرات متقابل سه گانه . د بر صفت شاخص برداشت معنی دار گردیددرص

اسید سالیسیلیک   × روش کنترلنتایج مقایسه میانگین تیمار . تاثیری بر شاخص برداشت نداشت

عدم )تیمار شاهددرصد و  3/96نشان داد که تیمار وجین علف هرز و مصرف اسید سالیسیلیک با 

درصد به ترتیب باالترین و کمترین شاخص  19/11و عدم مصرف اسید سالیسیلیک با  (کنترل

دز )لیتر علف کش 1و  (دز کامل)لیتر علف کش 2در تیمار های . (90-4شکل )برداشت را داشت

نسبت به تیمار های عدم مصرف اسید مصرف اسید سالیسیلیک شاخص برداشت را ، (کاهش یافته

بر رشد و فتوسنتز گیاه اسید سالیسیلیک به نظر می رسد که اثرات سودمند . افزایش دادسالیسیلیک 

بر گیاه زراعی اثرات سوء مصرف علف کش ها باعث تعدیل سبب تقویت بنیه گیاه شده و در نتیجه 

 .(1930مهرابیان مقدم و همکاران، )و سبب افزایش شاخص برداشت گردید گردید

 

گین شاخص برداشت تحت تاثیر ترکیبات تیماری حاصل از روش کنترل علف هرز و مقایسه میان -90-4شکل 
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درصد باالترین  ،که (91-4شکل )کوکووت نشان داد×  روش کنترلمتقابل تیمار  اتاثربررسی 

شاخص برداشت درصد و کمترین ( درصد 31/99)شاخص برداشت در تیمار وجین و مصرف کوکووت 

 1 اختالط همچنین. حاصل شد( درصد 62/14)و عدم مصرف کوکووت (عدم کنترل)شاهدتیمار در 

لیتر علف کش نیکوسولفورون جمعیت علف های هرز را  2با مویان کوکووت به اندازه لیتر علف کش 

با گیاه زراعی و بهبود شرایط رشد، سبب افزایش معنی کاهش داده و با کاهش رقابت علف های هرز 

م بر ه کنترل علف های هرز به طور مستقیپس مشجص می شود ک .اشت گردیددار شاخص برد

اقتصادی ذرت می عملکرد شاخص برداشت موثر است، این امر به طور عمده از طریق تاثیر بر صفت 

 (2002)فیچر و همکاران . شاخص برداشت شده است افزایشعملکرد دانه موجب  افزایشباشد یعنی 

انجام دادند که در نتیجه آن شاخص برداشت  عدم کنترللف هرز و ع کنترلدر شرایط  پژوهشی

. نشان داد کنترل علف هرزعلف هرز افزایش قابل توجهی را نسبت به عدم  کنترلحاصل از تیمارهای 

می توان بنابراین . در پژوهش خود به نتایج مشابهی دست یافتندنیز ( 2001)وانگ سل و همکاران

علف های هرز و غالب شدن گیاه ذرت بر علف های هرز در تیمار های به علت کاهش رقابت گفت 

. شت شده استوجین و مصرف علف کش، رشد رویشی ذرت افزایش یافته و باعث افزایش شاخص بردا

بین مصرف و عدم مصرف کوکووت اختالف لیتر علف کش،  2بر اساس مشاهدات انجام شده در تیمار 

به تنهایی می تواند کلیه علف های هرز علف کش  لیتر 2مصرف ال احتما. معنی داری مشاهده نگردید

 .را کاهش دهد
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مقایسه میانگین شاخص برداشت تحت تاثیر ترکیبات تیماری حاصل از روش کنترل علف هرز و  -91-4شکل 

 کوکووت

 فراوانی علف هاي هرز -4-24

سلمه تره، خرفه، کنگر نتایج نشان داد که علف های هرز سوروف، قیاق، دم روباهی، تاج خروس، 

های  بین گونه وحشی، پیچک صحرایی و توق علف های هرز موجود در مزرعه آزمایشی بودند که در

دارای ه اج خروس، سلمه تره و تاج ریزی سیاروف، تعلف هرز موجود در کرت های آزمایشی، سو

، کوکووت و روش کنترلار تیمبین  ،نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که .فراوانی بودند باالترین

اختالف  متر مربعاز نظر تعداد علف های هرز موجود در هر  کوکووت × روش کنترلمتقابل تیمار  اثر

همچنین اثرات ساده تیمار اسید (. 11پیوست جدول)درصد وجود داشت 1معنی داری در سطح 

یلیک و کوکووت و اثرات سالیسیلیک و اثرات دو جانبه روش کنترل و اسید سالیسیلیک و اسید سالیس

نشان  روش کنترلبررسی اثر ساده تیمار . سه جانبه تاثیر معنی داری بر فراوانی علف های هرز نداشت

لیتر علف  2و تیمارهای وجین و (  1/131)باالترین تعداد علف هرز (عدم کنترل)تیمار شاهدداد که 

لیتر علف کش، تعداد علف های  2ف مصر. را به خود اختصاص دادند( 0)کش کمترین تعداد علف هرز

به اندازه ( دز کاهش یافته)علف کشلیتر  1تیمار . درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش داد 100هرز را 

لیتر علف کش  1مصرف . .نتوانست جمعیت علف های هرز را کنترل نماید (دز کامل)لیتر علف کش 2

 با بررسی (  2006)نصیرزاده. درصد نسبت به تیمار شاهد، تعداد علف های هرز را کاهش داد 71/36
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کارایی علف کش های سولفونیل اوره در کنترل علف های هرز ذرت دانه ای نشان داد که، علف 

. های هرز داشت لیتر در هکتار کارایی بیشتری در کنترل علف 2کش نیکوسولفورون به میزان 

افزایش مقادیر نیکوسولفورون تاثیر کنترل این نتیجه گرفتند که، ( 1916)همچنین زند و همکاران 

 31لیتر در هکتار این علف کش در آزمایشی باعث کاهش  2علف کش را بیشتر می کند و استفاده 

 .درصدی وزن خشک کل علف های هرز شد 37درصدی تراکم علف های هرز و کاهش 

تعداد علف های هرز نشان  بر کوکووت× اثرات متقابل روش کنترل  ایج مقایسه میانگیننت

سرتاسر فصل  که علف هرزتیمار وجین  پس از)کمترین تعداد علف های هرز  ،که (92-4شکل )داد

 (دز کامل)لیتر علف کش 2در تیمار  .بود علف کشلیتر  2مصرف مربوط به تیمار ( وجین می شد

اختالف معنی داری بین مصرف و عدم مصرف کوکووت مشاهده نشد و کلیه علف های هرز در این 

اختالف معنی داری بین ( دز کاهش یافته)لیتر علف کش 1همچنین در تیمار . تیمارها کنترل گردید

 مصرف و عدم مصرف کوکووت مشاهده گردید به طوری که مصرف کوکووت در این تیمار باعث کاهش

کاربرد کوکووت هچنین . گردید نسبت به عدم مصرف کوکووت فراوانی علف های هرز دارمعنی 

لیتر علف کش توانست به  1مصرف کوکووت با توانست کارایی علف کش را افزایش دهد، به طوری که 

همچنین در تیمار . لیتر علف کش و وجین، جمعیت علف های هرز را کاهش دهد 2اندازه مصرف 

کاهش معنی دار جمعیت علف های هرز  باعث رشد بهتر ذرت ومصرف کوکووت  (عدم کنترل)شاهد

در بسیاری از موارد مصرف علف کش به میزان توصیه شده ضروری نیست و می توان با دز  .گردید

( 2000)در این ارتباط، بلز و همکاران(. 2011کیم و همکاران، )های پایینتری به عملکرد بهینه رسید

درصد مقدار توصیه شده و  10یدند که مصرف علف کش ترالکوکسیدیم در دز به این نتیجه رس

درصد کنترل  10استفاده از مواد افزودنی می تواند جمعیت یوالف وحشی در مزرعه جو را بیش از 

سبب  ،تودر پژوهشی دریافتند که استفاده از مویان کوکو( 1930)امینی خلف بادام و همکاران .کند

 کلودینافوپ پروپارژیل در کنترل علف های هرز باریک برگ مزارع  علف کشافزایش معنی دار کارایی 
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دز های پایین علف کش  نیز،( 2007)در تحقیقات باغستانی و همکاران .گندم خوزستان گردید

. دهد کاهشعلف های هرز را فراوانی توانست به همراه مصرف ماده افزودنی همپالس نیکوسولفورون 

 

مقایسه میانگین فراوانی علف های هرز تحت تاثیر ترکیبات تیماری حاصل از روش کنترل علف هرز و  -92-4شکل 

 کوکووت

 وزن خشک علف هاي هرز -4-25

، کوکووت و اثر روش کنترلی تیمارها سادهاثر ( 11پیوست جدول) تجزیه واریانس با توجه به

در . درصد معنی دار بود 1بر وزن خشک علف های هرز در سطح  کوکووت × روش کنترلمتقابل 

آن ها و اثرات سه جانبه تیمار های مذکور  متقابل اتاثر و حالیکه اثر ساده تیمار اسید سالیسیلیک

افزایش  ،کنترل نشان داد کهروش بررسی اثر تیمار . تاثیری بر وزن خشک علف های هرز نداشت

 برمعنی داری  تاثیرلیتر در هکتار  1ر در هکتار در مقایسه با مصرف لیت 2مقدار علف کش به میزان 

( از تیمار وجینعد ب)وزن خشک علف هرز کاهش به طوری که کمترین . کنترل علف های هرز داشت

درصدی وزن خشک علف های  100، که باعث کاهش بود (دز کامل)لیتر علف کش 2مربوط به تیمار 

× تحت تاثیر اثر متقابل روش کنترل وزن خشک علف های هرز نتایج مقایسه میانگین . هرز گردید

بین مصرف و عدم ( دز کاهش یافته)لیتر علف کش 1تیمار در  ،که (99-4شکل)نشان دادکوکووت 

لیتر علف کش با مویان  1مصرف کوکووت اختالف معنی داری وجود داشت به طوری که اختالط 

     همچنین به  .زن خشک علف های هرز نسبت عدم کاربرد کوکووت گردیدکوکووت سبب کاهش در و

b 

d d d 

a 

d 
c 

d 
0 

50 

100 

150 

200 

250 

 دو لیتر علفکش یک لیتر علفکش وجین شاهد

رز
 ه

ي
ها

ف 
عل

ل 
د ك

دا
تع

(
بع

مر
تر

م
) 

 مصرف کوکووت
 عدم مصرف کوکووت



79 
 

وزن خشک ( عدم کنترل)جمعیت علف های هرز، کاربرد کوکووت در تیمار شاهدطور مشابه با 

علف های هرز را کاهش داد که احتماال این کاهش از طریق تاثیر مثبت کوکووت بر رشد و افزایش 

در بررسی علف کش های به کار برده شده در گیاه ( 1917)همکاران  قسام و. ارتفاع ذرت بوده است

ذرت، به این نتیجه رسیدند که از بین علف کش ها، علف کش نیکوسولفورون در بین خانواده 

. تاثیر بیشتری بر کاهش وزن خشک علف های هرز داشتلیتر در هکتار،  2به میزان سولفونیل اوره، 

درصدی  31باعث کاهش  ،لیتر در هکتار 2 ش نیکوسولفورون به میزاناز علف ک در آزمایشی استفاده

  (.1916زند و همکاران، )درصدی وزن خشک کل علف های هرز شد 37تراکم علف های هرز و کاهش 

 

مقایسه میانگین وزن خشک علف های هرز تحت تاثیر ترکیبات تیماری حاصل از روش کنترل علف هرز و  -99-4شکل 

 کوکووت

 فراوانی علف هاي هرز پهن برگ -4-26

متقابل  اثر، کوکووت و روش کنترلی اثر تیمارها که، (11جدول پیوست)نشان داد تجزیه واریانس

در . بود درصد معنی دار 1در سطح پهن برگ علف های هرز  فراوانی برو کوکووت  روش کنترل

حالیکه اثر ساده تیمار اسید سالیسیلیک و اثرات متقابل آن ها و اثرات سه جانبه تیمار های مذکور 

 فراوانیبرای  ساده تیمار روش کنترل اثرنتایج . تاثیری بر جمعیت علف های هرز پهن برگ نداشت

 از  بعد)گ پهن برعلف های هرز  فراوانیکمترین  ،که (94-4شکل)نشان دادپهن برگ علف های هرز 
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افزایش دز مصرفی علف کش . بود (دز کامل)لیتر علف کش 2تیمار مربوط به ( تیمار وجین

علف های هرز درصدی جمعیت  100کنترل باعث  (دز کامل)لیتر در هکتار 2نیکوسولفورون به میزان 

زان لیتر علف کش نیز توانست به می 1تیمار . گردید (عدم کنترل)شاهدپهن برگ نسبت به تیمار 

البته  مصرف . ، جمعیت علف های هرز را کاهش دهد(عدم کنترل)درصد نسبت به تیمار شاهد 31/31

، جمعیت علف های هرز پهن برگ لیتر علف کش 2اندازه ه لیتر علف کش نیکوسولفورون نتوانست ب 1

به  علف کش نیکوسولفورون تاثیر بیشتری در کنترل علف های هرز باریک برگ نسبت. را کاهش دهد

نیکوسولفورون در  در آزمایشی بررسی علف کش (.2012بهروزی و باغستانی، )پهن برگ ها داشت

نیکوسولفورون در باالترین دز های مصرفی ، علف کش که نشان دادکنترل علف های هرز مزارع ذرت 

 (.2007باغستانی و همکاران، )داشت علف های هرز پهن برگکنترل کنترل موفقیت آمیزی بر 

 

 

 مقایسه میانگین فراوانی علف هرز پهن برگ تحت تاثیرروش کنترل علف هرز -94-4کل ش

 وزن خشک علف هاي هرز پهن برگ -4-27

 1و کوکووت در سطح  روش کنترلاثر تیمار  ،نشان داد که( 19پیوست جدول)نتایج این آزمایش 

 وزن خشک علف های هرز پهن برگ درصد بر 1کوکووت در سطح  × روش کنترلمتقابل  اثردرصد و 

 اثر ساده تیمار اسید سالیسیلیک و اثرات متقابل آن ها و اثرات سه جانبه تیمار های . معنی دار گردید
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باالترین میزان وزن  طوری که،ه ب. مذکور تاثیری بر وزن خشک علف های هرز پهن برگ نداشت

( دز کاهش یافته)لیتر علف کش 1ر تیمار د (عدم کنترل)تیمار شاهدهرز پهن برگ بعد از های علف 

، وزن خشک علف های هرز را (دز کاهش یافته)لیتر علف کش 1کاربرد هر چند ، بنابراین بدست آمد

دز )لیتر علف کش 2به اندازه  کاهش داد، اما نتوانست (عدم کنترل)شاهدبه طور معنی داری نسبت به 

درصدی  100لیتر علف کش سبب کاهش  2تیمار  .را کنترل نمایدعلف های هرز پهن برگ  (کامل

 .وزن خشک علف های هرز پهن گردید

کمترین  ،که (91-4شکل )نشان داد  کوکووت ×تیمار روش کنترل اثر متقابل مقایسه میانگین 

دز )لیتر علف کش 2تیمار در ( تمام فصل نیوجپس از تیمار )وزن خشک علف های هرز پهن برگ 

تیمار کاهش معنی دار وزن خشک علف های هرز پهن برگ نسبت به  باعث ، کهمشاهده گردید (کامل

لیتر علف کش بین مصرف و عدم مصرف کوکووت اختالف  1در تیمار . گردید (عدم کنترل)شاهد

 74/26باعث کاهش  لیتر علف کش 1با کوکووت  اختالطمعنی داری مشاهده گردید، به طوری که 

همچنین مصرف  .گردیدنسبت به عدم اختالط کوکووت  گوزن خشک علف های هرز پهن بردرصدی 

توانست سبب کاهش معنی دار وزن خشک علف های هرز پهن ( عدم کنترل)کوکووت در تیمار شاهد

نیکوسولفورون به عنوان یک علف کش از آنجا که علف کش . برگ نسبت به عدم کاربرد کوکووت شود

بسیاری از علف های هرز باریک برگ و ، ا نموده استدو منظوره در مزارع ذرت کشور کاربرد وسیع پید

( 1917)پور آذر و زند همچنین  (.2007باغستانی، )را کنترل می نمایدبرخی پهن برگ های ذرت 

نشان دادند که نیکوسولفورون تاثیر بیشتری بر کاهش زیست توده علف های هرز باریک برگ نسبت 

در آزمایشی نشان دادند که اثر کاربرد ( 2006)ودرزی و همکاران گ.به علف های هرز پهن برگ دارد

درصد کنترل و کمترین وزن خشک علف های  باالترینشوالیه همراه با مویان سیتوگیت  علف کش

ها بر روی سطح برگ  علف کشدر این آزمایش مویان از طریق افزایش نگهداری خوب . هرز را داشت

نیکوسولفورون ر بررسی بین علف کش های آترازین، آالکلر، اکوییپت، د. توانست اثر آن را افزایش دهد

 کاهش درصد وزن خشک پهن برگ ها در علف کش  باالترین MCPAتوفوردی و  ،(کروز)
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همچنین در (. 1911بهروزی و باغستانی، )لیتر در هکتار به دست آمد 2 دزبا  نیکوسولفورون

 که، نشان دادنتایج علف های هرز ذرت بررسی شد  آزمایشی تاثیر علف کش نیکوسولفورون بر روی

درصد کاهش پیدا  7/49وزن خشک علف های هرز پهن برگ ذرت  ،روز پس از سمپاشی مزرعه 11

 (.2001باغستانی و همکاران، )کرد

 

تحت تاثیر ترکیبات تیماری حاصل از روش کنترل علف هرز و  وزن علف هرز پهن برگ  مقایسه میانگین -91-4شکل 

 کوکووت

 فراوانی علف هاي هرز باريک برگ   -4-28

روش متقابل  اثر، کوکووت و روش کنترلاز تجزیه واریانس، اثر تیمار  حاصل نتایجبا توجه به 

 جدول)درصد معنی دار بود 1بر فراوانی علف های هرز باریک برگ در سطح کوکووت  × کنترل

اثر ساده تیمار اسید سالیسیلیک و اثرات متقابل آن ها و اثرات سه جانبه تیمار های (. 19پیوست

اثرات نتایج حاصل از مقایسه میانگین . مذکور تاثیری بر فراوانی علف های هرز باریک برگ نداشت

پس از تیمار ) علف کشلیتر  2تیمار  ،که (96-4شکل)نشان داد کوکووت × روش کنترلتیمار متقابل 

لیتر علف  2تیمار به طوری که، . دارای کمترین تعداد علف هرز باریک برگ بود( تمام فصل نیوج

. را کاهش داددرصد فراوانی علف های هرز باریک برگ  100 (عدم کنترل)تیمار شاهدنسبت به  کش

 این . نداشتت وو مصرف کوکو لیتر علف کش 1مذکور اختالف معنی داری با تیمار البته تیمار 
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 دز توصیه شدهموضوع گویای این مطلب است که در کنترل علف های هرز باریک برگ، مصرف 

 به همراه کوکووت کاهش یافته نیکوسولفورون دز نیکوسولفورون عملکردی مشابه با مصرف

در پژوهشی دریافتند که ( 1930)امینی خلف بادام و همکاران (. 1911آیین و همکاران، )داشت

کلودینافوپ پروپارژیل در کنترل  علف کشده از مویان کوکوت سبب افزایش معنی دار کارایی استفا

  .علف های هرز باریک برگ مزارع گندم خوزستان گردید

 

مقایسه میانگین فراوانی علف هرز باریک برگ تحت تاثیر ترکیبات تیماری حاصل از روش کنترل علف  -96-4شکل 

 هرز و کوکووت

 هاي هرز باريک برگوزن خشک علف  -4-23

 اثر، کوکووت و روش کنترلی تیمارها اثرمعنی دار بودن  (19پیوست جدول)زیه واریانس نتایج تج

درصد نشان  1را در سطح باریک برگ بر وزن خشک علف های هرز  و کوکووت روش کنترلمتقابل 

ه تیمار های مذکور اثر ساده تیمار اسید سالیسیلیک و اثرات متقابل آن ها و اثرات سه جانب. داد

 × روش کنترلمقایسه میانگین تیمار . تاثیری بر وزن خشک علف های هرز باریک برگ نداشت

به تنهایی و همراه با کوکووت بترتیب  لیتر علف کش 1تیمار  ،که (97-4شکل)کوکووت نشان داد

 2ر درصدی وزن خشک علف های هرز باریک برگ شد، که با تیما 100درصد و  100سبب کاهش 

به عبارتی به لحاظ تاثیر مطلوب این علف کش بر روی .  لیتر علف کش در یک گروه آماری قرار گرفت
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وزن خشک باریک برگ ها، کاربرد یا عدم کاربرد کوکووت در دز های کامل یا کاهش یافته تاثیری بر 

وزن خشک علف ، (کنترلعدم )اما کوکووت توانست در تیمار شاهد. علف های هرز باریک برگ نداشت

 . های هرز را به طور معنی داری نسبت به عدم کاربرد آن کاهش دهد

 

مقایسه میانگین وزن علف هرز باریک برگ تحت تاثیر ترکیبات تیماری حاصل از روش کنترل علف هرز و  -97-4شکل 

 کوکووت

 نتیجه گیري -4-11

 :باشد مینتایج به دست آمده از این تحقیق به طور خالصه شامل موارد زیر 

قطر ساقه، ، ارتفاع ساقهصفات مورفولوژیک از جمله  برخی افزایشموجب  وجین علف هرز -1

قطر چوب بالل، تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بالل، وزن ، طول باللشاخص سطح برگ، 

 (عدم کنترل)عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت نسبت به تیمار شاهدصد دانه، 

 . گردید

ترکیب تیماری وجین و مصرف اسید سالیسیلیک سبب افزایش ارتفاع، طول بالل، قطر چوب  -2

بالل، تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بالل،وزن صد دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و 

 .گردید شاخص برداشت نسبت به تیمار شاهد
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شاخص سطح برگ، طول بالل، تعداد ترکیب تیماری وجین و مصرف کوکووت باعث افزایش  -9

و کوکووت ( عدم کنترل)دانه در بالل، عملکرد دانه و شاخص برداشت نسبت به تیمار شاهد

 .شد

قطر  و شاخص سطح برگساقه،  ارتفاع کاهشسبب نیکوسولفورون  لیتر علف کش 2صرف م -4

 .شدلیتر علف کش  1نسبت به  لچوب بال

تعداد دانه در ردیف بالل، تعداد دانه در بالل، عملکرد موجب افزایش لیتر علف کش  2کاربرد  -1

  .شدلیتر علف کش  1دانه و شاخص برداشت نسبت به 

لیتر علف کش و اسید سالیسیلیک سبب کاهش ارتفاع و قطر چوب بالل  2ترکیب تیماری  -6

 .لیتر علف کش و اسید سالیسیلیک گردید 1نسبت به تیمار 

طول برخی صفات از قبیل سبب افزایش ید سالیسیلیک لیتر علف کش و اس 2ترکیب تیماری  -7

لیتر علف کش و  1بالل، تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بالل و عملکرد دانه نسبت به تیمار 

 .اسید سالیسیلیک گردید

لیتر علف  1لیتر علف کش و کوکووت موجب کاهش ارتفاع نسبت به تیمار  2ترکیب تیماری  -1

 .کش و کوکووت شد

موجب افزایش طول بالل و تعداد دانه در بالل  کوکووت به همراهلیتر علف کش  2 مصرف -3

 .لیتر علف کش و کوکووت شد 1نسبت به تیمار 

طول بالل، قطر چوب بالل، تعداد دانه بیشترین مقایسه کلیه تیمارها نشان داد که در نهایت   -10

و شاخص برداشت به ترکیب  عملکرد دانهدر ردیف، تعداد دانه در بالل، عملکرد بیولوژیک، 

 .تیماری وجین علف هرز و مصرف اسید سالیسیلیک اختصاص داشت

توانست تراکم و وزن خشک علف  (لیتر در هکتار 1)علف کش نیکوسولفورندز کاهش یافته   -11

کاهش دهد اما برای پهن  (در هکتار لیتر 2)های هرز باریک برگ را به اندازه علف کش کامل
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لیتر علف  2)دز کامل  نتوانست معادل( لیتر علف کش در هکتار 1)فتهبرگ ها دز کاهش یا

 .تراکم و وزن خشک آن ها را کاهش دهد( کش در هکتار

مانند دز کامل توانست کوکووت دز کاهش یافته علف کش در اختالط با مویان استفاده از   -12

عنوان یک علف های هرز باریک برگ را کنترل نماید و به جمعیت و وزن خشک علف کش، 

روش موثر ضمن افزایش کارایی کنترل علف های هرز، از کاهش عملکرد محصول جلوگیری 

اختالط اما . زیان بار زیست محیطی علف کش ها را کاهش دهد اتاثرکرده و از طرفی 

نتوانست جمعیت و وزن خشک علف های هرز ( دز کاهش یافته)لیتر علف کش 1کوکووت با 

توصیه می شود که برای بنابراین . کنترل کند( دز کامل)یتر علف کشل 2پهن برگ را باندازه 

لیتر  2)کنترل کلیه علف های هرز پهن برگ علف کش نیکوسولفورون در مقدار توصیه شده

 . مصرف گردد( در هکتار

 پیشنهادات -4-12

 .بررسی شود غلظت های متفاوت اسید سالیسیلیکمحلول پاشی  .1

 .مویان ها مورد بررسی قرار گیرد تاثیر علف کش نیکوسولفورون با سایر .2

 .تاثیر علف کش نیکوسولفورون با دز های متفاوت مویان کوکووت مورد بررسی قرار گیرد .9

به همراه سایر بر ذرت، علف کش نیکوسولفورون و کوکووت حاصل از مصرف تنش زایی  اثر .4

 . بررسی شودترکیبات کاهنده تنش 

لهای مجتلف، توصیه می گردد که این آزمایش، با توجه به متغییر بودن شرایط جوی در سا .1

 .بیش از یکبار و در مناطق مجتلف اجرا گردد

جهت بررسی دقیق تر . نظر به این که فلور علف های هرز در مزارع مجتلف، متفاوت است .6

 .ترکیب های تیماری در مزارع با فلور علف هرز متفاوت تکرار شود
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ارتفاع بوته تحت تاثیر روش و  مربعات وزن خشک کل، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقهمیانگین   -1جدول پیوست 

 کنترل، اسید سالیسیلیک و کوکووت

 ارتفاع بوته وزن خشک ساقه وزن خشک برگ وزن خشک کل درجه آزادی منابع تغییرات

 313/2701** 311/1969** 133/710** 949/19326** 2 تکرار

 9 **721/3131 **643/231 **617/6112 **121/1961 (A)روش کنترل

 1 ns719/10 **116/114 ns232/1002 ns346/17 (B)اسید سالیسیلیک

 ns193/32 ns207/692 **311/173 277/304* 9 اسید سالیسیلیک ×روش کنترل 

 1 **611/7109 *733/142 **110/1292 **116/1914 (C)کوکووت

 ns961/407 **701/942 ns117/172 **677/2060 9 کوکووت× روش کنترل

 394/1049** 107/1199** 131/697** 711/10927** 1 کوکووت ×اسید سالیسیلیک

 111/210* 111/1211** 040/162** 222/1101** 9 کوکووت×اسید سالیسیلیک ×روش کنترل

 107/30 131/217 637/92 719/927 90 خطا

 11/7 11/7 37/11 61/6  (درصد)ضریب تغییرات
ns ،* درصد می باشد 1و  1به ترتیب نشان دهنده عدم معنی دار بودن و معنی دار بودن در سطح  **و. 

روش ارتفاع بوته تحت تاثیر  و مقایسه میانگین وزن خشک کل، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه -2جدول پیوست

 ، اسید سالیسیلیک و کوکووتکنترل

 وزن خشک کل تیمار

 (گرم بر مترمربع)

 وزن خشک برگ

 (گرم بر مترمربع)

 وزن خشک ساقه

 (گرم بر مترمربع)

 ارتفاع بوته

 (سانتی متر)

     روش کنترل

 c4/299  b7/41  c1/131  b9/127  (عدم کنترل)شاهد

 a4/239  a0/12  a4/241  a1/149  وجین علف هرز

 a2/239  a7/11  a1/241  a3/193  یک لیتر علف کش

 b4/263  b7/41  b7/229  b9/120  دو لیتر علف کش

LSD 5% 03/11 761/4 91/19 341/7 

     اسید سالیسیلیک

 a04/11  b1/214 9/199  0/271 (میلی موالر 7/0)مصرف

 b43/44  a0/291 0/192  6/279 عدم مصرف

LSD 5% 107/19 123/4 13/11 111/6 

     کوکووت

 b2/260  a04/46  a0/220  a0/191 (لیتر در هکتار 2)مصرف

 a1/214  b43/43  b1/223  b9/127 عدم مصرف

LSD 5% 107/19 123/4 13/11 111/6 
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تحت تاثیر روش  ، طول بالل و قطر چوب باللشاخص سطح برگ ،میانگین مربعات قطر ساقه  -9جدول پیوست 

 کنترل، اسید سالیسیلیک و کوکووت

شاخص سطح  قطر ساقه درجه آزادی منابع تغییرات

 برگ

 قطر چوب بالل طول بالل

 ns111/2 940/11** 699/21** 761/96       ** 2 تکرار

 9 **922/11 **112/10 **192/7 **113/41 (A)روش کنترل

 1 ns671/0 **142/29 **011/21 **427/22 (B)اسید سالیسیلیک

 ns744/0 ns211/4 **011/2 **131/6 9 اسید سالیسیلیک ×روش کنترل 

 1 ns661/2 ns311/9 **071/11 **761/7 (C)کوکووت

 ns177/9 **107/10 *090/1 ns073/0 9 کوکووت× روش کنترل

 ns220/0 112/2** 112/97** 174/11* 1 کوکووت ×اسید سالیسیلیک

 ns964/0 141/2** 416/1* 116/6* 9 کوکووت×اسید سالیسیلیک ×روش کنترل

 717/0 219/0 111/1 191/1 90 خطا

 27/10 29/9 04/13 40/6  (درصد)تغییراتضریب 
ns ،* درصد می باشد 1و  1به ترتیب نشان دهنده عدم معنی دار بودن و معنی دار بودن در سطح  **و. 

، روش کنترلتحت تاثیر  ، طول بالل و قطر چوب باللشاخص سطح برگ ،مقایسه میانگین قطر ساقه -4جدول پیوست

 اسید سالیسیلیک و کوکووت

 قطر ساقه تیمار

 (میلی متر

 طول بالل شاخص سطح برگ

 (میلی متر)

 قطر چوب بالل

 (میلی متر)

     روش کنترل

 c3/17  c9/1  b31/11  c21/7  (عدم کنترل)شاهد

 b0/13  a4/7  a62/17  a99/11  وجین علف هرز

 a1/20  ab0/7  b12/16  b47/1  یک لیتر علف کش

 a4/20  bc1/6  b90/16  c16/7  دو لیتر علف کش

LSD 5% 092/1 027/1 4491/0 7936/0 

     اسید سالیسیلیک

 a2/7  a21/17  b76/7  10/13 (میلی موالر 7/0)مصرف

 b1/1  b76/11  a92/3  11/13 عدم مصرف

LSD 5% 1394/0 1136/0 9141/0 4606/0 

     کوکووت

 a01/17  b24/1  2/6 22/13 (لیتر در هکتار 2)مصرف

 b39/11  a04/3  1/6 46/13 مصرفعدم 

LSD 5% 1394/0 1136/0 9141/0 6406/0 
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میانگین مربعات وزن چوب بالل، وزن غالف و تعداد ردیف در بالل تحت تاثیر روش کنترل، اسید  -1جدول  پیوست

 سالیسیلیک و کوکووت

 تعداد ردیف در بالل وزن غالف وزن چوب بالل درجه آزادی منابع تغییرات

 ns319/1 ns143/2 ns710/0   2 تکرار

 9 **333/21 **016/24 ns222/0 (A)روش کنترل

 1 **119/41 **100/67 ns999/0 (B)اسید سالیسیلیک

 ns 419/0 ns136/4 ns444/1 9 اسید سالیسیلیک ×روش کنترل 

 1 *109/19 *391/19 ns999/0 (C)کوکووت

 ns130/1 ns413/2 ns116/0 9 کوکووت×روش کنترل

 ns613/2 ns210/1 ns999/1 1 کوکووت×اسید سالیسیلیک

 ns147/0 ns014/0 ns111/1 9 کوکووت×اسیدسالیسیلیک ×روش کنترل

 710/0 991/2 170/2 90 خطا

 42/6 36/19 91/1  (درصد)ضریب تغییرات
ns ،* درصد می باشد 1و  1به ترتیب نشان دهنده عدم معنی دار بودن و معنی دار بودن در سطح  **و. 

مقایسه میانگین وزن چوب بالل، وزن غالف و تعداد ردیف در بالل تحت تاثیر روش کنترل، اسید  -6جدول پیوست 

 سالیسیلیک و کوکووت

 وزن چوب بالل تیمار

 (گرم بر مترمربع)

 وزن غالف

 (گرم بر متر مربع)

 تعداد ردیف در بالل

    روش کنترل

 ab46/21  a13/11 99/19  (عدم کنترل)شاهد

 c16/21  b39/1 10/19  وجین علف هرز

 b29/27  a04/11 10/19  یک لیتر علف کش

 a12/21  a36/11 67/19  دو لیتر علف کش

LSD 5% 221/1 27/1 7221/0 

    اسید سالیسیلیک

 b11/26  b77/3  a42/19  (میلی موالر 7/0)مصرف

 a43/21  a14/12  a11/19  عدم مصرف

LSD 5% 064/1 10/1 6219/0 

    کوکووت

 b31/26  a42/10  42/19  (لیتر در هکتار 2)مصرف

 a06/21  b43/11  11/19  عدم مصرف کوکووت

LSD 5% 064/1 10/1 6219/0 









91 
 

وزن صد دانه تحت تاثیر روش کنترل،  و میانگین مربعات تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بالل -7جدول پیوست 

 اسید سالیسیلیک و کوکووت

 وزن صد دانه تعداد دانه در بالل تعداد دانه در ردیف درجه آزادی منابع تغییرات

 ns601/136 ns010/2 01/16** 2 تکرار

 9 **11/111 **911/12163 **116/19 (A)روش کنترل

 1 *21/12 **143/917319 **114/149 (B)اسید سالیسیلیک

 204/16** 969/19769** 91/1* 9 اسید سالیسیلیک ×روش کنترل 

 1 ns11/2 **461/94111 **043/13 (C)کوکووت

 ns90/1 **340/2169 ns796/1 9 کوکووت×روش کنترل

 ns20/4 **114/2339 ns921/1 1 کوکووت×اسید سالیسیلیک

 ns11/0 ns096/416 ns729/1 9 کوکووت ×اسید سالیسیلیک ×روش کنترل

 174/1 913/261 761/1 90 خطا

 11/6 11/1 66/4  (درصد)ضریب تغییرات
ns ،* درصد می باشد 1و  1به ترتیب نشان دهنده عدم معنی دار بودن و معنی دار بودن در سطح  **و. 

وزن صد دانه تحت تاثیر روش کنترل،  و مقایسه میانگین تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بالل-1جدول پیوست

 اسید سالیسیلیک و کوکووت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (گرم)وزن صد دانه تعداد دانه در بالل تعداد دانه در ردیف تیمار

 

    روش کنترل

 d07/21  d9/239  b31/11  (عدم کنترل)شاهد

 a96/91  a7/492  a40/21  وجین علف هرز

 c11/24  c0/212  b11/13  یک لیتر علف کش
 b20/99  b2/927  b13/17  لیتر علف کش دو

LSD 5% 103/1 66/19 14/1 

    اسید سالیسیلیک

 b01/23  a6/406  b17/11  (میلی موالر 7/0)مصرف

 a03/21  b3/299  a69/21  عدم مصرف
LSD 5% 3601/0 19/11 3114/0 

    کوکووت

 a0/947  b27/13  76/21  (لیتر در هکتار 2)مصرف

 b6/239  a19/20  94/21  عدم مصرف
LSD 5% 3601/0 19/11 3114/0 
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میانگین مربعات عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت در هکتار تحت تاثیر روش  -3جدول پیوست 

 کنترل، اسید سالیسیلیک و کوکووت

 برداشتشاخص  عملکرد دانه  عملکرد بیولوژیک  درجه آزادی منابع تغییرات

 ns122/917437 ns921/43121 ns131/1 2 تکرار

 9 **171/11704930 **113/27120002 **111/911 (A)روش کنترل

 1 *220/11729194 **400/97301641 **707/1041 (B)اسید سالیسیلیک

 669/121** 460/2711323** 310/7313311* 9 اسید سالیسیلیک ×روش کنترل 

 1 ns 974/122330 **762/9942710 **113/111 (C)کوکووت

 ns 011/2321791 **437/1261201 *296/10 9 کوکووت×روش کنترل

 ns 616/17361691 **314/9929167 ns 711/91 1 کوکووت×اسید سالیسیلیک

 ns319/1101693 ns719/201901 ns016/17 9 کوکووت ×اسید سالیسیلیک ×روش کنترل

 426/14 041/113246 324/1377761 90 خطا

 16/14 16/3 19/1  (درصد)ضریب تغییرات
ns ،* درصد می باشد 1و  1به ترتیب نشان دهنده عدم معنی دار بودن و معنی دار بودن در سطح  **و. 

مقایسه میانگین عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت تحت تاثیر روش کنترل، اسید -10جدول پیوست

 کوکووت سالیسیلیک و

 

 

 

 

 

 

 

 عملکرد بیولوژیک تیمار

 (کیلوگرم در هکتار)

 عملکرد دانه 

 (کیلو گرم در هکتار)

 شاخص برداشت

    روش کنترل

 c14910  d2776  c20/13  (عدم کنترل)شاهد

 a13910  a6977  a10/92  وجین علف هرز
 b16010  c9310  b71/24  یک لیتر علف کش

 b16100  b4916  b12/27  دو لیتر علف کش

LSD 5% 1179 7/992 167/9 

    اسید سالیسیلیک

 b16370  a1249  a62/90  (میلی موالر 7/0)مصرف

 a11330  b9466  b23/21  عدم مصرف
LSD 5% 1011 1/211 742/2 

    کوکووت

 a4613  a30/27  16190  (لیتر در هکتار 2)مصرف

 b4031  b01/24  16490  عدم مصرف
LSD 5% 1011 1/211 742/2 
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تحت تاثیر ها  میانگین مربعات فراوانی علف های هرز، وزن کل علف های هرز، فراوانی پهن برگ -11جدول پیوست 

 روش کنترل و اسید سالیسیلیک و کوکووت

 فراوانی علف هرز پهن برگ وزن کل علف های هرز فراوانی علف های هرز درجه آزادی منابع تغییرات

 ns633/24 ns311/241 ns713/1 2 تکرار
 9 **113/111719 **926/441329 **449/2097 (A)روش کنترل

 1 ns041/0 ns171/13 ns141/4 (B)اسید سالیسیلیک

 ns141/9 ns301/11 ns979/9 9 اسید سالیسیلیک ×روش کنترل 

 1 **734/420 **149/1194 **730/97  (C)کوکووت

 ns 114/14 113/113** 007/114** 9 کوکووت×روش کنترل

 ns 190/4 ns111/101 ns611/9 1 کوکووت×اسید سالیسیلیک

 ns490/3 ns117/16 ns611/9 9 کوکووت ×اسید سالیسیلیک ×روش کنترل

 122/1 303/36 204/11 90 خطا

 16/92 39/1 61/6  (درصد)ضریب تغییرات
ns ،* درصد می باشد 1و  1بودن در سطح  به ترتیب نشان دهنده عدم معنی دار بودن و معنی دار **و. 

مقایسه میانگین فراوانی علف های هرز، وزن علف های هرز و فراوانی پهن برگ تحت تاثیر روش -12جدول پیوست 

 کنترل و اسید سالیسیلیک و کوکووت

 فراوانی علف های هرز تیمار

 (تعداد بر مترمربع)

 وزن علف های هرز

 (گرم بر مترمربع)

 برگفراوانی پهن 

 (تعداد بر مترمربع)

    روش کنترل

 a1/131  a1/931  a70/26  (عدم کنترل)شاهد

 c0  c0  c0  وجین علف هرز

 b417/6  b32/41  b17/2  یک لیتر علف کش

 c0  c0  c0  دو لیتر علف کش

LSD 5% 731/2 207/1 313/1 

    اسید سالیسیلیک

 19/7 1/103 40/10 (میلی موالر 7/0)مصرف

 3/6 0/111 94/10 عدم مصرف

LSD 5% 417/2 101/7 637/1 

    کوکووت

 b41/47  a0/104  b990/6  (لیتر در هکتار 2)مصرف

 a99/19  b4/116  a101/1  عدم مصرف

LSD 5% 417/2 101/7 637/1 
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ها تحت تاثیر روش میانگین مربعات وزن پهن برگ ها، فراوانی باریک برگ ها و وزن باریک برگ  -19جدول پیوست 

 کنترل و اسید سالیسیلیک و کوکووت

 وزن باریک برگ ها فراوانی باریک برگ ها وزن پهن برگ ها درجه آزادی منابع تغییرات

 ns441/21 *110/40 ns101/179 2 تکرار
 9 **129/16617 **176/19641 **121/132213 (A)روش کنترل

 1 ns719/9 ns336/9 ns999/40 (B)اسید سالیسیلیک

 ns446/3 ns101/12 ns999/40 9 اسید سالیسیلیک ×روش کنترل 

 1 **463/979 **910/206 **706/112  (C)کوکووت

 706/112** 111/37** 121/190* 9 کوکووت×روش کنترل

 ns167/21 ns014/0 ns171/22 1 کوکووت×اسید سالیسیلیک

 ns202/10 ns694/1 ns171/22 9 کوکووت ×اسید سالیسیلیک ×روش کنترل

 731/16 622/11 911/92 90 خطا

 31/11 30/7 19/12  (درصد)ضریب تغییرات
ns ،* درصد می باشد 1و  1به ترتیب نشان دهنده عدم معنی دار بودن و معنی دار بودن در سطح  **و. 

تحت تاثیر روش  ها وزن پهن برگ ها، فراوانی باریک برگ ها و وزن باریک برگمقایسه میانگین -14جدول پیوست 

 کنترل و اسید سالیسیلیک و کوکووت

 وزن پهن برگ ها تیمار

 (گرم بر مترمربع)

 فراوانی باریک برگ ها

 (تعداد بر مترمربع)

 وزن باریک برگ ها

 (گرم بر مترمربع)

    روش کنترل

 a6/141  a9/161 a2/219  (عدم کنترل)شاهد

 c0  b0  b0  وجین علف هرز

 b32/41  b0  b0  کشیک لیتر علف 

 c0  b0  b0  دو لیتر علف کش

LSD 5% 749/4 142/2 219/6 

    اسید سالیسیلیک

 97/62 16/42 16/47 (میلی موالر 7/0)مصرف

 21/64 44/49 61/46 عدم مصرف

LSD 5% 107/4 462/2 441/1 

    کوکووت

 b10/44  b01/41  b30/13  (لیتر در هکتار 2)مصرف

 a61/43  a22/41  a61/66  عدم مصرف

LSD 5% 107/4 462/2 441/1 
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کاربرد روغن سورفکتانت به منظور کاهش دز مصرفی  "، (1911)ابطالی ی، ابطالی م، پیروی ر و رمضانی ح، -1

ایران، ، خالصه مقاالت هفدهمین کنگره گیاه پزشکی "علف کش ها در زراعت کلزا و گندم در مازندران

 .، کرج61صفحه 

مقایسه کارایی دو  "، (1930)م، ایرانی، جر ا و توجه ز،.ع، باقرانی ن، خیامی راد م.امینی خلف بادام م -2

، چهارمین "فرموالسیون علف کش کلودینافوپ پروپاژیل در اختالط با افزودنی های هم پالس و کوکووت

 .731همایش علوم علف های هرز ایران، صفحه 

با ( کروز)کش نیکوسولفورونبررسی امکان اختالط علف  "، (1911)ع،.و باغستانی مبهروزی د  -9

، چهارمین همایش "در کنترل علف های هرز ذرت در شهرکرد( ام سی پی آ+بروموکسینیل)برومایسیدآام

 .460-469علوم علف های هرز، ص 

+ بیکوسولفورون )، اولتما(آمیکاریازون)داینامیکمقایسه کارایی غلظت های جدید  "، (1917)پورآذر ر و زند ا، -4

، خالصه مقاالت هجدهمین کنگره گیاه "در کنترل علف های هرز ذرت در استان خوزستان( ریم سولفورون

 .، دانشگاه بوعلی سینا همدان(جلد سوم)پزشکی ایران

 .916میه، ص انتشارات جهاد دانشگاهی ارو "زراعت غالت"( 1916)ا، . تاج بجش م و پورمیرزا ع -1

كاشت، داشت )راهنماي علمی كاربردي"( 1913)و محمدی م، . خاوری خراسانی س، حسن زاده مقدم ه -6

 .113انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی، ص  "ذرت(و برداشت

مطالعه اثرات تداخلی جمعیت طبیعی علف های "( 1911)چعب ع، فتحی م، سیادت ع، زند ا و عنافچه ز، -7

، 7، جلد مجله پژوهش هاي زراعی ايران "شد ذرت دانه ای در تراکم گیاهی مجتلفهرز بر شاخص های ر

 .400-931، ص 2شماره 

 "مبانی علم علف هاي هرز"( 1911)ک، ولی پور ر و حقیقی ع، .ح، راستگو م، موسوی س.راشد محصل م -1

 .صفحه 967. دانشگاه فردوسی مشهد

 "(ترجمه و تدوين)زراعت غالت "( 1976) ح، حسینی م، عبدی م و مالفیالبی ع،.راشد محصل م -3

 .406انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ص 

انتشارات دانشگاه  "بیولوژي و كنترل علف هاي هرز"( 1910)راشد محصل م، نجفی ح و اکبرزاده م،  -10

 .404ص . فردوسی مشهد
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 "ي علف هاي هرزاكولوژ"( 1919)ک و رمضانی ا، .ر، خلقانی ج، موسوی س.زند ا، رحیمیان ح، کوپکی ا -11

 .944انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ص 

 "علف كش ها و علف هاي هرز مهم ايران"( 1913)ع، نظام آبادی ن و شیمی پ .زند ا، باغستانی م -12

 .149انتشارات دانشگاهی مشهد، ص 

با )راهنماي علف كش هاي ثبت شده در ايران"( 1916)ع، بیطرفان م و شیمی پ، .زند ا، باغستانی م -19

 .120جهاد دانشگاهی مشهد، ص  "(رويكرد مديريت مقاومت علف هاي هرز به علف كش ها

مروری بر آخرین فهرست علف کش "( 1911)ح،.ع، نظام آبادی ن، معینی م و هادی زاده م.زند ا، باغستانی م -14

 .19-100، ص 2، شماره 1، جلد مجله پژوهش علف هاي هرز "ها و علف های هرز مهم ایران

ارزیابی قدرت رقابت سلمه تره و الگوی کاشت "( 1911)فاتح ا، شریف زاده ف، مظاهری د و باغستانی ع، -11

پژوهش و سازندگی در زراعت و  "704ذرت روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای سینگل کراس 

 .11-31، ص 79، شماره باغبانی

 .911ت مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ص انتشارا "(جلد اول)زراعت خصوصی"( 1974)کاظمی اربط ح،  -16

چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی  ،"مبانی كشاورزي پايدار"( 1917)م، .کامکار ب و مهدوی دامغانی ع -17

 .49-41صفحه،  911مشهد، 

 .99-90انتشارات دانشگاه تهران، ص  "گیاهان زراعی"( 1919)کریمی ه،  -11

انتشارات  "اكولوژي علف هاي هرز"( 1979)انی ح، کوچکی ع، رحیمیان ح، نصیری محالتی م و خیاب -13

 .17جهاد دانشگاهی مشهد، ص 

ارزیابی تنوع گونه ای، کارکردی و "( 1911)کوچکی ع، نصیری محالتی م، تبریزی ل، عزیزی گ و جهان م،  -20

مجله پژوهش هاي زراعی  "ساختار علف های هرز مزارع گندم و چقندرقند استان های مجتلف کشور

 .101-123، ص 1، شماره 4لد ، جايران

بررسی تاثیر اختالط علف کش های دو منظوره با مویان ها در "، (1916)ب، فتحی ق و گالبی م،. گودرزی ا -21

دومین همایش علوم علف های هرز، صفحه  "مقایسه با علف کش های تک منظوره بر مهار علف های هرز

 .، مشهد مقدس16
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و  اثر اسید سالیسیلیک بر عملکرد، اجزاء عملکرد"( 1911)چلیبیان ف، ف، فالحیان ا، صباغ پور و . مداح م -22

، 1/62مجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسالمی، شماره " (.Cicer aritnium L)ساختار تشریحی گیاه نجود

 .200-204ص 

تاثیر تناوب زراعی، کاربرد کود شیمیایی و علف کش "( 1911)محمددوست م، چمن آبادی ح و اصغری ع،  -29

 601، ص 47، شماره مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبیعی "بر کنترل علف هرز چاودار زمستانه

 .610تا 

قایسه ای اسید بررسی م"( 1911)ح و چلبیان ف، . م، فالحیان ف، صباغ پور س.مجد ا، مداح س -24

 Acochyta سالیسیلیک بر عملکرد، اجزای عملکرد و مقاومت دو رقم حساس و مقاوم نجود نسبت به قارچ

rabiei" 924تا  914، ص 9، شماره13، جلد مجله زيست شناسی ايران. 

تعیین حد بحرانی عناصر غذایی موثر در خاک، گیاه و میوه در راستای "( 1973)مطیعی م و غیبی م،  -21

، چاپ دوم با بازنگری، نشر آموزش كشاورزي "زایش عملکرد کمی و کیفی محصوالت استراتژیک کشوراف

 .سازمان تات، کرج، ایران

بررسی اثرات اسید سالیسیلیک بر برخی "( 1917)مظاهری تیرانی م و منوچهری کالنتری خ و حسیبی ن،  -26

مجله پژوهشی "تحت تنش خشکی (.Brassica napus L) پارامترهای رشد و بیوشیمیایی گیاه کلزا

 .11-66(:2)21، دانشگاه اصفهان

اسید سالیسیلیک بر  اثر متقابل اتیلن و"( 1917)مظاهری تیرانی م و منوچهری کالنتری خ و حسیبی ن،  -27

مجله زیست  "(.Brassica napus L) گیاه کلزاالقای تنش اکسیداتیو و مکانیسم مقاومت به آن در 

 .491تا  421،ص 9شماره، 21شناسی ایران، جلد

انتشارات سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، تهران،  "یافته های دانش علف هرز"( 1914)منتظری م،  -21

 .222صفحه 

 .197نشر علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ص  "پروتئین سویا"( 1919)میرزایی ح،  -23

اثر اسید سالیسیلیک بر عملکرد، " (1911)، و چلیبان ف ح. ا، صباغ پور س فالحیان ف ،مهرابیان مقدم ن -90

-61(:1)62علوم پایه دانشگاه آزاد اسالمی، "(.Ciceriaetinum L)اجزاء عملکرد و ساختار تشریحی نجود

70. 
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انتشارات  "كاربرد فیزيولوژيک و كاركرد علف كش ها"( 1914)، ح زند ا و صارمی ،ک.موسوی س -91

 .29-42، صدانشگاه زنجان

 .32ص  ،نشر میعاد تهران "مديريت تلفیقی علف هاي هرز" (1910)، موسوی م -92

انتشارات  "علف كش ها، كاركرد فیزيولوژيک و كاربرد"( 1914 )، ا و صارمی ح زند ،ک.موسوی س -99

 .216ص  ،موسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی و انتشارات دانشگاه زنجان
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  .446ص
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Abstract 

Nowadays weed specialists due to environmental problems and increasing weed 

resistance to herbicides, are looking for alternative methods for minimizing the use of 

herbicides and maximizing efficiency of weeds management. In this regard, the use of 

herbicides with low dose and increase their efficiencies can reduce their consumption. 

Therefore, to evaluate Interference of herbicides with salicylic acid and cocowet 

adjuvant on growth, yield and weed control in corn (Zea mays L.), a field experiment, as 

a factorial randomized complete block design with three replications, in field 

experiment was conducted at the department of agronomy and plant breeding of 

Shahrood University of Technology in 2012. Factors were including weed control 

method (A) at four levels, control (a1), weeding (a2), consuming 1 liter of herbicide (a3) 

and consuming 2 liters of herbicide (a4) as the first factor, salicylic acid (B) in two 

levels, taking 0.7 mM salicylic acid, (b1) and the absence of salicylic acid (b2) as the 

second factor and cocowet (C) in two levels, consumption of 2 liters per hectare 

cocowet (c1) and absence of cocowet (c2) as the third factor. treatments were performed 

at 6-leaf stage of corn. The results showed that the maximum length of ear, cob 

diameter, number of kernels per row, number of grains per ear, biological yield, grain 

yield and harvest index was dedicated to treatment combine weeding and the use of 

salicylic acid. Also consuming 2 liters of herbicide with cocowet increased ear length 

and number of grains per ear compared with treatment 1 liter of herbicide and 

consuming cocowet.The use of reduced doses of herbicide in combination with cocowet 

such full dose of  herbicide could control population and dry weight of narrow leaves 

weeds and as an effective method  for increasing weed control efficiency, prevented 

yield products decline, on the other hand reduced harmful effects of herbicide to 

environment. In between mixing cocowet with 1 liter of herbicide (reduced dose)  could 

not control population and dry weight of broadleaf weeds as much as 2 liters of 

herbicide (full dose). Therefore it is recommended  that to control all broadleaf weeds 

nicosulfuron herbicide in the typical amount (2 liters per hectare) should be used. 

Keywords: Corn, Nicosulfuron, salicylic acid, Cocowet adjuvant, Herbicide efficiency 
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