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  چکیده 

  کنترل   و  عملکرد  رشدي،  خصوصیات  برخی  بر  کوکووت  مویان  و  سالیسیلیک  اسید  با  نیکوسولفورون  کش علف  اختالط  بررسی اثر  منظوربه

  دانشکده   تحقیقاتی  مزرعه  در   تکرار  سه  با  تصادفی  کامل  هايبلوك   طرح  قالب  در  و  فاکتوریل  صورتبه  آزمایشی  ذرت،  هرز  هايعلف

  علف   وجین ،) a1( شاهد سطح چهار در) A( هرز علف کنترل روش شامل آزمایش فاکتورهاي. شد اجرا شاهرود صنعتی دانشگاه کشاورزي،

  سالیسیلیک   کاربرد اسید  اول،  عاملعنوان  ) بهa4(  کشعلف  لیتر  دو  مصرف  و)  a3) (نیکوسولفورون(  کشعلف  لیتر  یک  مصرف  ،)a2(  هرز

)B  (سالیسیلیک  اسید  موالرمیلی   7/0  مصرف  سطح  دو  در  )b1  (سالیسیلیک  اسید  مصرف  عدم  و  )b2به کاربرد    و  دوم  عاملعنوان  ) 

  داد   نشان  نتایج  .بودند  سوم  عامل عنوان  ) به c2(  کوکووت  مصرف  عدم  و)  c1(  کوکووت  هکتار  در  لیتر  دو   مصرف  سطح  دو  در)  C(  کوکووت

) بوته  ارتفاع  بیشترین  (سانتی  2/143که  برگ  سطح  شاخص  و  مصرف  76/7متر)  در  آمد.    توأم)  بدست  کوکووت  و  سالیسیلیک  اسید 

  مصرف   و  هرز  علف  وجین  تیمار  در   کیلوگرم در هکتار)  20490کیلوگرم در هکتار) و بیولوژیک (  7528همچنین بیشترین عملکرد دانه (

  کامل   دز  مانند  تتوانس   کوکووت  مویان  با  اختالط  در  نیکوسولفورون  کشعلف  یافتهکاهش  دز  از  استفاده  .گردید  مشاهده  سالیسیلیک  اسید

  کاربرد  آزمایش، این نتایج اساس بر .نماید  تولید کشعلف این کامل دوز معادل عملکردي و  کاهش دهد را هرز هايعلف جمعیت  کش،علف

  ذرت   افزایش رشد و عملکرد  و  هرز  هايعلف  مطلوب  در کنترل  تواندمی  نیکوسولفورون  کشعلف  یافتهکاهش  دوز  با  ترکیب  در  کوکووت

  .گردد  کشعلف   مصرف  کاهش  سبب  و  بودهمؤثر  

  کش، کشاورزي پایدار، وجین علف هرز کش، کارایی علفیافته علفدوز کاهشهاي کلیدي: واژه 

 

  مقدمه 

  بیشــترین   مهــم   غلــه   یک   عنوان به   ) .Zea mays L(   ذرت 

  دامی   تولیدات   و   طیور   دام و   تغذیه   براي   را   دانه   و   علوفه   مقدار 

بر اساس آمــار، ســطح زیــر  ).  Emam, 2009کند ( می   تأمین 

کشت و میانگین عملکرد دانه این گیاه در ایــران، بــه ترتیــب  

 ,FAOکیلوگرم در هکتــار اســت (   3494هکتار و    350000

  توانــایی   از   کــه   اســت   زراعــی   گیاهــان   ذرت از جملــه   ). 2012

  اســت   ممکن   اما   است   برخوردار   هاي هرز علف   باالیی با   رقابتی 

  هاي هرز موجود، علف   اي گونه   ترکیب   و   آلودگی   شدت  بسته به 

 Najafiرقابت کاهش یابد (   تأثیر   تحت   محصول،   این   عملکرد 

and Tollenaar, 2005; Teasdale, 1995 .(   رغم علی   امروزه  

  از   یکی   عنوان به   ها کش علف   از   محیطی، زیست   مشکالت   برخی 

  اســتفاده   دنیــا   در   هــرز   هاي علف   تلفیقی   مدیریت   مهم   اجزاي 

  در   زراعــی   محصوالت   عملکرد   از   ی توجه قابل   بخش   و   شود می 

 ,Rao(   اســت   ها کش علف   مصرف   مرهون   ، پیشرفته   کشورهاي 

2000 .(    

کـــه    اســت  اوره  ســولفونیل  گروه  از  نیکوسولفورون  کشعلف

پهن بــرگ   هرز هايعلف برخی  کنترل  براي  رویشیپس  صورتبه

  ).Poppell et al., 2002شــود (مــی  اســتفاده  ذرت  باریــک  و

  بازدارنـــده  کـــه  هسـتند  هـاکشاز علف  ايدسـته  اوره سولفونیل

ـــزیم ـــتوالکتات  آن ـــینتاز (  اس ــوده)  ALSس ــانع  و  ب ــاخت  م   س

 Izadi-Darbandi andباشـــند (مــی  ايزنجیره  آمینه  اسیدهاي
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Aliverdi, 2015  .(مشــکالت  تــرینمهم  از  اینکـه یکی  بهباتوجه  

  محصــوالت در آنهــا پســـماند فعــال نیکوســـولفورون، کـشعلف

  بــه همــراه  افزودنــی  مناســـب مــاده  انتخـاب  بـا  لذا  است، تناوبی

  مالحظــات  بــه  ضمن توجــه  ،کشعلف  یافتهکاهش  مقادیر  کاربرد

  در  هــاکــشکـــارایی علــف  بهبـــود  در  توانـــدمی  محیطی،زیست

 ,.Mamnoie et alکنــد (  آفرینــینقــش  هــرز  هــايعلف  کنترل

2018.(  

ییــر  استفاده از مواد افزودنی یا عوامل فعال سطحی بــا تغ 

اي و  سبب افزایش نفوذ روزنه   دادن ساختار و ترکیب کوتیکول 

 ,Jinxiaشــود ( کش مــی افزایش کارایی علف   نیز کوتیکولی و  

)  Mamnoie et al., 2017ممنــوعی و همکــاران ( ).  1996

  کــش علــف   یافتــه کاهش   کـاربرد مقادیر   بـا   کردند که گزارش  

  عــالوه   توان می   افزودنـی هیدرومکس   مـاده   و   نیکوسـولفورون 

  قبــولی   قابــل   بـــه عملکــرد   هاي هـــرز علف   مطلوب   کنترل   بر 

 Sayad Mansour etمنصور و همکاران (   صیاد   . یافت   دست 

al., 2014  کارایی   ، افزودنی   مواد   کاربرد   با که  ) اظهار داشتند  

  از   اســتفاده   بــا   تــوان مــی   بنابراین   و   رفته   باال   کش علف   مصرف 

  کاهش   را   سطح   واحد   در   کش مصرف علف   مقادیر   افزودنی   مواد 

  کوکویــت،   هــاي مویان   مصرف   که   اند داده   نشان   تحقیقات   . داد 

  موجــب   کلودینافوپ   کش علف   همراه   به   همپالس   و   گیت   گیاه 

  ) Avena fatua(   وحشــی   یــوالف   هــرز   علــف   تــراکم   کــاهش 

حاج  ).  Amini Khalaf Badam et al., 2011است (   گردیده 

 Hajmohammadnia-Ghalibaf etمحمدنیا و همکــاران ( 

al., 2013 ادجوانـــت کنتاکــت    کـــاربرد   ) اظهار داشتند کـه

رنـــول (روغـــن گیـــاهی) بـــا    (ســـورفاکتانت غیـــر یـــونی)، 

  کنتـــرل   در   را   کــش علـــف   کـــارایی   توانســت   نیکوســولفورون 

ـــوروف  ــه   ) .Echinochloa crus-galli L(   سـ   و گاوپنبـ

 )Abutilon theophrasti Medik (   دار افــزایش  طور معنــی به

مـــاده    کـاربرد   کـه   شـد   مشـاهده   دیگـر،   آزمایشـی   دهد. در 

متیــل    متســولفورون   کش علــف   بــا   ســیتوگیت   افزودنــی 

 Hordeum(   جــودره   تــراکم   تــا   است   قادر   + سولفوسولفورون 

spontaneum (    80را   ) ــد ــاهش دهـ ــد کـ  Eghrariدرصـ

Gharahlar et al., 2013 .(  

  به   بنزوئیک اسید   هیدروکسی   اورتو   یا   اسید   سالیسیلیک 

  یک مولکول   عنوان به   که   دارد   تعلق   فنلی   ترکیبات  از   گروهی 

  هــاي محیطــی تــنش   بــه   گیــاه   هــاي پاسخ   تعدیل   براي   مهم 

ــناخته  ــده   شـ ــت (   شـ ــاربرد ).  EL-Tayeb, 2005اسـ   کـ

  در   کش علف   سمیت   کاهش   باعث   تواند سالیسیلیک اسید می 

ــان  ــردد   گیاه ــرات   بررســی   . گ ــف   اث ــش عل ــاراکوات   ک   روي   پ

  داد   نتایج نشان   ) .Hordeum vulgare L(   جو   هاي گیاهچه 

  مصــرف   از   قبــل   ســاعت   24کاربرد سالیســیلیک اســید،    که 

  کــش علــف   ایــن   مخرب   اثرات   از   تواند می   کش پاراکوات علف 

  مقایسه   در   جو   هاي گیاهچه   فتوسنتز   میزان   و   روي کلروفیل 

 ,.Ananieva et alبکاهــد (   آن   ) کــاربرد   عــدم ( شــاهد    بــا 

  سالیسیلیک اسید، بعد در تحقیقی دیگر، استفاده از  ).  2002

 Triticum(   گنــدم   روي   بر   ایزوپروترون کش  علف   کاربرد   از 

aestivum L. ( ،   کــش در علــف   ایــن   تجمــع   کــاهش   باعــث  

). پورحیدر غفاربی  Lu et al., 2015شد (   گندم   هاي گیاهچه 

) نیــز  Porheidar Ghafarbi et al., 2017و همکــاران ( 

  و   بنتازون   کارایی   تنها نه سالیسیلیک اسید    که   اظهار داشتند 

  موجــب   بلکــه   نــداد،   کاهش   پی آ را بروموکسینیل + ام سی  

    . شد   کش علف   دو   این   کارایی   افزایش 

با هدف حاضر  پژوهش  شد،  گفته  آنچه  به  توجه    ارزیابی   با 

  تأثیر  نیکوسولفورون،  کشعلف  تأثیر  تحت  هرز  هايعلف  کنترل

  در  کشعلف کاربرد از ناشی خسارت کاهش در سالیسیلیک اسید

انجام    کشعلف  مصرفی  دز  کاهش   جهت  کوکووت  مویان  و  ذرت

  و   هرز  هايعلف  کنترل  در  مواد   این  کنشبرهم  همچنین  گردید.

مورد بررسی قرار   ،منطقه محیطی شرایط در ذرت رشد و عملکرد

  گرفت.

  

  ها مواد و روش

  دانشــگاه   کشاورزي   دانشکده   تحقیقاتی   مزرعه   آزمایش در 

  جــاده   8  کیلــومتر ( بســطام    شــهر   در   واقــع   شــاهرود،   صنعتی 

  عــرض   در   شــاهرود   شهرســتان .  شــد   اجرا )  آزادشهر   - د  شاهرو 

  جغرافیــایی   طــول   و   شمالی   دقیقه   25  و   درجه   36  جغرافیایی 

  شده   واقع   گرینویچ   النهار نصف   از   شرقی  دقیقه  57 و  درجه  54

  . اســت   متــر   1366  دریــا   ســطح   از   آن   ارتفــاع   میانگین   و   است 

  قبــل   خاك   شیمیایی   و   فیزیکی   خصوصیات   تشخیص   منظور به 

  خاك   متري سانتی   30  تا   صفر   عمق   از   طرح   اجرایی   عملیات   از 

  قرار   تجزیه   مورد خاك محل تحقیق    و   شد   انجام   برداري نمونه 

    ). 1(جدول    گرفت 
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  هاي فیزیکی و شیمیایی خاك برخی از ویژگی -1جدول 

Table 1- Some physical and chemical properties of soil  

 بافت خاك

Soil 
texture 

 شن 

Sand 
(%) 

 رس

Clay 
(%) 

 سیلت

Silt 
(%) 

پتاسیم قابل  

 جذب 

K available 
(ppm) 

 فسفر قابل جذب

P available 
(ppm) 

 نیتروژن کل

T. N (%) 

 کربن آلی

Organic 
carbon (%) 

 اسیدیته 

pH 

هدایت  

 الکتریکی 

EC (dS m-1) 

Sandy 
loam 

50 15 35 164 3.55 0.033 0.41 7.5 2.1 

  

  کامــل  هــايبلــوك  طرح قالب در فاکتوریل صورتبه آزمایش

  روش شــامل آزمــایش تیمارهــاي .شــد  اجرا  تکرار  سه  با  تصادفی

  ،)a1( عدم وجین علف هرز سطح، چهار در) A( هرز  علف  کنترل

)  نیکوسولفورون (  کشعلف  لیتر یک  مصرف  ،)a2(  هرز  علف  وجین

)a3 (کشعلف  لیتر دو مصرف و  )a4  (اســید  اول،  عامــل  عنوانبه  

  اســید  مــوالرمیلــی  7/0  مصــرف  ســطح،  دو  در)  B(  سالیســیلیک

  عنوانبه) b2( سالیسیلیک اسید  مصرف  عدم  و)  b1(  سالیسیلیک

  هکتــار  در  لیتر  دو  مصرف  سطح،  دو  در)  C( کوکووت و دوم عامل

  ســوم  عامل  عنوانبه)  c2(  کوکووت  مصرف  عدم  و)  c1(  کوکووت

.  شــد زده شــخم قبــل ســال پــاییز در آزمایش مورد زمین  .بودند

  و  ییوهــواآب  شــرایط  شــدن  مساعد  با  زمین  سازيآماده  عملیات

  زمین  ابتدا  در.  گرفت  صورت  خردادماه  اوایل  در  زمین شدن گاورو

 به   اقدام  سپس.  شد  زده  شخم  داربرگردان  گاوآهن  توسط  موردنظر

  و جــوي  ،ئرفــارو  لهیوســ به  پایــان  در.  گردیــد  زمین  تسطیح  عمل

  جنــوب  بــه  شــمال  جهــت  در  متــرسانتی  75  فاصله به هاییپشته

  بلــوك  هــر  .شــدند  تعبیه  آبیاري  هايجوي  سپس  و  گردید  ایجاد

  پنج  طول  به  کاشت  خط  چهار  داراي  هاکرت.  بود  کرت  16  شامل

  فاصــله و متــرسانتی 75 کرت هر  در  هاردیف  بین  فاصله.  بود  متر

  آزمــایش  مــورد  ذرت  رقــمو    متــرسانتی  25  هاردیف  روي  کاشت

متري و  سانتی  5-7کاشت بذور در عمق  . بود 704 کراس سینگل

  در اواخر تیرماه انجام شد.  

  تیمار   در .  شد   انجام   تیمارها   اساس  بر  هرز   هاي علف   کنترل 

وجــین    هفتــه   هــر   هــرز   هــاي علف   کلیه   هرز،   هاي علف   وجین 

  تیمارهــا   اعمــال   بــه   اقدام   ها بوته   کامل   استقرار   از   شدند. پس 

  نیکوســولفورون،   کــش علــف   پاشــی محلول   که طوري به .  گردید 

  در   و   رویشــی   مرحلــه   یــک   طــی   کوکووت   و   سالیسیلیک   اسید 

  از   پــس   روز   42(   شــهریور   8  تــاریخ   در   ذرت   برگی   شش   زمان 

  مالیم   هواي   در   و   عصر   در   پاشی محلول .  گردید   اعمال )  کاشت 

  . شــوند   خــیس   کــامال   گیــاه   هــاي بــرگ   که طوري به   ، شد   انجام 

  دو   ارتفاع بوته، قطر ساقه و سطح بــرگ،   گیري اندازه   منظور به 

  کــرت   هــر   انتهــاي   و   ابتــدا   از   متر ســانتی   50  و   کنــاري   ردیف 

تصــادفی    صــورت به   بوتــه   ســه   سپس و    حذف   حاشیه   عنوان به 

    . ند انتخاب شد 

  ايحاشــیه اثــر حــذف از پــس  عملکرد،گیري  اندازه  منظوربه

  اشــغال مساحت و گردید برداشت وسط  خطوط  از  بوته  10  تعداد

  برحســب  نهــایی  عملکــرد  و  محاســبه  بوتــه  پــنج  لهیوســ به  شــده

  بــه  ذرت  هــرز  هــايعلــف  از  بردارينمونه  .گردید  برآورد  مترمربع

  کــرت هر در بار سه  که  )2cm  50    ×30ابعاد (  به  کوادراتی  کمک

  موجود  هرز  هايعلف.  شد  انجام  شد،می  داده  قرار  تصادفی  طوربه

  شده قطع  طوقه  محل  شمارش، از  و  شناسایی  از  پس  در کوادرات

  بــا. شــدند منتقــل آزمایشــگاه بــه و گرفتنــد قــرار پاکت  داخل  و

  .گرفــت  صورت  خشک  وزن  گیرياندازه  آون  در  هانمونه  قراردادن

  وانجــام   MSTATC  افزارنرم  از  استفاده با هاداده واریانس تجزیه

  پــنج احتمــال ســطح  در  LSDآزمون    از  هامیانگین  مقایسه  براي

  .شد  استفاده  درصد

  

  نتایج و بحث 

  ارتفاع گیاه 

اثر    به باتوجه  واریانس،  تجزیه  عوامل    جانبه سه نتایج 

سطح   در  معنی   پنج آزمایش،  گیاه  ارتفاع  بر  بود  درصد  دار 

  ). 2(جدول  

  هرز،   علف  کنترل  تیمارهايجانبه  سه   اثر  میانگین  مقایسه

گیاه  بر  کوکووت  و  سالیسیلیک  اسید   تیمار   داد که  نشان  ارتفاع 

مصرف    عدم  و  سالیسیلیک  اسید   مصرف  عدم  هرز،  علف  وجین

) بوته  ارتفاع  باالترین  خود  سانتی  3/158کوکووت،  به  را  متر) 

(جدول   داد  که 3اختصاص  بود  آن  از  حاکی  نتایج  همچنین   .(

  و   سالیسیلیک  اسید  عدم مصرف  کش،علف  صرف دو لیترتیمار م

(  مصرف بوته  ارتفاع  کمترین  را  سانتی  2/105کوکووت،  متر) 

    ).3داشت (جدول  

  



  مکاریان و همکاران   192

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  193  هرز هايعلف  کنترل ذرت و عملکرد و رشد بر سالیسیلیک اسید و  کوکووت مویان با  نیکوسولفورون کشعلف  اختالط ارزیابی

 

می  نظر  علف به  لیتر  دو  مصرف  کوکووت  رسد  همراه  به  کش 

علف  بیشتر  نفوذ  تنش  باعث  نتیجه  در  و  شده  گیاه  درون  به  کش 

علف  از مصرف  باعث  حاصل  نتیجه    ر ی تأخ کش،  در  گیاه و  در رشد 

است.  گردیده  ارتفاع  کامل    کاهش  دز  مصرف  که  داد  نشان  نتایج 

گیاه  علف  بر  منفی  اثرات  لیتر  کش  دو  تیمار  در  اما  داشت  ذرت 

سالیسیلیک  علف  اسید  مصرف  کامل)،  (دز  به کش  را  طور  ارتفاع 

رسد که مصرف اسید سالیسیلیک  نظر می داري افزایش داد. به معنی 

کش نیکوسولفورون بر گیاه زراعی را کاهش  اثر حاصل از تنش علف 

همچنین احتمال  داده و در نتیجه باعث افزایش ارتفاع گردیده است. 

سبب  می  به  فتوسنتز  سرعت  افزایش  امر  این  دلیل  که  رود 

پاشی اسید سالیسیلیک باشد که در نهایت موجب بهبود رشد  محلول 

  شده   گزارش ذرت و افزایش ارتفاع بوته شده است. در همین راستا،  

  گیاهچه   مریستم   درون   را   سلولی   تقسیم   سالیسیلیک   اسید   که   است 

 Shakirova et(   بخشید   بهبود   را   گیاه   رشد   و   داد   افزایش   گندم 

al., 2003 .(   استفاده دیگري،  پژوهش    اسید   سالیسیلیک   از   در 

جو گردید    گیاهان  ارتفاع   و   رشد   افزایش   باعث   برگی   اسپري صورت  به 

 )Pancheva et al., 1996 .(  

  

  شاخص سطح برگ (در زمان گلدهی) 

عوامل    جانبهسه نتایج حاصل از تجزیه واریانس، اثر    بهباتوجه 

دار شد آزمایش در سطح پنج درصد بر شاخص سطح برگ معنی

اثر    ).2(جدول   داد    جانبهسهبررسی  نشان  بررسی  مورد  عوامل 

مصرف   و  سالیسیلیک  اسید  مصرف  هرز،  علف  وجین  تیمار 

باالترین شاخص سطح برگ را به همراه داشت    89/9کوکووت با  

 Chamani etدر همین راستا، چمنی و همکاران (  ).3(جدول  

al., 2018 استفاده داشتند  اظهار  سالیسیلیک  )    باعث   اسید  از 

(  برگ   سطحشاخص    دارمعنی  افزایش  گوار   Cyamopsisگیاه 

tetragonoloba L.و بیشترین   شده  شاهد  تیمار  با  مقایسه  ) در  

میلی  سطح  شاخص یک  کاربرد  از    اسید  سالیسیلیک  موالربرگ 

(  حاصل همکاران  و  بیات  گزارش  Bayat et al., 2011شد.   (

سطح و  دادند    سالیسیلیک  غلظت  افزایش   با   برگ  تعداد  برگ 

کاربرد غلظت    طوریکهبه  کردند  پیدا  افزایش  صعودي  طوربه  اسید

داد.    افزایش  برابر  2/1را    آنها  از  یک  هر  مقدار  آن  موالریک میلی

) گزارش دادند  Tohidi and Falahi, 2016توحیدي و فالحی (

بیشترین و کمترین شاخص سطح برگ ذرت مربوط به تیمارهاي  

  نظر ی) بود. بهپاشموالر و شاهد (بدون محلولمیلی  75/0غلظت  

 در  و  روبیسکو  فعالیت آنزیم  افزایش  با  اسید  سالیسیلیک  رسدمی

 Bayatشود (می برگ  سطح افزایش سبب  فتوسنتز  بهبود  نتیجه

et al., 2011  تیمار دو ). نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که

  کش، عدم مصرف اسید سالیسیلیک و مصرف کوکووت لیتر علف

نظر  به  ).3شاخص سطح برگ را داشت (جدول  کمترین    81/3با  

کش به درون گیاه شده  رسد، کوکووت باعث نفوذ بیشتر علفمی

کش، سطح برگ گیاه  و در نتیجه اثر منفی حاصل از مصرف علف

داري کاهش داده  طور معنیرا نسبت به عدم کاربرد کوکووت به

  است. 

    

  قطر ساقه 

نتایج تجزیه واریانس حــاکی از آن بــود کــه اثــر ســه جانبــه  

-درصد باعــث اخــتالف معنــی  پنجدر سطح  عوامل مورد بررسی،  

بررســی اثــر ســه جانبــه   .)2(جــدول  داري در قطر ساقه گردیــد

تیمارهاي روش کنترل، اسید سالیسیلیک و کوکــووت نشــان داد  

تیمار وجــین  متر) مربوط به  میلی  45/21که باالترین قطر ساقه (

  بــود  علف هرز، عدم مصرف اسید سالیسیلیک و مصرف کوکــووت

  بیشـــترین  داد  نشان  پژوهشی  . در همین راستا، نتایج)3(جدول  

  در  )Sorghum bicolor (L.) Moench(  ســورگوم  سـاقه  قطـر

  04/1  میـــانگین  بـــا  رشـــد  فصـل  طـول  در  کامل  وجـین تیمـار

  تمــام در وجــین عــدم تیمــار در ساقه قطر کمترین  و  متـرمیلـی

 Arabi andگردیــد (  مشــاهده  متــرمیلــی  77/0  بــا  رشـد  فصل

Saffari, 2015.(  کنترل  تیمار  دو  بین  محققان اظهار داشتند در  

  حضــور  و  داشت  وجود  داريمعنی  تفاوت  هرز،  هايعلف  تداخل  و

  در ذرت  ساقه  قطر  درصدي  13  کاهش  سبب  هرز  هايعلف  کامل

  ). تداخلChitband et al., 2015گردید (  شاهد  تیمار  با  مقایسه

  کــانوپی در نــور کاهش با تواندمی زراعی گیاهان با هرز  هايعلف

  شــرایط با مقایسه در آن قطر  کاهش  و  ساقه  ارتفاع  افزایش  سبب

  بــراي  نــور  بــراي  رقابــت شــرایط در گیاهــان زیــرا شود کافی نور

  افــزایش موجــب هــاســلول کردن طویل با بیشتر نور به دستیابی

  دنبــال  بــه را هــاساقه قطر کاهش متقابالً که شوندمی ساقه طول

 ).Makarian, 2002داشت (  خواهد

  

  تعداد دانه در بالل

نشــان داد از بــین منــابع    )2(جــدول    نتایج تجزیه واریــانس

داري در  معنــی  تــأثیر)،  جانبهســهتغییر، کلیه تیمارها (غیر از اثر  
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مقایســه    درصد بر تعداد دانه در بالل داشــتند. یکسطح احتمال 

نشــان داد کــه تیمــار وجــین علــف هــرز و  )  1(شکل  ها  میانگین

و تیمار شاهد (عدم کنترل) و    6/538مصرف اسید سالیسیلیک با 

ترتیــب بــاالترین و  بــه  5/185ف اسید سالیســیلیک بــا  مصرعدم  

نتــایج پــژوهش حاضــر  کمترین تعداد دانــه در بــالل را داشــتند. 

اســید سالیســیلیک  در کلیه تیمارها مصــرف حاکی از آن بود که  

دار تعداد دانه در بــالل گردیــد. همچنــین در  باعث افزایش معنی

ســیلیک  (دز کامــل) مصــرف اســید سالی  کــشلیتر علف  دوتیمار  

داري نسبت به تیمار شاهد، باعث افزایش تعداد دانه  طور معنیبه

اسید سالیســیلیک،   توان اظهار داشتمی در بالل گردید. بنابراین

  باعــث بهبــود  ،کــشضمن کاهش تنش حاصــل از مصــرف علــف

و تعــداد دانــه    ههــا گردیــددسترسی مواد فتوسنتزي بــراي دانــه

در پژوهشی، بیشترین تعداد    شده است.بیشتري در بالل تشکیل  

پاشی سالیسیلیک اسید به دست آمــد کــه  دانه در بالل از محلول

درصد نسبت بــه   06/6دار این تیمار به میزان باعث افزایش معنی

  پاشــی). محلــولSepehri and Bayat, 2013شــاهد گردیــد (

  مــواد  تســهیم  و  فتوســنتز  میزان  یشباعث افزا  اسید  سالیسیلیک

  فتوسنتزي در  مواد میزان افزایش با و شودمی گیاه فتوسنتزي در

 Eraslan etکند (جلوگیري می  بذر  وزن  و  تعـداد  کاهش  از  دانه،

al., 2007.(  

  
  ساقه قطر و ارتفاع، شاخص سطح برگ  بر کوکووت و سالیسیلیک اسید کنترل، روش تیمارجانبه سه  اثر میانگین مقایسه -3جدول 

Table 3- Mean comparison of control method, salicylic acid and cocowet on height, LAI and stem diameter 

 روش کنترل 

Control method 

 اسید سالیسیلیک 

Salicylic acid 

 کوکووت

Cocowet 

 
 صفات

Traits 
 

 ارتفاع بوته 

Plant height 
(cm) 

شاخص سطح  

 برگ 

LAI 

 قطر ساقه 

Stem diameter 
(mm) 

 شاهد (عدم وجین)

Control 

 مصرف

Application 

 مصرف

Application 
153ab 7.423bcd 17.7f 

  عدم مصرف

Non-application 
98.50h 3.993gh 18.41def 

 عدم مصرف

Non-application 

 مصرف

Application 
150.2abc 4.406gh 17.47f 

 عدم مصرف

Non-application 
107.6gh 5.515d-h 18.72c-f 

 وجین علف هرز

Weeding 

 مصرف

Application 

 مصرف

Application 
147.9abc 9.899a 17.60ef 

 عدم مصرف
Non-application 

126.7ef 5.936d-g 19.61a-e 

 عدم مصرف

Non-application 

 مصرف

Application 
139.2bcdf 5.553d-h 21.45a 

 عدم مصرف

Non-application 
158.3a 8.272abc 17.23f 

 یک لیتر علف کش

1 liter of herbicide 

 مصرف

Application 

 مصرف

Application 
148.3abc 6.544b-f 19.09b-f 

 عدم مصرف

Non-application 
130.3def 8.152abc 20.74abc 

 عدم مصرف

Non-application 

 مصرف

Application 
136.2cde 4.646fgh 19.94a-d 

 عدم مصرف

Non-application 
145a-d 8.776ab 20.51abc 

 دو لیتر علف کش 
2 liter of herbicide 

 مصرف

Application 

 مصرف

Application 
123.9ef 7.189b-e 20.22a-d 

 عدم مصرف

Non-application 
137.7b-e 8.191ab 21.04ab 

 عدم مصرف

Non-application 

 مصرف

Application 
105.2gh 3.816h 20a-d 

 عدم مصرف

Non-application 
114.5fg 5.233e-h 20.36a-d 

  باشند.داري در سطح احتمال پنج درصد نمیداراي اختالف معنی LSDهاي داراي حداقل یک حرف مشترك، بر اساس آزمون در هر ستون، میانگین

Means within each column followed by the same letter are not different at 5% level according to least significance difference (LSD) test.  
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  بر تعداد دانه در بالل اسیدسالیسیلیک کاربرد و کنترل روش کنشبرهم  اثر -1شکل 

Figure 1- Interaction effect of control method and salicylic acid on grain number per ear 

  

در مقایسه میانگین اثر متقابل روش کنتــرل × کوکــووت  

مشاهده شد که هر دو ســطح کوکــووت در شــرایط  )  2(شکل  

عدد باالترین و تیمــار    440وجین علف هرز با میانگین حدود  

کمترین    196/ 2شاهد (عدم کنترل) و عدم مصرف کوکووت با  

  ســوي   از   زیــاد   رقــابتی   فشــار   تعداد دانــه را در بــالل داشــت. 

عناصــر    و   آب   بــه   ذرت   دسترسی   کاهش   موجب   هاي هرز علف 

  ردیف   دانه در   تعداد   کاهش   موجب   طریق   این   از   و   شده   غذایی 

ــب   و  ــاهش   آن   متعاق ـــداد   ک ــه   تع ــی   در   دان ــالل م ــردد  ب گ

 )Abbasdokht and Asgharnia, 2015  .(  نتــایج آزمایشــی

ــ نشان داد که تعداد دانه در بالل حساس  رین جــزء عملکــرد  ت

کــه  طــوري هاي هرز و نیتــروژن بــود، بــه تداخل علف ذرت به  

هاي هرز و نیتروژن، ســبب کــاهش  افزایش زمان تداخل علف 

نتــایج    ). Evans et al., 2003( تعــداد دانــه در بــالل شــد  

کش و  لیتر علف   یک تیمار  پژوهش حاضر حاکی از آن بود که  

کــش و عــدم مصــرف  لیتــر علــف   دو کوکووت به اندازه تیمــار  

هــاي هــرز را کنتــرل نمــود و در نتیجــه ســبب  کوکووت علف 

در همین راســتا، محققــان    . افزایش تعداد دانه در بالل گردید 

کــش و  و نفوذ بیشتر علف   تأثیر اظهار داشتند مویان از طریق  

هاي هرز، شرایط را براي رشد و نمو  کنترل بهتر و بیشتر علف 

ــگ  ــا    ) .Carthamus tinctorius L(   گلرن ــرد و ب ــراهم ک ف

افزایش تعداد شاخه فرعی موجب افزایش تعداد طبق در بوته  

  ). Zareei et al., 2015گلرنگ گردید ( 

ــید   ــار اس ــل تیم ــر متقاب ــانگین اث ــه می ــی مقایس بررس

سالیسیلیک و کوکووت نشان داد کــه بــاالترین تعــداد دانــه  

اسید سالیسیلیک و کوکووت    توأم ) در تیمار مصرف  425/ 4( 

ــه در بــالل (  )، در تیمــار عــدم  199/ 4و کمتــرین تعــداد دان

مصرف اسید سالیسیلیک و عدم مصرف کوکــووت مشــاهده  

اســید    توأم ی  پاش محلول رسد که با  ظر می ن به   ). 3شد (شکل  

ــووت   ــیلیک و کوک ــه دل سالیس ــ ب ــید    ل ی ــتر اس ــذب بیش ج

سالیسیلیک توسط گیاه و بهبود رشد و فتوسنتز، تعداد دانه  

 Tohidiدر بالل، افزایش یافته است. توحیــدي و فالحــی ( 

and Falahi, 2016  اظهار داشــتند بیشــترین و کمتــرین (

مربوط به تیمارهــاي غلظــت یــک  تعداد دانه در ردیف ذرت  

ــ در گ پاشی) بود.  موالر و شاهد (بدون محلول میلی  ذرت،    اه ی

  دانــه اســت   عملکرد   مهم   اجزاي   از   یکی   ردیف   در   دانه   تعداد 

  غذایی   تأمین عناصر   جمله   از   مختلفی   عوامل   تأثیر   تحت   که 

  قــرار   ها سنبلچه   و تمایز   گلدهی   طی   در   رشد   هاي هورمون   و 

  تشــکیل   و   ها تخمک   زمان تلقیح   در   که   عاملی   هر   و   گیرد می 

  تغییــر   بــالل   در   دانــه   تعــداد   قرار دهــد   تأثیر   تحت   را   ها دانه 

  تواند می   رشد   بر   اسید   سالیسیلیک   اثرهاي تحریکی .  کند می 

و    مریستمی   مناطق   در  تقسیم   میزان   افزایش   دالیلی مانند   به 

موجب افــزایش    که   باشد   گیاهی   هاي هورمون   و   سلولی   رشد 

  ). Shakirova et al., 2007گردد ( می رشد  
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  بر تعداد دانه در بالل کوکووت و کنترل روش کنشبرهم اثر -2شکل 

Figure 2- Interaction effect of control method and cocowet on grain number per ear 

  

  
  بر تعداد دانه در بالل  کوکووت و سالیسیلیک اسید کنشبرهم  اثر -3شکل 

Figure 3- Interaction effect of salicylic acid and cocowet on grain number per ear 

  

  عملکرد بیولوژیک 

بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس، اثــرات اصــلی روش  

  این دو عامل بر  کنشبرهمکنترل و اسید سالیسیلیک و همچنین 

مقایســه میــانگین    ).2دار گردید (جدول  عملکرد بیولوژیک معنی

اثرات متقابل روش کنتــرل × اســید سالیســیلیک نشــان داد کــه  

  20490بــا    تیمار وجین علف هرز و مصــرف اســید سالیســیلیک

کیلوگرم در هکتار باالترین و تیمار شاهد (عــدم کنتــرل) و عــدم  

کیلوگرم در هکتار کمتــرین    13260مصرف اسید سالیسیلیک با  

  در  هــرز  هــايعلــف  حضور.  )4(شکل    عملکرد بیولوژیک را داشت

  ازیــ موردن منابع گیاه، با هاآن رقابت و زراعی گیاه  پیرامون  محیط

رشــد و نمــو    باعث کــاهش  نتیجه  در  و  داده کاهش را زراعی گیاه

  حضــور  در  گیــاه  بیولوژیــک  عملکــرد  گردد، بنــابراین کــاهشمی

در همین راستا، نصــیري    باشد.هرز به دور از انتظار نمی هايعلف

)  Nasiri Dehsorkhi et al., 2017دهســرخی و همکــاران (

ــک   ــرد بیولوژی ــتند عملک ــار داش  Vigna(  یبلبلاچشــمیلوباظه

sinensis L.(  داري  طور معنیبراي تمامی تیمارهاي مدیریتی به
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نیــز  )  Bukun, 2004بیشتر از شاهد بدون کنتــرل بــود. باکــان (

  با  رقابت  صورت  در  گیاهان  عملکرد  و  تودهزیست  اظهار داشت که

  .  یابدمی  کاهش  شدت  به  هاي هرزعلف

عملکرد بیولوژیک با مصرف اسید سالیسیلیک در شــرایط  

داري نسبت به عدم مصرف  هاي هرز افزایش معنی حضور علف 

آن نشان داد، گرچه این افزایش عملکرد بیولوژیک در شرایط  

هاي هرز هم مشاهده گردید. نتــایج حــاکی از آن  وجین علف 

رل علــف  بود که کاربرد اسید سالیسیلیک در شرایط عدم کنت 

هرز با تــأثیر بــر رشــد ذرت و افــزایش قابلیــت رقابــت آن بــا  

ــادل  علف  ــک مع ــرد بیولوژی ــزایش عملک ــث اف ــرز باع ــاي ه ه

کــش در آن اســتفاده شــده بــود. در  تیمارهایی شد کــه علــف 

  با   ذرت   عملکرد   اجزاي   و   عملکرد   بررسی   منظور به پژوهشی که 

بیشترین و کمترین  اسید انجام شد،    سالیسیلیک   پاشی محلول 

  0/ 75ترتیب مربوط به تیمارهاي غلظــت  عملکرد بیولوژیک به 

 Tohidi andپاشــی) بــود ( موالر و شاهد (بدون محلول میلی 

Falahi, 2016  و    200). کاربرد اسید سالیسیلیک بــا غلظــت

میکروموالر سبب افزایش وزن خشک برگ و گیــاه ذرت    400

 ,.Tarigholeslami et alنسبت بــه عــدم کــاربرد آن شــد ( 

 Mehrabian). مهرابیــــان مقــــدم و همکــــاران ( 2018

Moghaddam et al., 2011 مصــرف اســید   ) اظهار داشــتند  

طــور قابــل  توانــد بــه موالر می میلی   0/ 1غلظت    با   سالیسیلیک 

اي باعث افزایش عملکرد علوفــه و دانــه ذرت گــردد.  مالحظه 

ــ Bayat and Sepehri, 2012بیات و ســپهري (  ار  ) نیــز اظه

در    شــاهد   بــه   نســبت   اسید   سالیسیلیک   پاشی داشتند محلول 

  و   برگ   شاخص سطح   بهبودي   با   و   فتوسنتز   افزایش   باعث  ذرت 

  . شــد   حاصــل   بیولوژیــک بیشــتري   عملکــرد   گیاه،   رشد   میزان 

رســد افــزایش بیومــاس در اثــر اســتفاده از اســید  نظر مــی به 

اکسیدانی این ماده در غشــا  فعالیت آنتی   خاطر به سالیسیلیک  

  ). Tarigholeslami et al., 2018سلولی باشد ( 

  

  

  
  بر عملکرد بیولوژیک سالیسیلیک اسید کاربرد و کنترل روش کنشبرهم  اثر -4شکل 

Figure 4- Interaction effect of control method and salicylic acid on biological yield 

  

  عملکرد دانه

اثرات اصلی عوامل  )2(جدول    مطابق نتایج تجزیه واریانس  ،

همچنین   و  بررسی  اثر    کنشبرهممورد  جزء  (به  )  جانبهسه آنها 

سطحمعنی  تأثیر در  عملکرد    یک  احتمال  داري  بر  دانه  درصد 

مقایسه میانگین اثرات متقابل روش کنترل × اسید    نشان دادند.

باالترین عملکرد دانه مربوط به تیمار  سالیسیلیک نشان داد که 

کیلوگرم در  7528علف هرز و مصرف اسید سالیسیلیک با  نیوج

به تیمار عدم    هکتار بود. کمترین میزان عملکرد دانه نیز مربوط

نتایج نشان داد که کاربرد اسید    .)5(شکل    وجین علف هرز بود

هاي هرز (به جزء تیمار سالیسیلیک در تمامی سطوح کنترل علف

در عملکرد دانه ذرت گردید.    توجهقابل عدم وجین) باعث افزایش  

کش تنش وارده به گیاه مصرف اسید سالیسیلیک به همراه علف
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هاي هرز را کاهش داده و در نهایت  علف  زراعی از طریق حضور

رسد  نظر میبه در مجموع باعث افزایش عملکرد دانه ذرت گردید.

و نیز اثرات آن بر  که اثرات مثبت اسید سالیسیلیک بر رشد گیاه  

علف اثر  میتعدیل  گیاه  کش  در  عملکرد  افزایش  به  منجر  تواند 

 Porheidarهمکاران (در همین راستا، پورحیدر غفاربی و  گردد.

Ghafarbi et al., 2017  اسید سالیسیلیک  داشتند  اظهار   (

 کاهش  بروموکسینیل + ام سی پی آ را  و   بنتازون  کارایی  تنهانه

  در بررسی   .شد کشعلف  دو این  کارایی  افزایش  موجب  بلکه  نداد،

 که  داد  نتایج نشان  جو  هايگیاهچه  روي  پاراکوات  کشعلف  اثرات

اسید،  کاربرد   کش  علف  مصرف  از  قبل   ساعت  24سالیسیلیک 

  و   روي کلروفیل  کشعلف  این  مخرب  اثرات  از  تواندمی  پاراکوات

  کاربرد   شاهد عدم  با  مقایسه  در  جو  هايگیاهچه  فتوسنتز  میزان

(  آن   که   است  شده  گزارش).  Ananieva et al., 2002بکاهد 

باعث  سالیسیلیک   گیاهی  هايهورمون  از  بعضی  افزایش  اسید 

  بهبود رشد   باعث  طریق  این  از  و  شده  سیتوکینین  و  شامل اکسین

عملکرد  نتیجه  در  و  شودمی  فتوسنتز  افزایش  و   اجزاي   و  روي 

(می  تأثیر  عملکرد  ,Shakirova and Bezrukovaگذارد 

1997  .(  

  

  
  بر عملکرد دانه  اسیدسالیسیلیک کاربرد و کنترل روش کنشبرهم اثر -5شکل 

Figure 5- Interaction effect of control method and salicylic acid on grain yield 

  

نتایج مقایسه میانگین روش کنترل × کوکووت حــاکی از آن  

بود که باالترین عملکرد دانه در تیمار وجین علف هــرز و مصــرف  

کیلوگرم در هکتار) مشاهده گردید که بــا عــدم    6421کوکووت (

مصرف کوکووت در یک سطح آماري قرار داشــت. ایــن در حــالی  

  2050بود که تیمار شاهد (عدم کنترل) و عدم مصرف کوکووت (

  .)6(شــکل  کیلوگرم در هکتار) داراي کمترین عملکرد دانــه بــود

یافته) توانست  اهشکش (دز کلیتر علف  یکتیمار نتایج نشان داد  

کش (دز کامل)  لیتر علف دوتیمار  اندازهبهکووت در اختالط با کو

هاي هرز را کنترل نمــوده و در نهایــت باعــث رشــد بهتــر و  علف

در همین راستا، ممنوعی و همکــاران    افزایش عملکرد دانه گردد.

)Mamnoie et al., 2017مقــادیر  کــاربرد  ) گــزارش دادنــد بــا  

  عملکـــرد افزودنــی، ماده و نیکوسولفورون  کشعلف  یافتهکـاهش

در   یابــد.مــی افــزایش دارمعنــی طــوربــه ذرت  و بیولوژیــک  دانـه

کش و کاربرد آن  اختالط مویان سیتویت با علف  پژوهش دیگري،

کــش بــه حصــول  ضمن افزایش کــارایی علــف  یدوبرگدر مرحله  

  ).Zareei et al., 2015بیشینه عملکرد دانه گلرنگ منجر شد (

بررسی اثرات متقابل اسید سالیسیلیک × کوکووت نشان  

داد که در شرایط مصرف اسید سالیســیلیک بــین مصــرف و  

داري مشــاهده نشــد.  عدم مصرف کوکــووت اخــتالف معنــی 

در شرایط عدم حضور اسید سالیسیلیک، مصرف    که ی درحال 

داري عملکــرد دانــه را بهبــود  طور معنی کوکووت توانست به 

طوریکه تیمار عدم مصرف اسید سالیسیلیک و عدم  بخشد به 

کیلوگرم در هکتار کمترین میزان    2939مصرف کوکووت با  

  ترکیبــات   کــه ن ی به ا باتوجه ).  7عملکرد را تولید کرد (شکل  
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و    شــوند می   غذایی   عناصر   جذب   در   تسهیل   وجب م   فنولیکی 

  با   مربوط   هاي آنزیم   و   فتوسنتزي   هاي فعالیت   در   مثبتی  نقش 

  پرورده   مواد   انتقال بهتر   باعث   دیگر  طرف  از   و   دارند   فتوسنتز 

  بیشــتر   عملکــرد   و   بهتــر   رشــد   شــوند، می   مخزن   به   منبع   از 

ــا سالیســیلیک اســید   شــده   تیمــار   گیاهــان    انتظــار   از   دور   ب

).  Keshavarz and Modarres Sanavy, 2015باشد ( نمی 

 Mehrabian Moghaddam etمهرابیان مقدم و همکاران ( 

al., 2011 ــد   0/ 1غلظــت    در   سالیســیلیک   اســید   ) دریافتن

  اســت   قادر   و   دارد   آسیب اکسیداتیو نقش   رفع   در   موالر میلی 

در پژوهشی    . شود   ذرت   عملکرد   افزایش   باعث   ي مؤثر   طور به 

ــه کــه   ــا   ذرت   عملکــرد   اجــزاي   و   عملکــرد   بررســی   منظور ب   ب

اسید صورت گرفت، نتــایج نشــان    سالیسیلیک   پاشی محلول 

داد بیشترین و کمترین عملکرد دانه مربــوط بــه تیمارهــاي  

پاشــی) بــود  موالر و شــاهد (بــدون محلــول غلظت یک میلی 

 )Tohidi and Falahi, 2016 .(  

  

  
  بر عملکرد دانه  کوکووت  و کنترل روش کنشبرهم  اثر -6شکل 

Figure 6- Interaction effect of control method and cocowet on grain yield 

  

  
  بر عملکرد دانه  کوکووت و سالیسیلیک اسید کنشبرهم اثر -7شکل 

Figure 7- interaction effect of salicylic acid and cocowet on grain yield  
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  هاي هرزفراوانی علف

موجــود در هاي علــف هــرز  نتایج نشــان داد در بــین گونــه 

، ) .Echinochloa crus-galli L(  هاي آزمایشی، سوروف کرت 

 ، ســلمه تــره ) .Amaranthus retroflexus L(  تــاج خــروس 

 )Chenopodium album L. (  ســیاه  ي ز ی ر تــاج و  )Solanum 

nigrum L. (  داراي باالترین فراوانی بودند. نتایج جدول تجزیه

واریانس نشان داد که بین تیمار روش کنتــرل، کوکــووت و اثــر 

هــاي کنترل × کوکووت از نظر تعــداد علــف متقابل تیمار روش  

 یــک داري در ســطح اختالف معنــی   مترمربع هرز موجود در هر  

میــانگین اثــرات نتایج مقایســه    . ) 2(جدول    درصد وجود داشت 

هــاي هــرز نشــان متقابل روش کنترل × کوکووت بر تعداد علف 

هاي هرز (پس از تیمار وجین علــف داد که کمترین تعداد علف 

 دو شد) مربوط به تیمار مصرف  هرز که سرتاسر فصل وجین می 

کــش (دز لیتــر علــف   دو . در تیمار  ) 8(شکل    کش بود لیتر علف 

مصرف و عدم مصرف کوکــووت داري بین  کامل) اختالف معنی 

هــاي هــرز در ایــن تیمارهــا کنتــرل مشاهده نشد و کلیه علــف 

یافتــه) کش (دز کاهش لیتر علف   یک گردید. همچنین در تیمار  

مشاهده داري بین مصرف و عدم مصرف کوکووت اختالف معنی 

مصرف کوکووت در این تیمار باعــث کــاهش   که ي طور به گردید  

هرز نسبت به عدم مصرف کوکــووت هاي  دار فراوانی علف معنی 

کــش را کاربرد کوکووت توانست کارایی علــف   ن ی همچن گردید.  

کــش لیتر علف  یک مصرف کوکووت با  که ي طور به افزایش دهد، 

کــش و وجــین، جمعیــت لیتر علــف   دو مصرف    اندازه به توانست  

نیــز هاي هرز را کاهش دهد. در تیمار شاهد (عدم کنترل)  علف 

دار رشــد بهتــر ذرت و کــاهش معنــی مصــرف کوکــووت باعــث 

 داده   نشــان   تحقیقــات   . ) 8(شکل    هاي هرز گردید جمعیت علف 

 همــراه  به  همپالس  و  گیت  گیاه  کوکویت،  هاي مویان   مصرف   که 

 یــوالف   هــرز   علــف   تــراکم   کاهش   موجب   کلودینافوپ   کش علف 

 ,.Amini Khalaf Badam et alاســت (  گردیــده  وحشــی 

ــاران (  ). 2011 ــوعی و همک ) Mamnoie et al., 2017ممن

 کــش بـــا علــف   همـــراه   افزودنـــی   مـاده   گزارش دادند کـاربرد 

 کـاهش   هـرز را   هـاي علف   خشک   وزن   و   تراکم   نیکوسولفورون، 

 . داد   داري افــــزایش معنـــی   طور بـــه   را   آنهـا   کنتـرل   درصـد   و 

 کردنــد  ) گــزارش Nalewaja et al., 1995نالواجا و همکاران ( 

 هاي روغن   ویژه به   گیاهی   هاي و روغن   معـدنی   روغـن   کاربرد   که 

 ســولفونیل   هــاي کش علف   است فعالیت   قادر   گیاهی   شده   متیله 

 شـد   مشـاهده   دیگـري   آزمایشـی   در   . دهنـد   افـزایش   را   ها اوره 

 کــش علــــف   بــــا   ســــیتوگیت   مـاده افزودنــــی   کـاربرد   کـه 

 تــراکم  اســت   قــادر   سولفوســولفورون متیــــل +    متســولفورون 

 ,.Eghrari Gharahlar et alدرصد کاهش دهد (  80را    جودره 

2013 .(  

  

  
  هاي هرز تراکم کل علفبر   کوکووت و کنترل روش کنشبرهم  اثر -8شکل 

Figure 8- Interaction effect of control method and cocowet on total weed density 
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  هاي هرز وزن خشک علف

واریانس   به باتوجه  تجزیه  ساده ) 2(جدول    نتایج  اثر   ،

اثر متقابل رو  ش کنترل × تیمارهاي روش کنترل، کوکووت و 

علف  خشک  وزن  بر  سطح  کوکووت  در  هرز  درصد   یک هاي 

بود.  معنی  و   که ی درحال دار  سالیسیلیک  اسید  تیمار  ساده  اثر 

 ي ری تأث تیمارهاي مذکور    جانبه سه ها و اثرات  اثرات متقابل آن 

علف  خشک  وزن  نداشت. بر  هرز  میانگین   هاي  مقایسه  نتایج 

اثر متقابل روش کنترل   تأثیر هاي هرز تحت  وزن خشک علف 

کوکووت  تیمار    ) 9(شکل    ×  در  که  داد  لیتر   یک نشان 

یافته) بین مصرف و عدم مصرف کوکووت کش (دز کاهش علف 

به اختالف معنی  لیتر   یک که اختالط  طوري داري وجود داشت 

خشک علف  وزن  در  کاهش  سبب  کوکووت  مویان  با  کش 

کاربرد کوکووت گردید. همچنین   هاي هرز نسبت به عدم علف 

علف به  جمعیت  با  مشابه  در طور  کوکووت  کاربرد  هرز،  هاي 

هاي هرز را کاهش تیمار شاهد (عدم کنترل) وزن خشک علف 

که   طریق    احتماالً داد  از  کاهش  بر   تأثیر این  کوکووت  مثبت 

است.  بوده  ذرت  ارتفاع  افزایش  و  راستا،   رشد  همین  در 

و   ( ممنوعی  گزارش Mamnoie et al., 2017همکاران   (

با   افزایش   نیکوسولفورون   کارایی   افزودنی   ماده   کاربرد   دادند 

 هیدرومکس   افزودنی   ماده   کاربرد   تیمار   که ي طور به یافت،  

 نیکوسولفورون   کش علف   شده   توصیه   مقدار   درصد   50با    همراه 

 ، ) .Portulaca oleracea L(   خرفه   خشک   وزن   توانست 

و  خروس   تاجریزي   از   پس   روز   45و    20در    قرمز   ریشه   تاج 

درصد کاهش   100،  79،  71و    86  ، 71،  84ترتیب  به   ی پاش سم 

استفاده از مواد افزودنی یا عوامل فعال سطحی با تغییر دهد.  

افزایش نفوذ روزنه  اي دادن ساختار و ترکیب کوتیکولی سبب 

سبب   و  کوتیکولی  علف و  کارایی  می افزایش  شود کش 

 )Jinxia, 1996  .( همکاران و  محمدنیا  حاج 

 )Hajmohammadnia-Ghalibaf et al., 2013 اظهار  (

کـه  غیر   کـاربرد   داشتند  (سورفاکتانت  کنتاکت  ادجوانـت 

 کـارایی   توانست   یونی)، رنول (روغن گیاهی) با نیکوسولفورون 

و    کنتـرل   در   کش علـف  به سـوروف  را  معنی گاوپنبه  دار طور 

 Sayad Mansour etصیادمنصور و همکاران ( افزایش دهد.  

al., 2014 با داشتند  اظهار   کارایی   افزودنی   مواد   کاربرد   ) 

 مواد  از  استفاده  با   توان می   بنابراین   و  رفته  باال   کش علف   مصرف 

   . داد   کاهش   را   سطح  واحد   در   کش مصرف علف   مقادیر   افزودنی 

  

  
  هاي هرز بر وزن خشک علف کوکووت و کنترل روش کنشبرهم اثر -9شکل 

Figure 9- Interaction effect of control method and cocowet on total weed dry weight 

  

  گیرينتیجه

داد  یطورکلبه نشان  اثر    نتایج  سالیسیلیک  اسید  مصرف 

را کاهش داده و   ذرتکش نیکوسولفورون بر  حاصل از تنش علف

دار صفات ارتفاع، تعداد دانه در بالل  در نتیجه باعث افزایش معنی

گردید. دانه  عملکرد  ارتفاع، شاخص سطح    و  بیشترین  همچنین 

و   مصرف    عملکردبرگ  تیمار  در  و    توأمدانه  سالیسیلیک  اسید 

b

e
d

e

a

e
c

e
0

50
100
150
200
250
300
350
400
450

شاهد

 Control

وجین

 Weeding

یک لیتر علف کش

 One liter of 

herbicide

دو لیتر علف کش

 Two liters of 

herbicide

رز
 ه

ي
ها

ف 
عل

ک 
ش

خ
ن 

وز

T
o

ta
l 

w
ee

d 
d

ry
 w

ei
gh

t 
(g

/m
2)

روش کنترل

Control method

مصرف کوکووت

  Application of cocowet

عدم مصرف کوکووت

  Non-application of cocowet



  مکاریان و همکاران   202

 

رسد مصرف کوکووت باعث نفوذ  می  به نظر  کوکووت بدست آمد.

و   شده  گیاه  درون  به  سالیسیلیک  اسید  و    متعاقباًبیشتر  رشد 

افزایش یافته است.   دز   از  استفاده  داد   نشان  نتایج  عملکرد ذرت 

  ن مویا   با  اختالط  در  نیکوسولفورون  کشعلف  یافتهکاهش

  هرز  هايعلف جمعیت کش،علف  کامل دز مانند توانست کوکووت

دهد  را   این   کامل  دوز  معادل  عملکردي  همچنین  و  کاهش 

  از  استفاده  توان اظهار داشتدر مجموع می.  نماید  تولید  کشعلف 

  کارایی  افزایش  ضمن  ،مؤثر  روش  یک  عنوانبه   افزودنی  مواد

  از   و کرده جلوگیري ذرت عملکرد کاهش از هرز، هايعلف کنترل

  . دهدمی  کاهش  را  هاکشعلف  محیطیزیست   بارزیان  اثرات  طرفی
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Abstract 

In order to investigate the effect of mixing nicosulfuron herbicide with salicylic acid and cocowet 
adjuvant on growth, yield and weeds control in corn, a field experiment was conducted as factorial 
based on randomized complete block design with three replications at the research field of Shahrood 
University of Technology. Factors were including weed control method (A) at four levels, control 
(a1), weeding (a2), consuming 1 liter of herbicide (nicosulfuron) (a3) and consuming 2 liters of 
herbicide (a4) and salicylic acid (B) in two levels, 0.7 mM salicylic acid (b1) and the absence of 
salicylic acid (b2) and cocowet (C) in two levels, consumption of 2 liters per hectare cocowet (c1) 
and absence of cocowet (c2). The results showed that the maximum plant height (143.2 cm) and leaf 
area index (7.76) was obtained with combined use of salicylic acid and cocowet. Also the highest 
grain (7528 kg.ha-1) and biological (20490 kg.ha-1) yield was observed in weeding × salicylic acid 
consumption treatment. The results indicated that no significant difference was observed in grain 
yield and total weed density between the cocowet + reduced herbicide dose (1 L.ha-1) with 
recommended herbicide dose (2 L.ha-1). Based on the results of present study, application of 
cocowet in combination with reduced dose of herbicide can be an effective method of weeds control 
and increase growth and yield of crop and also reduce herbicide consumption. 
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