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 چکیده

ها و بهبود سلامت ها، افزایش کارایی آنکشتواند باعث کاهش مصرف علفمی ها توأم با مواد افزودنیکشیافته علفاستفاده از دز کاهش

کش نیکوسولفورون با افزودنی اسید سالیسیلیک و مویان کوکووت بر عملکرد و منظور بررسی اثر اختلاط علفلذا بهمحصولات غذایی شود. 

های کامل تصادفی با سه تکرار در صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکآزمایشی به، کش نیکوسولفوروناجزاء عملکرد ذرت و کارایی علف

هرز در چهار سطح: وجین نشگاه صنعتی شاهرود انجام شد. عوامل آزمایش شامل روش کنترل علفمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دا

در دو سطح، مصرف  اسید سالیسیلیکعنوان عامل اول و نیکوسولفورون به کشلیتر علف دوو  یکهرز، مصرف علف عدم وجین، هرزعلف

و عدم مصرف  لیتر در هکتار کوکووت دومصرف  و کوکووت در دو سطح،م عنوان عامل دوبهمولار و عدم مصرف اسید سالیسیلیک میلی 7/0

درصدی عملکرد  44و  5/21ترتیب سبب افزایش عنوان عامل سوم بودند. مصرف اسید سالیسیلیک در شرایط وجین بهبه کوکووت

تیمار عدم کنترل و عدم مصرف اسید  بیولوژیک و دانه ذرت در مقایسه با عدم کاربرد آن شد. کمترین تعداد دانه در ردیف بلال، در

درصد  24میزان یافته( توأم با کوکووت موجب افزایش عملکرد دانه بهکش )دز کاهشسالیسیلیک مشاهده گردید. مصرف یک لیتر علف

معیت و وزن کش، جکش در اختلاط با مویان کوکووت توانست مانند دز کامل علفیافته علفنسبت به عدم کاربرد کوکووت شد. دز کاهش

های برگ را کاهش دهد. بر اساس نتایج، کاربرد اسید سالیسیلیک پتانسیل افزایش رشد و رقابت ذرت با علفهای هرز باریکخشک علف

 ها شود. ها و افزایش کارایی آنکشتواند سبب کاهش مصرف علفهرز را دارد و کوکووت نیز می

 کش، علف هرز، کشاورزی پایدار علف یافتهها، دز کاهشافزودنی های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

محیطی و سلامت مواد خاطر مسائل زیستبخش کشاورزی به

ها را سرلوحه کار کشغذایی باید سیاست کاهش مصرف آفت

آید که آیا ال پیش میدر همین رابطه، این سؤخویش قرار دهد. 

و  های هرزعلفباعث افزایش خسارت ها کشکاهش مصرف علف

 Colbach and) شودکاهش عملکرد گیاهان زراعی نمی

Cordeau, 2018)از های هرز علفمحیطی، های تنشبعد از  ؟

ترین مشکلات موجود بر سر راه تولید محصول ذرت است و مهم

معضل تولید ذرت ترین های هرز جدیرقابت بین ذرت و علف

بخش قابل توجهی  .(Rajcan and Swanton, 2001) باشدمی

های پیشرفته مرهون از عملکرد محصولات زراعی در کشور

نیکوسولفورون )کروز(  .(Rao, 2000) ها استکشمصرف علف

ها و متعلق به گروه منظوره از خانواده سولفونیل اورهکشی دوعلف

است.   (ALS)بازدارنده استولاکتات سینتازباشد که می Bیا  دو

های سازی تولید اسیدسبب محدود ALSهای بازدارنده کشعلف

به  کشاین علفشوند. آمینه ایزولوسین، لوسین و والین می

جهت کنترل بیشتر ها کشبا سایر علفتنهایی یا مخلوط 

ساله باریک برگ، مانند ساله و تعدادی چندهای هرز یکعلف

برگ های هرز پهنو برخی علف (Sorghum halepense) قیاق

 .(Sensmen, 2007) گیرددر مزرعه ذرت مورد استفاده قرار می

های جایگزینی های هرز به دنبال روشمتخصصان علف اخیراً

ها، کشباشند که ضمن به حداقل رساندن مصرف علفمی
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 Belkhadi) های هرز را به حداکثر برسانندراندمان مدیریت علف

et al., 2010).  

استفاده از مواد افزودنی یا عوامل فعال سطحی با تغییر دادن 

، ایساختار و ترکیب کوتیکولی سبب افزایش نفوذ روزنه

(. نتایج Jinxia, 1996شود )کش میکوتیکولی و کارایی علف

 کشعلف یافتهکاهش کـاربرد مقادیر بـا پژوهشی نشان داد

 بر علاوه توانمی افزودنـی هیدرومکس مـاده و نیکوسـولفورون

 دست قبولی قابل بـه عملکرد های هـرزعلف مطلوب کنترل

در پژوهش دیگری محققان  .(Mamnoie et al., 2017) یافت

 بر داریمعنی نیکوسولفورون تأثیر انفرادی دریافتند کاربرد

( Physalis divaricateعروسک پشت پرده ) تراکم کاهش

 و تلخ زیتون، بادام کرچک، ولک، هایروغن افزودن اما نداشت؛

 این تراکم در دستی اندازه وجین به کاهشی توانست شیرین بادام

 .(Mohammadvand et al., 2018) نماید ایجاد علف هرز

و هورمون فنولیک عنوان یک شبهبهاسید سالیسیلیک 

عنوان هجمله ترکیبات جدیدی هستند که بمشتقات آن از

-کننده رشد گیاهی در برخی گیاهان عمل نموده و بررسیتنظیم

ها نشان داده است که اسید سالیسیلیک باعث تغییر پاسخ 

-علفگیاهان به سرما، دمای بالا، تنش شوری، تنش اسمزی و 

 بخشدگردد و رشد گیاه را تحت این شرایط بهبود میها میکش

(Belkhadi et al., 2010; Semida et al., 2015).  ،همچنین

های دفاعی فعال شدن پاسخموجب سالیسیلیک، اسید کاربرد

های زیستی و غیر زیستی از قبیل درجه گیاهان در برابر تنش

حرارت بالا، آلودگی ازون، اشعه ماوراء بنفش، فلزات سنگین، 

تیمار  .(Semida et al., 2015) است شده خشکی و شوری

ها اکسیدانافزایش فعالیت آنتیگیاهان با اسید سالیسیلیک باعث 

شود و اثر منفی اسید پرولین در گیاه میو همچنین افزایش آمینو

های غیر کشعلفجمله تنش از زیستیو غیر  زیستیهای تنش

 ,.Kim et al) دهدانتخابی را در گیاهان زراعی کاهش می

 سالیسیلیکاسیدکاربرد خارجی  گزارش شده است که. (2003

اثر و  هانتقال مس از طریق سیستم ریشه ذرت شدکاهش موجب 

 ,.Moravcova et al) کاهش داددر ذرت تنش سمیت مس را 

پاشی اسیدسالیسیلیک روی ذرت، ضمن افزایش محلول. (2018

های هرز توانست عملکرد رشد و قابلیت رقابت آن با علف

 Najjariداری افزایش دهد )طور معنیهبیولوژیک و دانه ذرت را ب

et al., 2017.) ضمن ارزیابی کنترل  تحقیقاین  بنابراین در

و اختلاط آن  نیکوسولفورون کشعلفثیر های هرز تحت تأعلف

اجزای ، عملکرد برثیر اسید سالیسیلیک ، تأبا افزودنی کوکووت

مورد مطالعه  ،های هرزتوده علفجمعیت و زیست، عملکرد ذرت

 قرار گرفت.

 

 هامواد و روش

مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه  آزمایش در

نظر موقعیت آزمایش از محل اجرا شد.  صنعتی شاهرود

دقیقه شمالی و  15درجه و  63در عرض جغرافیایی  جغرافیایی

دقیقه شرقی واقع شده است و  57درجه و  54طول جغرافیایی 

متر است. منطقه بسطام  2633میانگین ارتفاع آن از سطح دریا 

دارای اقلیم سرد و خشک است. میانگین بارندگی سالیانه در این 

در  ها عمدتاًمتر است و بارندگیمیلی 230تا  250منطقه بین 

 مطلق دهد. حداقل و حداکثر دمایفصل پاییز و زمستان رخ می

منظور گراد است. بهدرجه سانتی 40و  -3/9ترتیب منطقه به

تشخیص خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک قبل از عملیات 

برداری متری خاک نمونهسانتی 60اجرایی طرح از عمق صفر تا 

 (. 2 جدول)مورد تجزیه قرار گرفت در آزمایشگاه انجام شد و 

 
 فیزیکی و شیمیایی خاک خصوصیاتبرخی از  -0جدول 

Table 1- Some physical and chemical of soil 

 بافت خاک

Soil 

texture 

 شن

Sand 

(%) 

 رس

Clay 

(%) 

 سیلت

Silt 

(%) 

پتاسیم قابل 

 جذب

K available 

(ppm) 

جذبفسفر قابل   

P available 

(ppm) 

لنیتروژن ک  

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 
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های کامل صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکآزمایش به

اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل، روش تصادفی با سه تکرار 

هرز، هرز، وجین علفکنترل در چهار سطح: عدم وجین علف

)از نوع  در هکتار نیکوسولفورون کشعلفمصرف یک لیتر 

-به در هکتار نیکوسولفورون کشعلفمصرف دو لیتر  و تجاری(

سالیسیلیک در دو سطح: مصرف اسید عنوان عامل اول و اسید

ر( و عدم مصرف اسید سالیسیلیک مولامیلی 7/0) سالیسیلیک

عنوان عامل دوم و همچنین مویان کوکووت در دو سطح: به

-مصرف دو لیتر در هکتار کوکووت و عدم مصرف کوکووت به

. هر کرت دارای چهار خط کاشت به طول ندعنوان عامل سوم بود

-متر و سانتی 75ها در هر کرت پنج متر بود. فاصله بین ردیف

 5/2متر بود. بین هر کرت سانتی 15ها فاصله کاشت روی ردیف

 متر و بین دو تکرار دو متر فاصله در نظر گرفته شد.

بود. کاشت بذور  704رقم ذرت مورد آزمایش سینگل کراس 

متری و در اواخر خردادماه انجام شد. در عمق پنج تا هفت سانتی

ها ورتی که پشتهاولین آبیاری پس از کاشت بذور انجام شد به ص

در طول فصل رشد، هر  های بعدی نیزکاملا خیس شدند. آبیاری

مشاهده  نیتروژنهشت روز یک بار انجام شد. با توجه به کمبود 

 250میزان ی ذرت، در زمان دو تا سه برگی بههاشده در بوته

طبق عرف نیترات آمونیوم  نیتروژنهکیلوگرم در هکتار کود 

های استفاده گردید. در تیمار وجین علفصورت سرک بهمنطقه 

های هرز هر هفته تا پایان فصل رشد وجین هرز، کلیه علف

نیکوسولفورون، اسید سالیسیلیک  کشعلفپاشی گردید. محلول

عصر و در هوای ملایم و کوکووت در زمان شش برگی ذرت در 

-کرت در خیس شدند. های گیاه کاملاًکه برگطوریهانجام شد، ب

-به (SC %4) نیکوسولفورون کش،علف کاربرد به مربوط های

 باساخت کشور اسپانیا  ایشره نازل دارای ماتابی پاشسم وسیله

در  هکتار در لیتر 650 مصرفی محلول حجم بار و با 5/1 فشار

  مورد استفاده قرار گرفت. هاردیف روی و بین

ای ، پس از حذف اثر حاشیهدانه گیری عملکردمنظور اندازهبه

با توجه به تراکم بوته از خطوط وسط برداشت گردید و  20تعداد 

مترمربع برآورد گردید. کیلوگرم در حسب  عملکرد نهایی بر ،بوته

اجزاء عملکرد در ذرت شامل تعداد ردیف دانه، تعداد دانه در 

. گیری شدندشده اندازهبوته برداشت پنج باردیف و وزن صد دانه 

برداری های هرز، نمونهثیر تیمارها بر علفنحوه تأارزیابی منظور به

پاشی، به کمک بعد از محلولروز  12های هرز ذرت از علف

در هر کرت  مرتبهسه که متر سانتی 60×50کوادراتی به ابعاد 

های هرز موجود شد، انجام شد. علفطور تصادفی قرار داده میبه

از محل  ،شناسایی و شمارش تعداد هر گونهکوادرات پس از  در

داخل پاکت قرار گرفتند و به آزمایشگاه منتقل  ،طوقه قطع شده

ی علف هرز و بخش هوایی پنج بوته ذرت از هر هانمونهشدند. 

 44مدت به کرت نیز جهت محاسبه عملکرد بیولوژیک ذرت

گراد قرار داده شدند تا درجه سانتی 75آون با دمای  ساعت در

 گرم وزن شدند. یک هزارمخشک شوند سپس با ترازوی  کاملاً

و برای  MSTATCافزار ها با استفاده از نرمتجزیه واریانس داده

درصد  پنج در سطح احتمال  LSDآزمونها از مقایسه میانگین

ترسیم  Excelافزار استفاده شد. نمودارها نیز با استفاده از نرم

 شدند.

 

 نتایج و بحث

 بلال در دانه ردیف تعداد

 تیمارهای که داد نشان( 1 جدول) واریانس تجزیه نتایج

 بلال در دانه ردیف تعداد بر داریمعنی ثیرتأ نتوانستند آزمایشی

 با و ژنتیکی صفت یک بلال در دانه ردیف تعداد اصولاً. کنند ایجاد

 و مدیریتی شرایط ثیرتأ تحت کمتر بنابراین بوده، بالا ثبات

 در این(. Bayat and Sepehri, 2012گیرد )می قرار محیطی

 تیمار که است شده گزارش مطالعات بعضی در که است حالی

 و داشت مثبت اثر دانه ردیف تعداد بر نیکوسولفورن کشعلف

 آب، جذب نظر از ذرت برای ترمطلوب شرایط ایجاد را آن دلیل

دانستند  هرز هایعلف حذف از ناشی نور و غذایی مواد

(Moravcova et al., 2018 .)تراکم و تنوع رسدمی نظر به 

 تعداد بر متفاوتی ثیرتأ تواندمی مختلف مزارع در هرز هایعلف

 رودمی انتظار کهطوریهب باشد، داشته بلال در دانه ردیف

 بیشتر رقابت قابلیت با هاییگونه یا هرزعلف بالای هایتراکم

 داشته در بلال ردیف تعداد بر بیشتری منفی ثیرتأ توانندمی

 .باشند

 

 تعداد دانه در ردیف بلال

(، اثر متقابل روش 1دست آمده )جدول هبراساس نتایج ب

 در دانه کنترل و اسید سالیسیلیک در سطح پنج درصد بر تعداد

 دار بود.بلال معنی ردیف
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 ثیر تیمارهای آزمایشتحت تأذرت  عملکرداجزای  میانگین مربعات -2جدول 

Table 2- Mean of squares of yield components of maize as affected by experimental treatments 

 منابع تغییرات

s.o.v 

 درجه آزادی

df 

عداد ردیف در ت

 بلال

Row number 

per ear 

 تعداد دانه در ردیف

Grain number 

per row 

 وزن صد دانه

100-grain 

weight 

 تکرار

Replication 

2 0.75ns 16.05** 2.08ns 

 روش کنترل

Control method 

3 0.222ns 588.81** 13.516** 

 اسید سالیسیلیک

Salicylic acid 

1 0.333ns 12.21* 143.514** 

 کوکووت

Cocowet 

1 0.333ns 2.15ns 19.049** 

اسید سالیسیلیک× روش کنترل   

Control method × Salicylic acid 

3 1.444ns 5.31* 16.204** 

کوکووت× روش کنترل   

Control method × Cocowet 

3 0.556ns 1.3ns 1.736ns 

کوکووت× اسید سالیسیلیک   

Salicylic acid × Cocowet 

1 1.333ns 4.2ns 1.321ns 

کوکووت× اسید سالیسیلیک × روش کنترل   

Control method × Salicylic acid × Cocowet 

3 1.111ns 0.85ns 1.723ns 

 خطا

Error 

30 0.75 1.768 1.874 

 ضریب تغییرات

CV (%) 

 6.42 4.66 6.88 

ns ،*  درصد 2و  5داری در سطح احتمال داری و معنیترتیب بیانگر عدم معنیبه **و 

ns, * and ** not significant, significant at the 5% and 1% probability levels, respectively 

 

 سالیسیلیکاسید ×روش کنترل اثر متقابل مقایسه میانگین 

( در تیمار 1/10کمترین تعداد دانه در ردیف بلال ) نشان داد که

شاهد )عدم کنترل( و عدم مصرف اسید سالیسیلیک مشاهده گردید 

گزارش (. 2داری را با کلیه تیمارها نشان داد )شکل که اختلاف معنی

هرز افزایش تعداد دانه در ردیف با افزایش کنترل علف که شده است

به همراه دو بار کولتیواسیون  کشعلفیافت و تیمارهایی که دارای 

نتیجه در ردیف بیشتری داشتند که این تأثیر در بود، تعداد دانه

آسیمیلات به دلیل تغذیه مناسب در  هرز و انتقالکاهش رقابت علف

رخ های هرز ابتدای رشد و عدم مصرف انرژی جهت رقابت با علف

 فیرد در دانه تعداد کاهش. (William et al., 1995) داده است

 و دیتول کاهش ای و ذرت مناسب حیتلق عدم علت به تواندیم بلال

 هرز یهاعلف با رقابت طیشرا در هادانه به پرورده مواد اختصاص

 یبستگ نیز اهیگ یکیژنت لیپتانس به بلال فیرد در دانه تعداد. باشد

تیمار عدم  کهرسد ی. لذا به نظر م(Husseini et al., 2009) دارد

هرز  یهاعلفبا و رقابت  یطیمح طیشرا از یریپذریثأت با وجین

 کرده است. دیتولبلال کمتری  فیدانه در ردتعداد 

مصرف اسید سالیسیلیک با کاربرد دو نتایج نشان داد که 

داری تعداد دانه در طور معنیکش نیکوسولفورون، بهلیتر علف

ردیف بلال را نسبت به عدم کاربرد اسیدسالیسیلیک افزایش داد. 

همچنین در شرایط عدم وجین نیز مصرف اسیدسالیسیلیک 

 داری تعداد دانه در ردیف را افزایش دهدطور معنیتوانست به

تنها (. نتایج تحقیقی نشان داد که اسید سالیسیلیک نه2)شکل 

 بلکه نداد، کاهش را آپیسیام+  بروموکسینیل و بنتازون کارایی

 Porheidarگردید ) کشعلف دو این کارایی افزایش موجب

Ghafarbi et al., 2017رسد که کاربرد اسید (. به نظر می

زراعی، تنش حاصل از سالیسیلیک از طریق بهبود رشد گیاه 

های هرز را کش و نیز تنش ناشی از حضور علفکاربرد علف

تعدیل کرده است و درنهایت باعث افزایش تعداد دانه در ردیف 

بلال شده است. دیگر محققین نیز به نقش اسیدسالیسیلیک در 

 اندهای وارد شده به گیاهان اشاره کردهکاهش اثر تنش

(Moravcova et al., 2018; Sharma et al., 2017.) اسید 

 یک عنوانبه که است گیاهی فنلی ترکیب یک سالیسیلیک
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 آن نقش و شده شناخته رشد یکنندهتنظیم و گیاهی هورمون

 زیستی زایتنش عوامل برابر در دفاعی هایمکانیسم با ارتباط در

 ,.Hayat et alشده است ) مشخص خوبیبه زیستی غیر و

2010; Hayat and Ahmad, 2007; Pirasteh-Anosheh et 

al., 2014رسد اسیدسالیسیلیک قابلیت (. بنابراین به نظر می

تواند سبب کش روی گیاه زراعی را دارد و میتعدیل اثر علف

 افزایش تعداد دانه در بلال ذرت شود.

 

 
 تعداد دانه در ردیف بلالبر اثر برهمکنش روش کنترل و کاربرد اسیدسالیسیلیک  -0شکل 

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

 

 وزن صددانه

شد که اثر مشاهده  (1 )جدول نتایج تجزیه واریانسبا توجه به 

اسید سالیسیلیک بر وزن صد  ×کوکووت و اثر متقابل روش کنترل 

 همقایس به توجه با. بوددار درصد معنی یکدانه در سطح احتمال 

 شد مشاهده سالیسیلیک اسید×  کنترل روش متقابل اثر میانگین

( کنترل عدم) شاهد تیمارهای در دانه صد وزن از بالایی مقادیر که

 آمد دستهب سالیسیلیک اسید مصرف عدم شرایط در وجین و

 تیمار به مربوط( گرم 3/25) دانه صد وزن کمترین کهدرحالی

 در. (1شکل ) بود سالیسیلیک اسید مصرف و( کنترل عدم) شاهد

 دانه صد وزن کاهش باعث سالیسیلیک اسید مصرف تیمارها کلیه

نمود وزن دانه در گزارش  محققیاین در حالی است که  .گردید

ثیر اسیدسالیسیلیک تحت تأ (.Triticum aestivum L) گندم

 . (Sharma et al., 2017) افزایش نشان داد

در بررسی مقایسه میانگین اثر مصرف کوکووت بر وزن صد 

 56/10( مشاهده شد که عدم مصرف کوکووت )6دانه )شکل 

وزن گرم( کمترین  17/29گرم( بیشترین و مصرف کوکووت )

درصد  26/3میزان صد دانه را به همراه داشت. مصرف کوکووت به

نسبت به عدم مصرف کوکووت، وزن صد دانه را کاهش داد. 

دلیل کاربرد رسد افزایش تعداد دانه در بلال بهبنابراین، به نظر می

کوکووت، سبب تخصیص مواد فتوسنتزی به تعداد دانه بیشتری 

 ها کاهش یافت.شد و وزن دانه

دست آمده در مورد اثر کاربرد با توجه به نتایج به

نشان  2اسیدسالیسیلیک بر وزن صد دانه ذرت، چنانکه در شکل 

دار تعداد داده شد، کاربرد اسیدسالیسیلیک باعث افزایش معنی

کش گردید، بنابراین با خصوص در دز بالای علفدانه در بلال به

وزیع مواد فتوسنتزی در توجه به افزایش تعداد دانه در بلال، ت

بین تعداد دانه بیشتری صورت گرفته است و در مقابل وزن صد 

دانه کاهش یافته است. در بین تیمارهای کنترل، در شرایط 

طور کش، اسید سالیسیلیک توانست بهوجین و کاربرد علف

داری نسبت به تیمار شاهد )عدم وجین( وزن صد دانه را معنی

گزارش شده است که استفاده از (. 1افزایش دهد )شکل 

( باعث افزایش Glycine maxسالیسیلیک در ذرت و سویا )اسید

تعداد غلاف در بوته، وزن غلاف، وزن صد دانه و عملکرد بوته 

تواند ناشی از اثر (. این امر میKhan et al., 2003) گردید
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سالیسیلیک بر میزان کلروفیل برگ و کاروتنوئید افزایشی اسید 

(. یا اینکه طبق Choudhury and Panda, 2004) گیاه باشد

زای تواند ناشی از کاهش اثر تنشگران مینظر برخی از پژوهش

(. در Krantev et al., 2008)کش بر رشد ذرت باشد علف

گران گزارش کردند که اسید سالیسیلیک همین راستا، پژوهش

ائین، پروتئین ها و افزایش گلایسین بتاکسیدانبا تولید آنتی

محلول کل، کلروفیل، کاروتنوئید و محتوای آنتوسیانین و 

بار تنش شوری را روی گلرنگ فلاونوئید توانست اثرات زیان

 .(Shaki et al., 2018)کاهش دهد 

 

 
 اثر برهمکنش روش کنترل و کاربرد اسیدسالیسیلیک بر وزن صد دانه -2شکل 

Figure 2- Interaction effect of control method and salicylic acid on 100-grain weight 

 

 
 مقایسه میانگین اثر مصرف کوکووت بر وزن صد دانه -0شکل 

Figure 3- Mean comparison of cocowet application on 100-grain weight 
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 عملکرد بیولوژیک

روش کنترل و کاربرد براساس نتایج آزمایش، اثر متقابل 

  (.6)جدول  دار شدبر عملکرد بیولوژیک معنی اسید سالیسیلیک

( نشان داد که تیمار 4مقایسه میانگین اثر متقابل )جدول 

هرز و مصرف اسید سالیسیلیک نسبت به تیمار شاهد وجین علف

درصد  5/54)عدم کنترل( و عدم مصرف اسید سالیسیلیک 

عبارتی عملکرد بیولوژیک با عملکرد بیولوژیک را افزایش داد. به

های هرز و وجین، مصرف اسید سالیسیلیک در شرایط حضور علف

که طوریداری نسبت به عدم مصرف آن نشان داد، بهافزایش معنی

 9/23در شرایط عدم وجین، مصرف اسیدسالیسیلیک باعث افزایش 

نسبت به عدم کاربرد آن گردید )جدول درصدی عملکرد بیولوژیک 

 به نسبت اسید سالیسیلیک پاشیمحققان اظهار داشتند محلول(. 4

 شاخص سطح بهبودی با و فتوسنتز افزایش باعث در ذرت شاهد

شد  حاصل بیولوژیک بیشتری عملکرد گیاه، رشد میزان و برگ

(Bayat and Sepehri, 2012). رسد افزایش بیوماس در نظر میبه

اکسیدانی این خاطر فعالیت آنتیاثر استفاده از اسید سالیسیلیک به

 (.Tarigholeslami et al., 2018ماده در غشاء سلولی باشد )

پاشی اسیدسالیسیلیک روی ذرت، ضمن افزایش رشد و محلول

های هرز توانست عملکرد بیولوژیک و دانه قابلیت رقابت آن با علف

(. با Najjari et al., 2017افزایش دهد )داری طور معنیذرت را به

رسد تأثیر مثبت دست آمده به نظر میتوجه به نتایج به

اسیدسالیسیلیک بر رشد ذرت توانسته است باعث بهبود قابلیت 

های هرز شده و منجر به افزایش عملکرد رقابت آن با علف

 بیولوژیک ذرت گردد.

 
 ثیر تیمارهای آزمایشعملکرد دانه و شاخص برداشت تحت تأعملکرد بیولوژیک،  )میانگین مربعات( نتایج تجزیه واریانس -0جدول 

Table 3- Results of analysis variance of biological yield, grain yield and harvest index as affected by experimental treatments 

 منابع تغییرات

s.o.v 

 درجه آزادی

df 

 عملکرد بیولوژیک

Biological yield 

 عملکرد دانه

Grain yield 

 شاخص برداشت

Harvest index 

 تکرار

Replication 

2 317497.52ns 49525.32ns 5.59ns 

 روش کنترل

Control method 

3 51704390.57** 27120002.58** 381.88** 

 اسید سالیسیلیک

Salicylic acid 

1 11723134.22* 37905648.4** 1045.70** 

 کوکووت

Cocowet 

1 122990.37ns 3342780.76** 181.81** 

اسید سالیسیلیک× روش کنترل   

Control method × Salicylic acid 

3 7919915.98* 2785929.46** 128.66** 

کوکووت× روش کنترل   

Control method × Cocowet 

3 2928738.05ns 1268208.49** 50.23* 

کوکووت× اسید سالیسیلیک   

Salicylic acid × Cocowet 

1 17968635.61ns 3323567.98** 31.78ns 

ووتکوک× اسید سالیسیلیک × روش کنترل   

Control method × Salicylic acid × 

Cocowet 

3 1101639.98ns 201301.78ns 17.05ns 

 خطا

Error 

30 1977768.92 159246.04 14.42 

تغییراتضریب   

CV (%) 

 8.53 9.16 14.56 

ns ،*  درصد 2و  5 داری در سطح احتمالداری و معنیترتیب بیانگر عدم معنیبه **و 

robability levels, respectivelynot significant, significant at the 5% and 1% p **and  *, ns 

 
 



 
 041 مکاریان و همکاران

 
 کسیلیتحت تأثیر روش کنترل و اسید سالیذرت و شاخص برداشت دانه  ، عملکردعملکرد بیولوژیکمقایسه میانگین  -4جدول 

Table 4- Mean comparison for biological yield, grain yield and harvest index of maize as affected by control method and salicylic 

acid 

 روش کنترل

Control method 

 اسید سالیسیلیک

Salicylic acid 

 عملکرد بیولوژیک

Biological yield 

(kg.ha-1) 

 عملکرد دانه

Grain yield (kg.ha-1) 

 شاخص برداشت  

Harvest index (%) 

 شاهد )عدم وجین(

Control  

کاسید سالیسیلی کاربرد  

Application of salicylic 

acid 

15510c 3009de 19.5d 

اسید  کاربردعدم  

 سالیسیلیک

Non-application of 

salicylic acid 

13260d 2544e 18.8d 

 وجین

Weeding 

کاسید سالیسیلی کاربرد  

Application of salicylic 

acid 

20490a 7528a 36.9a 

اسید  کاربردعدم  

 سالیسیلیک

Non-application of 

salicylic acid 

18210b 5227b 28.7c 

کشیک لیتر علف  

1 liter of herbicide 

کاسید سالیسیلی کاربرد  

Application of salicylic 

acid 

15520c 4752c 30.9bc 

اسید  کاربردعدم  

 سالیسیلیک

Non-application of 

salicylic acid 

16650bc 3069d 18.4d 

کشدو لیتر علف  

2 liter of herbicide 

کاسید سالیسیلی کاربرد  

Application of salicylic 

acid 

16380c 5686b 35.0ab 

اسید  کاربردعدم  

 سالیسیلیک

Non-application of 

salicylic acid 

15820c 3025d 19.1d 

 باشند.داری نمیدر سطح پنج درصد دارای تفاوت معنی LSDهای دارای حداقل یک حرف مشترک 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. 

 

 عملکرد دانه

متقابل ( اثرات 6 جدولتجزیه واریانس )جدول مطابق 

 یکداری در سطح ثیر معنیأانبه( تجتیمارها )به جزء اثر سه

داشتند. مقایسه میانگین اثرات متقابل  دانه درصد بر عملکرد

نشان داد که  اسید سالیسیلیک× تیمارهای روش کنترل 

هرز و مصرف ین عملکرد دانه مربوط به تیمار وجین علفیشترب

اسید سالیسیلیک بود. کمترین میزان عملکرد دانه نیز مربوط به 

 بود سالیسیلیک و عدم کاربرد اسید هرزتیمار عدم وجین علف

تواند به دلیل می در این تیمار، کاهش عملکردکه  (4ول )جد

ها بر ثیر بیشتر آنأت وهرز  هایافزایش طول دوره رقابت علف

. (Makarian, 2002) باشدذرت  یرشد هایویژگیعملکرد و 

عدم وجین در تمام فصل باعث که تیمار  نداظهار داشت نیمحقق

 Vigna) عملکرد دانه لوبیا چشم بلبلیدار معنیکاهش 

sinensis L.) درصد نسبت به تیمار وجین تمام  5/50میزان به

نتایج نشان  (.Nasiri Dehsorkhi et al., 2017فصل گردید )

های کنترل علف تیمارهایداد که کاربرد اسید سالیسیلیک در 

در عملکرد  دارمعنیتیمار عدم وجین( باعث افزایش  جزهرز )به

تنش  ،کشعلفهمراه سالیسیلیک بهد. مصرف اسید شدانه ذرت 

عملکرد  ،نهایتکاهش داده و در را وارده به گیاه زراعیکش علف

که در پژوهشی گزارش شده است . را افزایش داد دانه ذرت

کاربرد اسید سالیسیلیک موجب افزایش عملکرد دو واریته گندم 

 اسید. (Sharma et al., 2017) در شرایط تنش خشکی گردید



 
نیکوسولفورون علفکش کارایی و ذرت عملکرد اجزاء و عملکرد بر کوکووت مویان و سالیسیلیک اسید کاربرد اثر 040  

 

 اسید آبسیزیک و هایبر هورمون تأثیر با سالیسیلیک معمولاً 

 تنظیم را گیاه رشد و فیزیولوژیکی اتیلن بسیاری از روندهای

 موجب گیاه، تجمع اسید آبسیزیک در از طریق جملهکند، ازمی

شود که نتیجه محیطی می هایتنش به نسبت گیاهان خوگیری

 Shakirova and) است دانه آن جلوگیری از کاهش عملکرد

Sahabutdinova, 2003) . 

از مقایسه میانگین اثرات متقابل  دست آمدههبراساس نتایج ب

)عدم کنترل( و عدم  تیمار شاهد، های کنترلکوکووت و روش

. (4)شکل  مصرف کوکووت دارای کمترین عملکرد دانه بود

یافته( توانست در کاهش دز) کشعلفلیتر  یکتیمار همچنین 

کامل(  دز) کشعلفلیتر  دواختلاط با کوکووت به اندازه تیمار 

نهایت باعث رشد بهتر و های هرز را کنترل نموده و درعلف

مصرف  این امر حاکی از این است که .دافزایش عملکرد دانه گرد

های دزتوان با شده ضروری نیست و میکش به میزان توصیهعلف

کاهش  .(Kim et al., 2011) عملکرد بهینه رسیدتری به پایین

در ارتباط با ها یکی از اهداف کشاورزی پایدار کشمصرف علف

 و سلامت محصولات کشاورزی محیطیهای زیستکاهش آلودگی

 است.

 

 
 و کوکووت بر عملکرد دانه اثر برهمکنش روش کنترل -4شکل 

Figure 4- Interaction effect of control method and cocowet on grain yield 

 

( 5)شکل  کوکووت× بررسی اثرات متقابل اسید سالیسیلیک 

نشان داد که در شرایط مصرف اسید سالیسیلیک بین مصرف و 

که حالیداری مشاهده نشد. درعدم مصرف کوکووت اختلاف معنی

شرایط عدم حضور اسید سالیسیلیک، مصرف کوکووت در 

-لکرد دانه را بهبود بخشد. به اینداری عمطور معنیتوانست به

ترتیب تیمار عدم مصرف اسید سالیسیلیک و عدم مصرف 

رد را کیلوگرم در هکتار کمترین میزان عملک 1969کوکووت با 

ثیر کاربرد مویان کوکووت تولید کرد. درخصوص تشریح تأ

توان به جمله عملکرد ذرت میاز هاویژگیتنهایی بر برخی به

گران پژوهش عنوان مثال،هگزارش محققین دیگر اشاره نمود. ب

(Mamnoie et al., 2017) مقادیر کاربرد گزارش دادند با 

 عملکـرد افزودنی، ماده و نیکوسولفورون کشعلف یافتهکـاهش

محققین  یابد.می افزایش دارمعنی طوربه ذرت و بیولوژیک دانـه

نیز اظهار داشتند ( Mohammadvand et al., 2018)دیگری 

 روغن با م نیکوسولفورونتوأ کاربردبا بیشترین عملکرد دانه ذرت 

کوکووت با  احتمالاً، این پژوهشدر  شد. مشاهده کرچک و زیتون

ایجاد خراش سطحی در کوتیکول برگ و از بین بردن موانع 

ها سبب افزایش تبادلات خارجی روی اپیدرم برگ و دهانه روزنه

گازی بین محیط و درون برگ شده و از این طریق سبب بهبود 

 شود.رشد و عملکرد گیاه می
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 سالیسیلیک و کوکووت بر عملکرد دانهاثر برهمکنش اسید  -5شکل 

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

 

 شاخص برداشت

های مهم فیزیولوژیک که برای نشان دادن یکی از شاخص

شود، درصد انتقال مواد فتوسنتزی از منبع به مخزن استفاده می

 (6)جدول  شاخص برداشت است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس

اسید سالیسیلیک در × که اثر متقابل روش کنترل  نشان داد

کوکووت در سطح × درصد و اثر متقابل روش کنترل  یکسطح 

دار گردید. نتایج مقایسه درصد بر شاخص برداشت معنی پنج

داد که تیمار اسید سالیسیلیک نشان × روش کنترل های انگینمی

درصد،  9/63صرف اسید سالیسیلیک با هرز و موجین علف

کاربرد های در تیمارهمچنین . داشتبالاترین شاخص برداشت را 

 دز) کشعلفلیتر  یککامل( و  دز) کشعلفلیتر  دو

یافته(، مصرف اسید سالیسیلیک شاخص برداشت را نسبت کاهش

)جدول  افزایش دادهای عدم مصرف اسید سالیسیلیک به تیمار

در پژوهشی که به منظور بررسی اثر کاربرد برگی اسید . (4

آبی انجام شد سالیسیلیک بر لوبیا چشم بلبلی تحت تنش کم

میکرو  450نتایج نشان داد کاربرد اسید سالیسیلیک در سطوح 

مولار باعث افزایش عملکرد، شاخص برداشت، تعداد غلاف در 

و وزن صد دانه نسبت به تیمار شاهد بوته، تعداد دانه در غلاف 

 (.Afshari et al., 2016گردید )

 که کوکووت نشان داد× روش کنترل بررسی اثر متقابل 

در تیمار وجین  درصد(، 92/66) بالاترین درصد شاخص برداشت

 31/24) و مصرف کوکووت و کمترین درصد شاخص برداشت

 کوکووت)عدم کنترل( و عدم مصرف  در تیمار شاهد درصد(،

با مویان  کشعلفلیتر  یکاختلاط  (.3حاصل شد )شکل 

نیکوسولفورون جمعیت  کشعلفلیتر  دوکوکووت به اندازه 

های هرز با های هرز را کاهش داد و با کاهش رقابت علفعلف

دار شاخص گیاه زراعی و بهبود شرایط رشد، سبب افزایش معنی

که کنترل  این نتایج گویای این است. شده استبرداشت 

این  بوده وثر طور مستقیم بر شاخص برداشت مؤهای هرز بهعلف

ر عملکرد اقتصادی ذرت ثیر بطور عمده از طریق تأامر به

وجب افزایش افزایش عملکرد دانه م عبارتی دیگر،به باشد.می

اظهار محققان شاخص برداشت شده است. در همین راستا، 

های تلفیقی نقش ویژه روشهای هرز بهثر علفداشتند کنترل مؤ

 Nasiri) ددر افزایش شاخص برداشت گیاه دار سزاییبه

Dehsorkhi et al., 2017) .ینتایج پژوهش 

(Mohammadvand et al., 2018) برداشت نشان داد شاخص 

ترتیب به علف هرز به آلوده و علف هرز از شرایط عاری در ذرت

به علت کاهش رقابت  توان گفتبنابراین میدرصد بود.  40و  57

های هرز در های هرز و غالب شدن گیاه ذرت بر علفعلف

سهم عملکرد اقتصادی به ، کشعلفتیمارهای وجین و مصرف 

اعث افزایش شاخص و ب نسبت عملکرد بیولوژیک افزایش یافته

 برداشت شده است.
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 هرز و کوکووت بر شاخص برداشتاثر برهمکنش روش کنترل علف  -3شکل 

Figure 6- Interaction effect of weed control method and cocowet on harvest index 

 

 های هرزعلف

های علف هرز در زمان قبل از اعمال تیمارها، ترین گونهمهم

ها در سطح مزرعه شامل، سوروف ترتیب فراوانی آنبه

(Echinochloa crus-galli L.،) ( تاج خروسAmaranthus 

retroflexus L.( سلمه تره ،)Chenopodium album L. و )

 ( بودند..Solanum nigrum Lتاج ریزی سیاه )

 
 ی آزمایشثیر تیمارهابرگ تحت تأباریک برگ وهای هرز پهنفراوانی و وزن خشک علف )میانگین مربعات( نتایج تجزیه واریانس -5جدول 

Table 5- Results of analysis variance of density and dry weight of broad and narrow leaf weeds as affected by experimental treatments 

 منابع تغییرات
s.o.v 

درجه 
 آزادی

df 

هاتعداد پهن برگ  
Number of 
broad leaf 

weeds 

هاپهن برگ وزن خشک  
Broad leaf 

weeds 
dry weight 

هاتعداد باریک برگ  
Number of 

narrow 
leaf weeds 

هاوزن خشک باریک برگ  
Narrow leaf 

weeds dry weight 

 تکرار
Replication 

2 8.75ns 28.44ns 40.58* 173.10ns 

 روش کنترل
Control method 

3 2037.44** 56687.12** 83645.87** 192259.82** 

 اسید سالیسیلیک
Salicylic acid 

1 4.84ns 3.71ns 3.99ns 40.33ns 

 کوکووت
Cocowet 

1 37.79** 373.46** 206.38** 552.70** 

اسیدسالیسیلیک × روش کنترل  
Control method × Salicylic 

acid 

3 3.37ns 9.44ns 12.10ns 552.70** 

کوکووت× روش کنترل   
Control method × Cocowet 

3 14.15ns 130.82* 97.58** 22.57ns 

کوکووت× اسید سالیسیلیک   
Salicylic acid × Cocowet 

1 3.65ns 28.16ns 0.01ns 22.57ns 

 × کسالیسیلی اسید × روش کنترل
 کوکووت

Control method × Salicylic 
acid × Cocowet 

3 3.65ns 10.20ns 1.63ns 22.57ns 

 خطا
Error 

30 5.52 32.35 11.62 56.79 

 ضریب تغییرات
CV (%) 

 32.5 12.1 7.9 11.9 

ns ،*  درصد 2و  5داری در سطح احتمال داری و معنیترتیب بیانگر عدم معنیبه **و 
ns, * and ** not significant, significant at the 5% and 1% probability levels, respectively. 
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 برگپهن هرز هایعلف فراوانی

 و کنترل روش اثر که داد واریانس نشان تجزیه نتایج

 درصد یک سطح در برگپهن هرز هایعلف فراوانی بر کوکووت

 .(5 جدول)بود  دارمعنی

 هایعلف فراوانی بر کنترل روشهای میانگین مقایسه نتایج

 هرز هایعلف فراوانی کمترین که داد نشان برگپهن هرز

 کشعلف لیتر دو تیمار به مربوط( وجین تیمار از بعد) برگپهن

 دو میزانبه نیکوسولفورون کشعلف کهطوریهب بود،( کامل دز)

 جمعیت درصدی 200 کنترل باعث( کامل دز) هکتار در لیتر

( کنترل عدم) شاهد تیمار به نسبت برگپهن هرز هایعلف

میزان نیز توانست به کشعلفلیتر  یکتیمار  .(7)شکل  گردید

)عدم کنترل(، جمعیت  درصد نسبت به تیمار شاهد 92/92

 کشعلفلیتر  یکهای هرز را کاهش دهد. البته مصرف علف

، جمعیت کشعلفلیتر  دواندازه ه نیکوسولفورون نتوانست ب

 کشعلف تأثیر تحقیقی برگ را کاهش دهد. درهای هرز پهنعلف

بررسی شد و های هرز مزارع ذرت کنترل علف برنیکوسولفورون 

های دزنیکوسولفورون در بالاترین  کشعلف نشان داد کهنتایج 

برگ های هرز پهنآمیزی بر کنترل علفمصرفی کنترل موفقیت

 (.Baghestani et al., 2007) داشت

 

 
 روش کنترل علف هرز ثیربرگ تحت تأفراوانی علف هرز پهن -3شکل 

Figure 7- Density of broad leaf weeds affected as weed control method 

 

 برگهای هرز پهنوزن خشک علف

کوکووت در سطح × اثر متقابل روش کنترل  نتایج نشان داد

 دار گردیدبرگ معنیهای هرز پهندرصد بر وزن خشک علف پنج

برگ بعد از تیمار های هرز پهن. بالاترین وزن علف(5)جدول 

یافته( کاهش دز) کشعلفلیتر  یک)عدم کنترل( در تیمار  شاهد

 دز) کشعلفلیتر  یکچند کاربرد دست آمد، بنابراین هرهب

داری طور معنیهای هرز را بهیافته(، وزن خشک علفکاهش

ما نتوانست به اندازه )عدم کنترل( کاهش داد، ا نسبت به شاهد

برگ را کنترل های هرز پهنکامل( علف دز) کشعلفلیتر  دو

درصدی وزن  200سبب کاهش  کشعلفلیتر  دونماید. تیمار 

  های هرز پهن گردید.خشک علف

کوکووت نشان × روش کنترل  مقایسه میانگین اثر متقابل

برگ )پس از تیمار های هرز پهنداد که کمترین وزن خشک علف

کش )دز کامل( مشاهده تمام فصل( در تیمار دو لیتر علف نیوج

-های هرز پهندار وزن خشک علفکه باعث کاهش معنی گردید

با . (3)جدول  برگ نسبت به تیمار شاهد )عدم کنترل( گردید

کش بین مصرف و عدم مصرف کوکووت یک لیتر علف کاربرد

که اختلاط کوکووت با طوریبه داری مشاهده شد،اختلاف معنی
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درصدی وزن خشک  74/13کش باعث کاهش یک لیتر علف

برگ نسبت به عدم اختلاط کوکووت گردید. های هرز پهنعلف

همچنین مصرف کوکووت در تیمار شاهد )عدم کنترل( سبب 

برگ نسبت به های هرز پهندار وزن خشک علفکاهش معنی

 Mamnoie)محققین  راستا،در همین عدم کاربرد کوکووت شد. 

et al., 2017 )کارایی افزودنی ماده کاربرد گزارش دادند با 

 ماده کاربرد که تیمارطورییافت، به افزایش نیکوسولفورون

 شدهتوصیه مقدار درصد 50با  همراه هیدرومکس افزودنی

 تاجریزی و خرفه، خشک وزن توانست نیکوسولفورون کشعلف

ترتیب به پاشیسم از پس روز 45و  10 در قرمز ریشه تاج خروس

درصد کاهش دهد. استفاده از مواد  200، 79، 72و  43، 72، 44

افزودنی یا عوامل فعال سطحی با تغییر دادن ساختار و ترکیب 

ای و کوتیکولی و سبب کوتیکولی سبب افزایش نفوذ روزنه

 (.Jinxia, 1996شود )کش میافزایش کارایی علف

 

 برگهای هرز باریکفراوانی علف

(، اثر 5)جدول  با توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس

های هرز کوکووت بر فراوانی علف× متقابل روش کنترل 

ایج حاصل از دار بود. نتبرگ در سطح یک درصد معنیباریک

( 3)جدول  کوکووت× روش کنترل  مقایسه میانگین اثر متقابل

تمام  نیوجکش )پس از تیمار نشان داد که تیمار دو لیتر علف

که، طوریبه برگ بود؛ارای کمترین تعداد علف هرز باریکفصل( د

 200 ،)عدم کنترل( کش نسبت به تیمار شاهدتیمار دو لیتر علف

برگ را کاهش داد. البته تیمار های هرز باریکدرصد فراوانی علف

 کش و مصرفداری با تیمار یک لیتر علفمذکور اختلاف معنی

گویای این مطلب است که در  ،کوکووت نداشت. این موضوع

شده برگ، مصرف دز توصیههای هرز باریککنترل علف

یافته نیکوسولفورون عملکردی مشابه با مصرف دز کاهش

 Mamnoie)محققین  داشت. وسولفورون به همراه کوکووتنیک

et al., 2017 )بـا  همـراه افزودنـی مـاده گزارش دادند کـاربرد

 هـرز را هـایعلف خشک وزن و تراکم نیکوسولفورون، کشعلف

 داری افــزایشمعنـی طوربـه را هـاآن کنتـرل درصـد و کـاهش

نیز  (Mohammadvand et al., 2018)در پژوهش دیگری  داد.

 بر داریمعنی نیکوسولفورون تأثیر انفرادی دریافتند کاربرد

 هایروغن افزودن اما نداشت؛عروسک پشت پرده  تراکم کاهش

 کاهشی توانست شیرین بادام و تلخ زیتون، بادام کرچک، ولک،

 نماید. ایجاد علف هرز این تراکم در دستی اندازه وجین به

 
 برگ تحت تأثیر روش کنترل و کوکووتهای هرز پهنبرگ و وزن خشک علفهای هرز باریکمقایسه میانگین فراوانی و وزن خشک علف -3جدول 

Table 6- Mean comparison for density and dry weight of narrow leaf weeds and dry weight of broad leaf weeds as affected by control 

method and cocowet 
 روش کنترل

Control method 

 کوکووت
Cocowet 

هابرگوزن خشک پهن  

Broad leaf weeds dry 

weight (g/m2) 

هابرگتعداد باریک  

Number of narrow leaf 

weeds (plant/m2) 

هابرگوزن خشک باریک  

Narrow leaf weeds dry 

weight (g/m2) 

 شاهد )عدم وجین(
Control  

کوکووت کاربرد  
Application of cocowet 

140.9b 162.3b 239.6b 

کوکووت کاربردعدم    
Non-application of cocowet 

150.3a 174.4a 266.7a 

 وجین
Weeding 

کوکووت کاربرد  
Application of cocowet 

0e 0d 0c 

کوکووت کاربردعدم    
Non-application of cocowet 

0e 0d 0c 

کشیک لیتر علف  
1 liter of herbicide 

کوکووت کاربرد  
Application of cocowet 

35.45d 2d 0c 

کوکووت کاربردعدم    
Non-application of cocowet 

48.39c 6.5c 0c 

کشدو لیتر علف  
2 liter of herbicide 

کوکووت کاربرد  
Application of cocowet 

0e 0d 0c 

کوکووت کاربردعدم    
Non-application of cocowet 

0e 0d 0c 

 باشند.داری نمیدر سطح پنج درصد دارای تفاوت معنی LSDهای دارای حداقل یک حرف مشترک 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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 برگهای هرز باریکوزن خشک علف

اثر متقابل روش  ،(5)جدول  نتایج تجزیه واریانسه با توجه ب

برگ در های هرز باریککنترل و کوکووت بر وزن خشک علف

. مقایسه میانگین تیمار روش دار بودمعنیدرصد  یکسطح 

لیتر  یکنشان داد که تیمار  (3 )جدول کوکووت× کنترل 

 200سبب کاهش  تنهایی و همراه با کوکووتکش بهعلف

 1با تیمار  شد وبرگ های هرز باریکدرصدی وزن خشک علف

-به دیگر عبارتیدر یک گروه آماری قرار گرفت. به کشعلفلیتر 

ها، کاربرد یا برگروی باریک کشعلفثیر مطلوب این ألحاظ ت

ثیری بر أیافته تهای کامل یا کاهشدزعدم کاربرد کوکووت در 

اما کوکووت  ،برگ نداشتهای هرز باریکوزن خشک علف

های هرز )عدم کنترل(، وزن خشک علف توانست در تیمار شاهد

 داری نسبت به عدم کاربرد آن کاهش دهد. طور معنیرا به

 

 گیرینتیجه

بیشترین تعداد دانه در ردیف، عملکرد ، به نتایجبا توجه 

ترکیب تیماری وجین علف دانه و شاخص برداشت به  و بیولوژیک

همچنین نتایج  .اسید سالیسیلیک اختصاص داشت هرز و کاربرد

کش در اختلاط با یافته علفکاهش دزنشان داد که استفاده از 

کش، جمعیت و کامل علف دزمویان کوکووت توانست همانند 

ثیر قرار دهد. برگ را تحت تأهای هرز باریکخشک علفوزن 

ثیر مثبتی بر کش تأعلف م باتوأطورکلی، کاربرد کوکووت هب

های هرز و افزایش عملکرد ذرت داشت، همچنین کنترل علف

ثیر مثبتی کش توانست تأهمراه علفکاربرد اسیدسالیسیلیک به

گذاری ایجاد نماید که این تأثیر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرتبر 

کش بر ثیر تنش علفکاهش تأ لیل افزایش رشد و احتمالاًدبه

  .بودذرت 
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Abstract 

Introduction: Improving the efficiency of herbicides and reducing their consumption through the 

use of additives materials is one of the important strategies in sustainable weed management. Using 

reduced doses of herbicides with additives can reduce herbicide use, increase their effectiveness, 

and improve the health of food products. Therefore, this study investigated the effects of mixing 

herbicides with salicylic acid and cocowet adjuvant on corn yield, yield components, and weed 

control under Shahrood climate conditions. 

Materials and Methods:  A factorial experiment was conducted as randomized complete block 

design with three replications at the research field of Shahrood University of Technology. Factors 

included weed control method at four levels: control (no treatment), weeding throughout the 

growing season, recommended herbicide dose (nicosulfuron 2 L.ha-1) and reduced herbicide dose 

(nicosulfuron 1 L.ha-1) as the first factor, foliar application of salicylic acid and non-application of 

salicylic acid as the second factor, and cocowet in two levels, 2 liters per hectare and non-

application of cocowet as the third factor. Treatments were performed at the 6-leaf stage. At the end 

of the season, corn traits were sampled and measured. The investigated traits included the number 

of rows per ear, the number of grains per row, the weight of 100 grains, the harvest index, grain, and 

biological yield, density and dry weight of broad and narrow leaf weeds.  

MSTATC software was used to conduct an analysis of variance (ANOVA) on all collected data. 

Significant differences between means correspond to a probability level of 0.05 according to the 

LSD test. 

Results and Discussion: The minimum grain number per row (20.2), biological yield (1.326 

kg/ha), and grain yield (2,544 kg/ha) were observed when salicylic acid was not applied in weed-

free conditions. The highest harvest index of 33.91 percent was obtained by applying cocowet under 

weeding conditions, while the lowest harvest index of 14.62% was observed in the control group 

(without cocowet consumption and no-weeding). Salicylic acid foliar spraying in conjunction with 

weeding, 1 liter of herbicide, and 2 liters of herbicide resulted in harvest index increases of 28.5, 

67.9, and 83.2% in comparison to the absence of salicylic acid. In addition, the results demonstrated 

that foliar application of salicylic acid under weeding conditions increased the biological and grain 

yield of maize by 12.5% and 44%, respectively, compared to non-application. In this regard, 

researchers reported that the interaction effects of salicylic acid and herbicide could reduce weed 

dry weight and increase maize grain and biological yield. The effects of salicylic acid on 

physiological and biochemical processes, such as photosynthesis, ion uptake, membrane 

permeability, enzyme activities, flowering, heat production, and plant growth and development, are 

well documented. Similar reductions in population and dry weight of narrow-leaved weeds were 
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observed when reduced herbicide doses were combined with cocowet, according to the findings of 

the present study. Low doses of herbicide combined with cocowet increased the yield of corn by 14 

percent. In this regard, researchers reported that nicosulfuron applied with petroleum and vegetable 

oil adjuvants enhanced weed control. 

Conclusion: Based on the findings of this study, the use of salicylic acid can increase corn's growth 

and competitiveness against weeds, while cocowet adjuvant has the potential to reduce herbicide 

use by increasing herbicides' use efficiency.  

Key words: Adjuvant, Reduced herbicide dose, Sustainable agriculture, Weed 

 


