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  1چکیده
 ها کش علف فمصر میزان سازي بهینه امکان مصرف برگ هاي کش علف کارایی افزایش با افزودنی مواد :هدف و سابقه

 ثرؤم کنترل راستاي در ها کش علف کارایی افزایش .سازند می فراهم را ها آن نامطلوب اثرات و هزینه کاهش راستاي در
 راستاي در راهکاري عنوان به تواند می و است بسیار اهمیت داراي کش علف تر پایین دزهاي در ویژه به هرز هاي علف

 و سمیت سبب به افزودنی مواد انواع از یکی عنوان به گیاهی هاي روغن گیرد. قرار مدنظر ها کش علف مصرف کاهش
 افزودنی مواد انواع اثر .اند گرفته قرار بیشتري توجه مورد طبیعی پذیري تجزیه و تجدید و سازگاري بوم کمتر، خطرات

 شرایط و هرز علف هاي گونه ها، کش علف فرموالسیون و ها ویژگی نوع، به بسته کش علف اثر افزایش یا کاهش در
 اي مزرعه هاي آزمایش انجام نیازمند کش علف هر براي مناسب افزودنی ماده یافتن رو این از ؛است متفاوت محیطی

 (کروز) نیکوسولفورون کش علف به گیاهی هاي روغن برخی و ولک روغن افزودن اثر تحقیق این در بنابراین است.
  گرفت. قرار ارزیابی مورد
 بر اثر و هرز هاي علف کنترل در نیکوسولفورون کش علف کارایی ارزیابی منظور هب اي مزرعه مطالعه ها: روش و مواد

 تلخ بادام شیرین، بادام کنجد، کرچک، زیتون، هاي وغنر افزودن با یا و انفرادي کاربرد شرایط در ذرت عملکرد صفات
 تصادفی کامل هاي بلوك طرح قالب در هرز هاي علف از عاري و به آلوده شرایط با مقایسه و سمپاش مخزن به ولک و
   آمد. در اجرا به کرمانشاه استان ماهیدشت در واقع زمینی قطعه در تکرار سه با

 پرده پشت عروسک و سبز روباهی دم خروس، تاج تراکم توانست ولک و کرچک زیتون، هاي روغن افزودن ها: یافته
 شیمیایی مدیریت تیمارهاي از یک هیچ دهد. کاهش هرز علف از عاري تیمار تاحد را هرز هاي علف کل خشک وزن و

 ریزي تاج کند. کنترل هرز علف از عاري تیمار اندازه به را هرز هاي علف کل و نارنجی ریزي تاج تراکم نتوانست
 شاخص دانه، و بیولوژیک عملکرد ،بوته ارتفاع کاهش داد. نشان را تحمل از درجاتی نیکوسولفورون به نسبت نارنجی

 ،22 هرز هاي علف کنترل عدم شرایط در ترتیب به هرز علف از عاري شرایط به نسبت ذرت دانه هزار وزن و برداشت
 ها روغن همه افزودن بود. درصد 1 و 2 ،10 ،8 ،13 نیکوسولفورون انفرادي کاربرد در و درصد، 5 و 30 ،59 ،41
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 تقلیل درصد 5/2 به را دانه و بیولوژیک عملکرد کاهش کرچک و زیتون روغن افزودن و ،درصد 7 به را ارتفاع کاهش
 دانه هزار وزن و برداشت شاخص باشد. داشته هرز علف از عاري شاهد معادل تولیدي نتوانست یک هیچ اگرچه داد؛

 از عاري شرایط با داري معنی تفاوت کنجد کرچک، زیتون، هاي روغن با ترکیب در نیکوسولفورون کاربرد با ذرت
  .نداشت هرز علف

 افزایش .یافت بهبود هرز علف هاي گونه کنترل نیکوسولفورون به نفتی و گیاهی هاي روغن نافزود با گیري: نتیجه
 هاي روغن ،کلی طور به بود. متفاوت ها روغن انواع از گیري بهره  واسطه هب هرز علف هاي گونه در نیکوسولفورون کارایی
 با مرتبط صفات و هرز هاي علف کنترل در نیکوسولفوورن کارایی افزایش در را نتیجه بهترین ،کرچک و زیتون

  .دادند نشان ذرت عملکرد
 

  هرز هاي علف مدیریت پاش، سم خزنم به افزودنی مواد ولک، روغن گیاهی، هاي روغن :کلیدي هاي هواژ
  

  مقدمه
 ذرت در زیادي اهمیت از هرز هاي علف کنترل  

 حداکثر به هدف با زارعان و )13( است برخوردار
 هاي علف کنترل مختلف هاي روش عملکرد، رساندن

 هاي علف رقابت حذف یا کاهش راستاي در را هرز
 ها کش علف کاربرد بندند. می کار به زراعی گیاه با هرز
 مورد وسیع سطح در که هاست روش این از یکی

 نیکوسولفورون کش علف ).55( گیرد می قرار استفاده
 انتخابی کش علف عنوان به کروز، تجاري منا با

 80 میزان به هرز هاي علف کنترل جهت رویشی پس
 دو ،SC درصد 4 (کروز، هکتار در ثرهؤم ماده گرم
 کار به ذرت برگی شش تا سه مرحله در هکتار) در لیتر
 کاربرد صورت در کش علف این .)59( رود می

 زیست محیط و ذرت متوجه را خطري ،صحیح
 برگ باریک هرز هاي علف است قادر و )23( کند نمی

 مطلوبی نحو به را ذرت کشت هاي برگ پهن برخی و
 مخلوط یا و نیکوسولفورون کاربرد ).36( کند کنترل

 مهار براي (اولتیما) سولفورن ریم+نیکوسولفورون
 و قیاق مانند چندساله برگ باریک هرز هاي علف

 اختالط چنین هم است. شده توصیه اویارسالم
 با کروز) هکتار در لیتر 5/1 تا 1( نیکوسولفورون

 تجارتی) ماده هکتار در لیتر یک تا (نیم آ ام برومایسید

 هرز هاي علف توأم مهار براي را خوبی نتایج
 .)58( است داشته همراه به برگ پهن و برگ باریک

 کاهش سبب نیکوسولفورون  شده توصیه دز مصرف
 ذرت هرز هاي علف خشک وزن و تراکم درصدي 70
   ).54( شد
 و شیمیایی لحاظ به فعال ترکیباتی افزودنی، مواد  

 بهبود را کش علف عمل که هستند بیولوژیکی
 عنوان به افزودنی مواد از گیري بهره ).3( بخشند می

 و ها کش علف کارایی افزایش راستاي در اي گزینه
 مطرح ها کش علف مصرف کاهش مکانا ایجاد

 مواد عنوان به اگرچه افزودنی مواد ).47 ،18( باشد می
 بندي طبقه سوزي گیاه اثرات فاقد      ًاساسا  یا اثر بی
 اثرات واجد است ممکن ها آن از بسیاري اما شوند، می

 متابولیکی و فیزیولوژیکی فرایندهاي بر اي گسترده
 باشند ها میکروارگانیسم یا و جانوران گیاهان، درون

 انواع از یکی عنوان به یهگیا هاي روغن کاربرد .)3(
 کمتر خطرات پایین، سمیت  واسطه به افزودنی مواد
 ،)40 ،22 ،21( بودن سازگار بوم ،کاربر براي

 منابع از گرفتنأ منش و طبیعت در پذیري تجزیه
 هاي روغن است. افزایش به رو )56 ،41( تجدیدپذیر

 یا کردن حل واسطه به فعال ماده نفوذ افزایش با گیاهی
 در تأخیر نیز و )48 ،44( کوتیکولی موم تخریب
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 تجزیه و )42( تبخیر کاهش )،6( شدن  کریستالیزه
 برگ سطح روي بر کش علف فعال ماده )49( نوري

   هستد. ثرؤم ها کش علف کارایی افزایش در
 کارایی بهبود موجب گیاهی هاي روغن کاربرد  

 کنترل در پروپاژیل کلودینافوپ هاي کش علف
 هالوکسی )،Phalaris minor( )47( قناري علف
 )45( قناري علف کنترل در استر آرمتیل فوپ

 متیل+ سولفورون مت متیل، دیکلوفوپ
 )،35( قناري علف کنترل در (توتال) سولفوسولفورون

 )،27( قناري علف کنترل در پروپارژیل کلودینافوپ
 کنترل در پروپارژیل کلودینافوپ و سیکلوکسیدیم

 Avena( زمستانه وحشی یوالف و قناري علف

ludoviciana( )43،( در پروپارژیل کلودینافوپ 
 Lolium( چچم و زمستانه وحشی یوالف کنترل

Multiflorum( )52،( کنترل در پینوکسادن 
 چچم و )Avena fatua( وحشی یوالف قناري، علف

)Lolium temulentum( )37،( ،ایمازامتابنزمتیل 
 یوالف کنترل در سولفوسولفورون و ستوکسیدیم

 و پی فوپ هالوکسی کلودینافوپ، )،22( وحشی
 وحشی یوالف کنترل در سولفات متیل دایفنزوکوات

 وحشی یوالف کنترل در ستوکسیدیم )،17( زمستانه
 سولفوسولفورون+ متیل متسولفورون )،18( زمستانه
 )،10( زمستانه وحشی یوالف کنترل در (توتال)

 پایر مفن متیل+ متیل+یدوسولفورون مزوسولفورون
 زمستانه وحشی یوالف کنترل در دي) او (آتالنتیس

 سولفوسولفورون+ و سولفوسولفورون )،11(
 دره جو کنترل در )توتال( متیل سولفورون مت

)Hordeum spontaneum( )21(، 
 قیاق کنترل در ایمازتاپیر و استر آرمتیل فوپ هالوکسی

)Sorghum halepense( گاوپنبه و )Abutilon 

theophrasti( )16،( کنترل در نیکوسولفورون 
 گاوپنبه و )Echinochloa crus- galli( سوروف

 )،30( سوروف کنترل در 1بوتیل هالوفوپ ساي )،15(
 صحرایی پیچک کنترل در سفلوفناسیل

)Convolvulus arvensis،( وحشی کاهوي 
)Lactuca serriola،( غربیلک )Lamium 

amplexicaule،( کشیش کیسه )Capsella bursa-

pastoris،( قاصد گل )Taraxacum officinale،( 
 اسب علف و )Thlaspi arvense( کوهی قدومه

 )،Conyza canadensis( )28( کانادایی) (پیرگیاه
 قرمز ریشه خروس تاج کنترل در فومسافن

)Amaranthus retroflexus(، ریزي تاج و گاوپنبه 
 کنترل در بنتازون ،)Solanum nigrum( )19( سیاه

 و ،گاوپنبه )،Ambrosia artemisiifolia( آمبروزیا
 )،Solanum sarrachoides( )4( کرکدار ریزي تاج

 و صحرایی پیچک آمبروزیا، گاوپنبه، کنترل در بنتازون
 2ایمازاپیک )Helianthus annuus( )41( آفتابگردان

 Cyperus( زرد ماویارسال کنترل در ایمازاتاپیر و

esculentus( ارغوانی و )Cyperus rotundus( 
 ارغوانی اویارسالم کنترل در کلریمورون و )،14(
  شد. )25(

 نفتی يها روغن اثر ،گیاهی هاي روغن بر  عالوه  
 .است شده گزارش ها کش علف کارایی افزایش در نیز

 علف کنترل در پینوکسادن کارایی ولک روغن افزودن
 یوالف و )،Lolium temulentum( چچم قناري،
 سولفوسولفورون +متیل متسولفورون و )37( وحشی
 ،)10( زمستانه وحشی یوالف کنترل در (توتال)
 کنترل در ایمازتاپیر کارایی نفتی هاي روغن افزودن
 سبز روباهی دم و )Kochia scoparia( کوشیا

)Setaria viridis( )33(، و پارافین روغن افزودن و 
 کنترل در بوتیل هالوفوپ ساي کارایی معدنی روغن

 .دادند افزایش را )30( سوروف

                                                   
1- Cyhalofop-butyl 
2- Imazapic 
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 تأثیر تحت ها کش علف کارایی بر افزودنی مواد اثر  
 فرموالسیون و ها ویژگی نوع، افزودنی، مواد نوع

 مختلف هاي گونه به  بسته و گیرد می قرار ها کش علف
 است ممکن کاربرد محل اقلیمی شرایط و هرز علف

 فعالیت پروپل افزودن ).44 ،24 ،19 ،9( باشد متفاوت
 هالوکسی پروپارژیل، کلودینافوپ کش علف
 کنترل در سولفات متیل دایفنزوکوات و متیل پی فوپ

 آدیگور افزودن از بیشتر را زمستانه وحشی  یوالف
 روغن سیتوهف، سیتوگیت، کاربرد ).17( داد افزایش

 کارایی افزایش بر اثري آدیگور و ولک
 قناري، علف کنترل در پروپارژیل کلودینافوپ کش علف

 کارایی که درحالی نداشت  چچم و وحشی یوالف
 و آدیگور افزودن ).37( یافت افزایش پینوکسادن

 مقایسه در پروپارژیل کلودینافوپ کش علف به پروپل
 سولفات متیل دایفنزوکوات و متیل پی فوپ هالوکسی با

 داشت زمستانه وحشی  یوالف کنترل در بهتري اثر
 غیریونی ادجونت آمونیوم، سولفات افزودن اثر ).17(
 توق هرز هاي علف بر ارگانوسیلیکونی ادجونت و
)Xanthium strumarium،( گاوپنبه، سیاه، ریزي تاج 
 افزودن ).12( بود متفاوت Morrenia odorata و

 تا 84/0 (مقادیر مقادیر کلیه در بنتازون به افزودنی ماده
 و گاوپنبه کنترل بنتازون) هکتار در کیلوگرم 24/2
 بر اثري که درحالی بخشید؛ بهبود را سیاه ریزي تاج

 ).12( نداشت Morrenia odorata کنترل بهبود
 تره سلمه ،قرمز ریشه خروس تاج کنترل

)Chenopodium album( با ساله یک گندمیان و 
 با مقایسه در گلیفوسیت به آمونیوم سولفات افزودن
 وجود با .)39( نیافت بهبود گلیفوسیت انفرادي کاربرد

 زرد اویارسالم کنترل در ایمازاپیک کش علف بیشتر اثر
 با ایمازاتاپیر کارایی ایمازاتاپیر، به نسبت ارغوانی و

 غیریونی، ادجونت گیاهی، شده  تغلیظ روغن افزودن
 نسبت دهنده  بسط -چسباننده غیریونی، سورفاکتانت

 بود. بیشتر افزودنی  ماده بدون ایمازاپیک کارایی به

 و کننده پخش افزودن با زرد اویارسالم کنترل همچنین
 کنترل و یافته کاهش ایمازاپیک به غیریونی کننده فعال

 به افزودنی ماده افزودن واسطه به ارغوانی اویارسالم
 Sesbaniaکنترل ).14( نیافت بهبود ایمازاپیک

exaltata غیر سورفاکتانت با وقتی کلریمورون توسط 
 در رفت کار هب ارگانوسیلیکونی سورفاکتانت یا و یونی

 شده  تغلیظ روغن و بذري شده  متیله روغن با مقایسه
 و بذري شده متیله روغن مخلوط یا گیاهی

 داشت بهتري نمود ارگانوسیلیکونی سورفاکتانت
 کلریمورون با ارغوانی اویارسالم کنترل برعکس ).26(

 در رفت کار هب گیاهی شده  تغلیظ روغن با وقتی
 پایه با ادجونت و غیریونی سورفاکتانت با مقایسه

 افزودن اثر .)25( داشت بهتري نمود ارگانوسیلیکونی
 افزودن از بهتر فومسافن به غیریونی سورفاکتانت

 هرز علف کنترل در بنتازون به غلیظ گیاهی روغن
 بود )Solanum sarrachoides( کرکدار ریزي تاج

)4.(  
 نیازمند مناسب افزودنی ماده یافتن که آنجا از  

 بسیاري و باشد می اي مزرعه شرایط در آزمایش انجام
 صورت اي گلخانه شرایط در موجود گزارشات از

 انواع افزودن متفاوت اثر به توجه با نیز و است گرفته
 هرز علف هاي گونه انواع بر کش علف به ها ادجونت

 در وجودم هرز علف هاي گونه متنوع طیف و مزارع
 انجام مختلف، مناطق مزارع هرز هاي علف جامعه

 این لذا یابد. می ضرورت مختلف شرایط در مطالعات
 هاي روغن برخی افزودن اثر بررسی منظور به آزمایش
 کش علف کارایی بر ولک روغن نیز و گیاهی

 و هرز هاي علف جمعیت پاسخ نیکوسولفورون،
  آمد. در اجرا به ذرت عملکرد

 
  ها روش و مواد

 کرچک، روغن زیتون، روغن از گیري بهره اثر  
 و تلخ بادام روغن شیرین، بادام روغن کنجد، روغن
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 نیکوسولفورون کش علف کارایی بهبود بر ولک روغن
 آلوده تیمارهاي و روغن کاربرد عدم با همراه (کروز)

 بر هرز هاي علف دستی) (وجین از عاري و به
 قالب در هرز علف هاي گونه جمعیت و ذرت عملکرد

 قطعه در تکرار سه با تصادفی کامل هاي بلوك طرح
 و طول با کرمانشاه استان ماهیدشت در واقع زمینی
 دقیقه 23 و درجه 34 ترتیب به جغرافیایی عرض
 3000 ارتفاع در شرقی دقیقه 39 و درجه 46 و شمالی
   گرفت. قرار بررسی مورد دریا سطح از متري
 6/6 خاك اسیدیته و رسی لوم منطقه خاك نوع  

 شخم ،زراعی زمین سازي آماده جهت شد. تعیین
 سطاوا در خیشه  سه دار برگردان گاوآهن با عمیق

 برهم عمود دیسک دو اعمال پسس و ماه  فروردین
 ذرت کشت شد. انجام  ها کلوخه کردن خرد جهت

 بذرکار از استفاده با )703 کراس سینگل (رقم اي دانه
 اردیبهشت هشت در متر سانتی 5 عمق در پنوماتیک

 ،متر سانتی 75 ها ردیف بین فاصلۀ شد. انجام 1394 ماه
 74000 حدود (تراکم متر سانتی 18 ها بوته بین فاصلۀ

 یک هر ردیف چهار شامل کرت هر و هکتار) در بوته
 و خاك آزمون براساس دهیکود .بود متر 4 طول به
 ،حاوي اوره( هکتار درنیتروژن  کیلوگرم 230 میزان به

 46 و 138 ،46( مرحله سه طی )نیتروژن درصد 46
 مرحله در ،کاشت هنگام ترتیب به هکتار در کیلوگرم

 92 ذرت)، تاجی گل ظهور هنگام و چهاربرگی
 تریپل فسفات سوپر( هکتار در فسفر اکسید کیلوگرم

 60 و اشتک هنگام )فسفر اکسید درصد 46 ،حاوي
 پتاسیم ورکلر( در هکتار یمپتاس اکسید کیلوگرم

 کاشت هنگام )پتاسیم اکسید درصد 60 ،حاوي
 در  مغزيریز عناصر پاشی محلول .گرفت صورت
 ،N ،حاوي مستر کامل کود( ذرت برگی چهار مرحله

P، K، B، Mn، Zn، Cu، Fe 20 به مقدار ترتیب به 
 در گرم میلی 200 ،درصد 20 ،درصد 20 ،درصد

 در گرم میلی 100 ،کیلوگرم در گرم میلی 300 ،کیلوگرم
 در گرم میلی 700 ،کیلوگرم در گرم میلی 50،کیلوگرم
 شد. انجام هکتار در کیلوگرم سه میزان به )کیلوگرم

 و کاشت از پس بالفاصله بارانی صورت به آبیاري
 و ذرت برگی 8 حدود تا روز 7 فواصل با سپس
 سیستم از استفاده با منطقه بودن بادخیز دلیل به سپس
 با مبارزه شد. انجام بار یک روز سه فواصل به اي قطره
 )Agrotis segetum( بر طوقه (کرم زمستانی پره شب

 EC (دورسبان، کلرپیریفوس کش حشره از استفاده با

 کاربرد شد. انجام هکتار در لیتر 5/1 میزان به )40.8%
 با ذرت، برگی 5 تا 4 زمان در کشی علف تیمارهاي

 با اي شره نازل به مجهز پشتی سمپاش از استفاده
 هکتار در لیتر 250 سمپاشی براي که بار 2فشار

 همه در گرفت. صورت بود، شده کالیبره سم محلول
 هکتار) در ثرهؤم ماده گرم 80( شده توصیه دز تیمارها

 اعمال )SC 4% (کروز، نیکوسولفورون کش علف
 در پنج نسبت به ولک روغن و گیاهی هاي روغن شد.
 محلول به ))% v/v( حجمی درصد 5/0( هزار
 مویان شد. افزوده پاش سم مخزن در کش علف

 درصد پنج میزان به کننده امولسیون عنوان به سیتوگیت
  شد. افزوده ها آن از یک هر به گیاهی هاي روغن حجم
 از استفاده با هرز هاي علف جمعیت از برداري نمونه

 از قبل روز یک متر  یک ضلع به مربعی کوادرات
 (تراکم سمپاشی از پس هفته چهار و (تراکم) سمپاشی

 به هرز هاي گونه تراکم گرفت. صورت خشک) وزن و
 وزن توزین شدند. بر کف سپس و ثبت گونه تفکیک
 ها آن کردن  خشک از پس هرز هاي علف کل خشک

 72 مدت به سیلسیوس درجه 75 دماي با آون در
 کاهش در کش علف کارایی گرفت. صورت ساعت

 بر ترتیب به هرز هاي علف  توده زیست و جمعیت
 هر در هرز علف توده زیست و تراکم کاهش مبناي
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 هفته چهار هرز علف به آلوده شاهد به نسبت تیمار
   شد. محاسبه زیر معادله از استفاده با سمپاشی از پس

= WCE                    )1( معادله  ି


 ×  100  
 وسیله به هرز علف کنترل کارایی WCE1 آن، در که

 کرت در هرز علف توده زیست یا تراکم A کش؛ علف
 هرز علف توده زیست یا تراکم B هرز؛ علف به آلوده

  ).51( باشد می شده سمپاشی کرت در
 صورت زراعی گیاه رسیدگی هنگام در برداشت  

 دو از )مترمربع 7/2 (مساحت ذرت   بوته 20 و گرفته
 دو( اي حاشیه اثر حذف از پس کرت هر وسط ردیف

 کرت) طرف هر از ردیف یک و انتها و ابتدا از بوته
 ،بیولوژیک عملکرد تعیین جهت و شده برداشت
 دانه خشک (وزن برداشت شاخص و دانه عملکرد

 آون در هوایی)، هاي اندام کل خشک وزنتقسیم بر 
 ثابت، وزن به رسیدن تا گراد سانتی  درجه 75 دماي در

 از پس دانه عملکرد شد. توزین سپس و شده خشک
 محاسبه درصد 14 رطوبت با بالل از دانه جداسازي

 در بالل تعداد شامل عملکرد اجزاي گیري اندازه و شد
   بود. هدان هزار وزن و بالل، در دانه تعداد مربع، متر

 ،Excel افزار نرم در ها داده سازي مرتب از پس  
 .SAS, verافزار نرم در ها داده آماري تحلیل و تجزیه

 محافظت LSD اساس بر ها میانگین مقایسه و  9.2
 .گرفت صورت درصد پنج احتمال سطح در شده

 SigmaPlot, ver. 12 و Excel افزار نرم در نمودارها
 گردید. ترسیم

  
 بحث و جینتا

  هرز هاي علف جامعه هاي ویژگی
 غالب هرز علف هاي گونه :هرز علف هاي گونه

 قرمز ریشه خروس تاج شامل شده مشاهده
)Amaranthus retroflexus،( سبز روباهی دم 

                                                   
1- Weed Control Efficacy 

)Setaria viridis،( نارنجی ریزي تاج )Solanum 

luteum،( پرده پشت عروسک و )Physalis 

divaricata( جدول بودند) ذرت کشت در .)1 
 انواع شامل ساله یک برگ پهن هرز هاي علف مهمترین

 Portulaca( خرفه تره، سلمه ،خروس تاج

oleraceae،( ترین مهم و توق، و گاوپنبه ریزي، تاج 
 و سوروف شامل ساله یک برگ باریک هرز هاي علف

 بر مشتمل مهم چندساله هرز هاي علف و روباهی دم
 پرده، پشت عروسک اویارسالم، صحرایی، پیچک قیاق،
 پنیرك و ،)cynodon dactylon( مرغی پنجه

)Malva spp.( هستند )59(.  
 کارایی و هرز هاي علف خشک وزن و تراکم
 هرز علف غالب هاي گونه جمعیت بررسی :کش علف

 از حاکی پاشی سم از پیش هرز هاي علف کل نیز و
 بود مختلف تیمارهاي بین دار معنی تفاوت وجود عدم
 نشان نتیجه این است). نشده داده نشان ها (داده

 در هرز هاي علف از یکنواختی      ًنسبتا  تراکم که دهد می
 و تراکم است. داشته وجود آزمایشی قطعه سطح

 هرز هاي علف کل و غالب هاي گونه کنترل کارایی
 تحت داري معنی طور به سمپاشی از پس هفته چهار
 از اعم هرز هاي علف شیمیایی مدیریت نحوه تأثیر

 افزودن با کاربرد یا نیکوسولفورون انفرادي کاربرد
 هرز هاي علف از عاري و به آلوده شرایط و ها روغن

  گرفت. قرار
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  .ذرت در شده مشاهده غالب هرز  علفهاي  گونه کارکردي هاي گروه و علمی نام -1 جدول
Table 1. Scientific name and functional groups of dominant weed species observed in corn field. 

 
 رایج نام

Common 
 name  

 علمی نام
Scientific 

 name 

 تیره نام
Family 
name 

  کارکردي هاي گروه
 functional groups 

 زندگی  چرخه
Life 
cycle 

 رویشی  شکل
Vegetative 

form 

 فتوسنتزي مسیر
Photosynthetic 

pathway 

 سماجت درجه
Noxious/ 

Non-noxious 

1 
 قرمز ریشه خروس تاج

Redroot pigweed   
Amaranthus 
retroflexus  

  خروس تاج
Amaranthaceae 

  ساله یک
Annual 

 برگ پهن
Broad-leaf  

 کربنه چهار
C4  

  سمج
Noxious 

2 
  سبز روباهی دم

Green foxtail 
Setaria 
 viridis 

  گندمیان
Poaceae  

  ساله یک
Annual 

 برگ باریک
Narrow-leaf  

 کربنه سه
C3 

  سمج
Noxious 

3 
 نارنجی ریزي تاج

Orange nightshade  
Solanum 
 luteum 

  ریزي تاج
Solonaceae 

  ساله یک
Annual 

 برگ پهن
Broad-leaf  

 کربنه سه
C3 

  سمج
Noxious 

 پرده پشت عروسک 4
Ground cherry  

Physalis 
divaricata 

  ریزي تاج
Solonaceae 

 ساله چند 
Perennial  

 برگ پهن
Broad-leaf  

 کربنه سه
C3 

  سمج
Noxious 

 
 به آلودگی بیشترین :قرمز ریشه خروس تاج
 هاي علف کنترل عدم شرایط در قرمز ریشه خروس تاج
 انفرادي کاربرد بود. مترمربع در بوته 24 میزان به هرز

 اثر داد. کاهش درصد 66 را آن تراکم نیکوسولفورون
 قرمز ریشه خروس تاج تراکم کاهش بر ها غن رو کاربرد
 .نداشت کش علف انفرادي کاربرد با داري معنی تفاوت
 هاي روغن با نیکوسولفورون توأم و انفرادي کاربرد

 اندازه به نتوانست کنجد و شیرین بادام تلخ، بادام
 که درحالی نماید؛ کنترل را خروس تاج دستی وجین
 و ولک زیتون، روغن افزودن با نیکوسولفورون کاربرد

 در کاهش درصد 72 و 73 ،86 با ترتیب (به کرچک
 از عاري شرایط با داري معنی تفاوت هرز) علف تراکم
 .)1 (شکل نداشت هرز علف

 زودهنگام، زنی جوانه با قرمز ریشه خروس تاج  
 رقابت توانایی داراي ،فراوان بذر تولید و سریع، رشد
 شمار به جنس این سمج هاي گونه از یکی و باال
 خسارت ایجاد سبب تواند می آن کنترل عدم و رود می

 زد در نیکوسولفورون کش علف شود. ذرت در باالیی
 45 را قرمز ریشه خروس تاج خشک وزن شده توصیه

 در ).32( داد کاهش درصد 100 سمپاشی از بعد روز
 قرمز ریشه خروس تاج نیکوسولفورون دیگري آزمایش

 و بانتینگ اگرچه .)2( کرد کنترل درصد 96 را

 کش علف که کردند گزارش )2004( همکاران
 خروس تاج کنترل در ضعیفی کارایی نیکوسولفورون

 به نیکوسولفورون نیز حاضر آزمایش در .)6( داشت
 افزودن با لیو ؛نکرد حاصل مطلوبی کنترل تنهایی
 کنترل یافت. افزایش درصد 86 به کارایی زیتون روغن

 سویا شده متیله روغن افزودن با قرمز ریشه خروس تاج
 بهبود کش علف تر پایین دزهاي در بویژه فومسافن به

  ).19( یافت
 شرایط در هرز علف این به آلودگی :سبز روباهی دم

 کاربرد شد. ثبت مترمربع در بوته 17 کنترل عدم
 و مترمربع در بوته 13 تراکم با نیکوسولفورون انفرادي
 عدم شرایط با داري معنی تفاوت درصد 21 کارایی
 ولک، هاي روغن با آن توام کاربرد اما نداشت؛ کنترل

 تراکم توانست کنجد و تلخ بادام زیتون، کرچک،
 60 تا 46( هرز علف از عاري تیمار حد تا را هرز علف

 دهد کاهش سبز) روباهی دم تراکم در کاهش درصد
 روباهی دم کنترل تواند می ها روغن افزودن .)1(شکل

 افزودن با سبز روباهی دم کنترل دهد. بهبود را
   ).33( یافت بهبود ایمازتاپیر به نفتی هاي روغن

 هاي علف کنترل عدم شرایط در :نارنجی ریزي تاج
 مشاهده مترمربع در نارنجی ریزي تاج بوته 15 هرز،
 هرز علف این تراکم کاهش سبب شیمیایی کنترل شد.
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 درصد) 60 تا 31 (کارایی مترمربع در بوته 10 تا 5 به
 شیمیایی مدیریت تیمارهاي از یک هیچ اگرچه شد؛

 هرز علف از عاري تیمار اندازه به کنترلی نتوانست
 هرز علف که دهد می نشان نتیجه این باشد. داشته

 نسبی تحمل نیکوسولفورون برابر در نارنجی ریزي تاج
 این از مداوم استفاده صورت در و دهد می نشان
 و غالب هرز علف عنوان به تواند می کش علف
 هرز علف این به آلوده مناطق در ذرت ساز مسئله
  .)1(شکل شود مطرح

 انواع به ریزي تاج جنس هاي گونه حساسیت
 وزن نیکوسولفورون کاربرد است. متفاوت ها کش علف

 )57( درصد 98 و )32( 89 را سیاه ریزي تاج خشک
 تا 25/131 از فومسافن اثرات بررسی در داد. کاهش

 در کنترل کمترین هکتار، در ثرؤم ماده گرم 25/506
 خروس تاج و گاوپنبه در سپس و سیاه ریزي تاج

 با سیاه ریزي تاج کنترل ).19( شد مشاهده قرمز ریشه
 در بنتازون موثره ماده کیلوگرم 24/2 تا 84/0 مقادیر
 درصد 55 حداکثر ادجونت افزودن بدون یا با هکتار

 باالي دزهاي به سیاه ریزي تاج تحمل ).12( بود
 در موثره ماده کیلوگرم 24/2( بنتازون کش علف

 متابولیسمی زدایی سم با ارتباط در است ممکن هکتار)
 باشد. نآ برگ سطح مورفولوژي یا کش، علف این

 در است ممکن نیز کمتر انتقال و جذب اگرچه
 ولی باشند؛ داشته نقش بنتازون به کمتر حساسیت

 بنتازون تحمل اصلی علت عنوان به متابولیسم افزایش
 افزایش ها روغن افزودن ).12( است شده شناخته
 داشته دنبال به را جنس این در ها کش علف فعالیت
 با سیاه ریزي تاج کنترل در فومسافن کارایی است.

 طور به سمپاش مخزن به سویا شده متیله روغن افزودن
 افزایش کش علف تر پایین مقادیر در ویژه به ثريؤم

 کنترل بهترین سویا شده  متیله روغن افزودن با یافت؛
 ماده بدون ولی هکتار در ثرؤم ماده گرم 375 در

 افزودن ).19( گرفت صورت 25/506 در افزودنی

 هرز علف کنترل نبنتازو به غلیظ گیاهی روغن
 را )Solanum sarrachoides( کرکدار ریزي تاج

 کش علف موردنیاز مقدار بر اثري ولی بخشید بهبود
 Solanum( شرقی ریزي تاج هرز علف کنترل براي

ptycanthum( .نداشت )4.(  
 نیکوسولفورون انفرادي کاربرد :پرده پشت عروسک

 پرده پشت عروسک تراکم کاهش بر داري معنی تأثیر
 زیتون، کرچک، ولک، هاي روغن افزودن اما نداشت؛

 اندازه  به کاهشی توانست شیرین بادام و تلخ بادام
 نماید ایجاد هرز علف این تراکم در دستی وجین
  .)1 (شکل

 هرز هاي علف شیمیایی مدیریت :هرز هاي علف کل
 هاي علف کل تراکم کاهش سبب داري معنی طور به

 در درصد 40 (بین شد کنترل عدم به نسبت هرز
 کاربرد در درصد 69 تا نیکوسولفورون انفرادي کاربرد

 تیمارها از یک هیچ اگرچه زیتون)؛ روغن با توام
 (شکل نداشت هرز علف از عاري تیمار مشابه کارایی

 مقاومت از ناشی عمده طور به نتیجه این احتماال .)1
 حذف با چنانکه است؛ بوده نارنجی ریزي تاج نسبی

 زیتون روغن که شد مشخص جامعه از هرز علف این
 سبب درصد 68 و 73 کارایی با ترتیب به ولک و

 فاقد و شده هرز هاي علف تراکم در کاهش بیشترین
 اند بوده هرز علف از عاري تیمار با دار معنی تفاوت

 .است) نشده داده نشان ها (داده

 انفرادي کاربرد با نیز هرز هاي علف کل خشک وزن
 کنترل عدم به نسبت درصد 57 نیکوسولفورون

 نسبت کمتري کارایی اما یافت؛ کاهش هرز هاي علف
 هاي روغن افزودن داشت. هرز علف از عاري تیمار به

 با که شد سبب تلخ بادام و زیتون کرچک، ولک،
 داري معنی تفاوت درصد 87 تا 82 به کارایی افزایش

 نداشته وجود دستی وجین تیمار با تیمارها این بین
   .)1 (شکل باشد



 و همکاران المیرا محمدوند
  

99  

 نیکوسولفورون به نفتی و گیاهی هاي روغن افزودن
 گردید. هرز علف هاي گونه کنترل بهبود سبب
 شوند، می افزوده سمپاش مخزن به که هایی روغن

 را یرویش پس هاي کش علف کارایی بهبود پتانسیل
 بذر شده تصفیه غیرسمی (روغن آدیگور ).19( دارند
 ستوکسیدیم با وحشی  یوالف کنترل بهبود سبب کلزا)

 و استر آرمتیل فوپ هالوکسی با گاوپنبه و قیاق )،44(
 با زمستانه وحشی یوالف و )16( ایمازتاپیر

 و متیل پی فوپ هالوکسی پروپارژیل، کلودینافوپ
 متیل سولفورون مت و )،17( سولفات متیل دایفنزوکوات

 کرچک روغن شد. )10( (توتال) +سولفوسولفورون
 در پروپارژیل کلودینافوپ یافته کاهش مقادیر کارایی
 هاي روغن کاربرد ).27( داد افزایش را فاالریس کنترل
 کش علف )ED50( درصد 50 موثر دز گیاهی

 سولفورون مت سولفوسولفورون+ و سولفوسولفورون
 و 6/2 ترتیب به را دره جو کنترل براي (توتال) متیل

 و ستوکسیدیم ایمازامتابنزمتیل، )21( برابر 3
 را وحشی یوالف کنترل براي سولفوسولفورون

 ).22( دادند بهبود 63/1 و 06/3 ،03/4 ترتیب به
 سولفورون ریم کش علف با بذري هاي روغن کاربرد
 ).7( دادند افزایش درصد 92 را جارو علف کنترل

 به سیتوگیت و کرچک روغن کلزا، روغن افزودن
 متیل+ متسولفورون یافته کاهش مقادیر

 کنترل افزایش باعث (توتال) سولفوسولفورون
 آفتابگردان، روغن افزودن ).35( گردید قناري علف
 با همراه کلزا شده  استري روغن و سویا روغن

 حداقل با بنتازون به )،درصد 10-15( سورفاکتانت
 در ثرهؤم ماده کیلوگرم 44/1( شده توصیه دز مقدار

 کنترل در کش علف کارایی افزایش سبب هکتار)
 افزایش امکان ).41( گردید ذرت هرز هاي علف

 با ترکیب در اوره سولفونیل هاي کش علف فعالیت
 کارایی ).38( دارد وجود گیاهی و معدنی هاي روغن

 ذرت مزرعه هرز هاي علف کنترل در نیکوسولفورون
 افزودن با همراه هکتار در موثره ماده گرم 35 میزان به

 روغن و ارگانوسیلیکونی سورفاکتانت مخلوط
 روغن افزودن ).53( بود درصد 78 بذري شده متیله

 کنترل در علفکش کارایی نیکوسولفورون به گیاهی
 داد افزایش دار معنی طور به را گاوپنبه و سوروف

)15(.  
  واسطه هب کش علف کارایی افزایش پتانسیل  
 مختلف هاي گونه در افزودنی مواد از گیري بهره

 فرایند ها کش آفت برگی جذب بود. متفاوت هرز  علف
 برگ سطح خصوصیات به بستگی که است اي پیچیده

 انواع ثره،ؤم مواد شیمیایی فیزیکی هاي ویژگی گیاه،
 پاسخ ).56( دارد محیطی شرایط و فرموالسیون،

 انواع به بسته ها ادجونت افزودن به مختلف هاي گونه
 ).53( است متفاوت اقلیمی شرایط و ها گونه

 که داشتند اظهار )2010( همکاران و راشدمحصل
 روغن و قناري علف   کنترل در بهتري اثر زیتون روغن

 داد. نشان وحشی یوالف کنترل در بهتري اثر کرچک
 در موجود اختالفات با مرتبط را تفاوت این ایشان

 میزان نظیر ها گونه برگ سطح میکرومورفولوژي
 کوتیکولی، موم ضخامت برگ، سطح دوستی چربی
 سطح بحرانی سطحی کشش ها، کرك و ها روزنه تعداد

 هاي گونه شدن تر قابلیت و برگ زاویه موردنظر،
 گسترش و نشست که نددانست هرز علف مختلف
 به کش علف ثرهؤم ماده جذب متعاقبا و ها قطرك
 ).43( دهد می قرار تأثیر تحت را برگ هاي بافت داخل

 ماده متقابل اثرات به بستگی افزودنی مواد اثر بنابراین
 این در ).29( دارد گیاه سطح و کش علف افزودنی،

 افزودنی ماده کارایی در گیاهی گونه نقش گاهی تعامل
 در تفاوت است ممکن لذا است. کننده تعیین

 حتی یا ها گونه برگ سطح میکرومورفولوژي
 دهد. تغییر را افزودنی ماده نمود مختلف هاي زیرگونه
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 به گلیفوسیت کارایی بر افزودنی ماده نمود چنانکه
 Erythroxylum جنس هاي گونه به بستگی شدت
  ).8( داشت

 کارایی بهبود در مختلف هاي روغن تأثیر
 هاي روغن کلی طور به بود. متفاوت نیکوسولفورون

 شیرین بادام و کنجد تلخ، بادام کرچک، ولک، زیتون،
 نیکوسولفوورن فعالیت افزایش در بهتري اثر ترتیب به
 فعالیت بر ها روغن اثر داشتند. هرز هاي علف بر

 متقابل اثرات به بستگی و است پیچیده ها کش علف
 دارد هرز علف گونه و افزودنی ماده کش، علف بین

 پروپاژیل کلودینافوپ کش علف کارایی بیشترین ).1(
 در هرز علف خشک وزن براساس قناري علف درکنترل

 افزودن با ترتیب به هرز علف برگی پنج مرحله
 پنبه، سویا، منداب، آفتابگردان، گیاهی هاي روغن
 به شیرین بادام کرچک، کنجد، تلخ، بادام کلزا، زیتون،
 کارایی افزایش بیشترین )،47( پاش سم مخزن
 هاي روغن افزودن با ترتیب به ستوکسیدیم کش علف

 کلزا، آفتابگردان، ذرت، سویا، زیتون، منداب، گیاهی
 کاهش بیشترین و )18( دانه پنبه کرچک، کنجد،
 هاي روغن افزودن با ترتیب به وحشی یوالف بیومس
 کنجد کلزا، شیرین، بادام زیتون، سویا، منداب، گیاهی

 در گیاهی هاي روغن اثر بهترین شد. مشاهده )11(
 نارگیل، هاي روغن افزودن با ترتیب به جودره کنترل

 ذرت، زیتون، زمینی، بادام کنجد، کلزا، سویا، دانه، پنبه
 براي آفتابگردان و کرچک گلرنگ، کتان،

 کلزا، دانه، پنبه نارگیل، هاي روغن و سولفوسولفورون
 کتان، کنجد، گلرنگ، زمینی، بادام زیتون، ذرت، سویا،

 سولفوسولفورون+ براي کرچک و آفتابگردان
 گیاهی هاي روغن ).21( شد ثبت متیل سولفورون مت

 کنجد، کانوال، زیتون، تلخ، بادام دانه، پنبه سویا، کلزا،
 در اثر بهترین داراي ترتیب به شیرین  بادام کرچک،
 ایمازامتابنزمتیل، هاي کش علف کارایی افزایش

 یوالف کنترل در سولفوسولفورون و ستوکسیدیم

 روغن و زیتون روغن افزودن ).22( بودند وحشی
 کارایی کمترین فریگیت و باالترین کرچک

 و سیکلوکسیدیم متیل، دیکلوفوپ هاي کش علف
 قناري علف کنترل در پروپارژیل کلودینافوپ

)Phalaris minor( دنبال به را وحشی یوالف و 
 کنجد نارگیل، گیاهی هاي روغن کاربرد ).43( داشت

 کارایی افزایش بیشترین سبب ترتیب به بادام و
 وزن کاهش در استر آرمتیل فوپ هالوکسی کش علف

 درصد 50 ثرؤم دز مقدار و شد قناري فعل خشک
)ED50( نسبی توانایی و )R( و کاهش ترتیب به را 

 کلزا شده استري روغن افزودن با .)45( داد افزایش
 و بود آفتابگردان و سویا روغن از بهتر بنتازون کارایی
 وافزایش آفتابگردان و گاوپنبه کامل رفتن ازبین سبب
  شد. درصد 94 به آمبروزیا کنترل

 شیمیایی مدیریت نحوه: زراعی گیاه عملکرد صفات
 یا نیکوسولفورون انفرادي کاربرد شامل هرز هاي علف

 از عاري و به آلوده شرایط و ها روغن افزودن با کاربرد
 ذرت عملکرد و رشد بر داري معنی اثر هرز هاي علف

  داشت.
 در )متر سانتی 229( ذرت ارتفاع حداکثر :ذرت ارتفاع
 کنترل عدم و شد مشاهده هرز علف از عاري شرایط
 شد. ارتفاع يدرصد 22 کاهش سبب هرز هاي علف

 13 کاهش با نیز نیکوسولفورون انفرادي کاربرد
 هاي روغن افزودن اگرچه بود. همراه ارتفاع درصدي

 انفرادي کاربرد به نسبت نیکوسولفورون به گیاهی
 دنبال به ذرت ارتفاع در را کمتري کاهش ،کش علف

 ذرت ارتفاع در درصد 7 حدود کاهش اما داشت؛
  ).2 (شکل شد مشاهده
 در ذرت بیولوژیک عملکرد :بیولوژیک عملکرد
 و بود هکتار در تن 2/26 هرز علف از عاري شرایط
 4/15 به را رقم این هرز، هاي علف فصل تمام تداخل

 کاربرد کاهش). درصد 41( داد کاهش هکتار در تن
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 را بیولوژیک عملکرد توانست نیکوسولفورون انفرادي
 گیاهی هاي روغن افزودن و دهد کاهش درصد 8 به
 ؛داشت همراه به را کمتري کاهش داري معنی طور به

 نیکوسولفورون توام کاربرد در کارایی بیشترین چنانکه
 درصد 5/2( شد مشاهده کرچک و زیتون روغن با

  ).2 (شکل هرز) علف از عاري تیمار به نسبت کاهش
 از عاري شرایط در ذرت دانه عملکرد :دانه عملکرد

 کاهش درصد 59 با که بود هکتار در تن 15 هرز علف
 6 به هرز هاي علف به فصل تمام آلودگی ي درنتیجه

 انفرادي کاربرد یافت. کاهش هکتار در تن
 کاهش درصد 10 به را عملکرد کاهش نیکوسولفورون

 رسید. هکتار در تن 5/13 به دانه عملکرد و داد
 سبب داري معنی طور به گیاهی هاي روغن افزودن
 بیشترین شدند؛ ذرت دانه عملکرد در کمتري کاهش

 توام کاربرد در هکتار) در تن 5/14( دانه عملکرد
 شد مشاهده کرچک و زیتون روغن با نیکوسولفورون

  ).2 (شکل
 شرایط در ذرت برداشت شاخص :برداشت شاخص

 درصد 40 و 57 ترتیب به هرز علف به آلوده و از عاري
 گیاهی هاي روغن افزودن با بود. کاهش) درصد 30(

 مشابه برداشت شاخص ولک و کنجد کرچک، زیتون،
  ).2 (شکل بود هرز هاي علف از عاري شرایط

 عاري شرایط در ذرت دانه هزار وزن :دانه هزار وزن
 به فصل تمام آلودگی طی و بود گرم 328 هرز علف از

 کاربرد با یافت. کاهش درصد 5 هرز هاي علف
 در کاهش درصد 4/1 چنان هم نیکوسولفورون انفرادي

 هاي روغن افزودن اما شد؛ مشاهده دانه هزار وزن

 با داري معنی تفاوت کنجد و کرچک زیتون، گیاهی
 ).2 (شکل ندادند نشان هرز علف از عاري تیمار

 به را ذرت عملکرد کاهش هرز هاي علف رقابت  
 عملکرد توانند می هرز هاي علف ).55 ،50( دارد دنبال
 تا نیز را دانه کیفیت و درصد 80 از بیش حتی را ذرت
 ذرت دانه عملکرد ).20 ،5( دهند کاهش زیادي حد

 درصد 15 تا 11 هرز هاي علف رقابت  واسطه هب
 خروس تاج تراکم افزایش با ).60( یافت کاهش
 و شش تا صفر از )Amaranthus palmeri( پالمري
 ارتفاع ذرت، ردیف متر در بوته 32 تا صفر از گاوپنبه

 32/1 و 58/1 ترتیب به دهی تاسل هنگام در ذرت
 ).31( یافت کاهش مربعمتر در هرز علف بر متر سانتی
 بعضی در ذرت ارتفاع بر هرز علف رقابت اثر اگرچه

 ذرت ارتفاع چنانکه است؛ نشده مشاهده مطالعات
 مربعمتر در بوته 9 تراکم با گاوپنبه رقابت تأثیر تحت

 پندیمتالین یا آترازین کاربرد عدم و کاربرد شرایط در
 با گاوپنبه و خروس تاج رقابت .)46( نگرفت قرار

 ترتیب به ذرت کاشت ردیف مربعمتر در بوته 3 تراکم
 ).31( شد ذرت عملکرد کاهش درصد 38 و 30 سبب

 وقتی مترمربع در بوته 8 تراکم با پالمري خروس تاج
 عملکرد کاهش سبب شد، سبز ذرت با زمان هم طور به

 نیکوسولفورون کش علف کاربرد ).34( شد درصد 91
 درصد 33 حداقل با همچنین و شده توصیه دز در

 برگ پهن هرز هاي علف توانست شده توصیه دز کاهش
 ذرت دانه عملکرد کاهش مانع و کنترل را گندمیان و

 ).60( شود
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 و کنجد، و شیرین بادام تلخ، بادام زیتون، کرچک، ولک، هاي روغن افزودن با کاربرد و نیکوسولفورون انفرادي کاربرد اثر -1 شکل

  سمپاشی. از پس هفته چهار کش علف کارایی و هرز علف هاي گونه خشک وزن و تراکم بر هرز علف از عاري و به آلوده شرایط
Figure 1. The effect of nicosulfuron applied alone tank-mixed with volck (petroleum), castor, olive, Bitter 
almond, sweet almond, sesame oils, and weed-free and weed-infested condition on weed species density 
and dry weight, and herbicide efficacy four weeks after spraying. 
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هاي ولک، کرچک، زیتون، بادام تلخ، بادام شیرین و کنجد، و  افزودن روغناثر کاربرد انفرادي نیکوسولفورون و کاربرد با  -2شکل 

  هرز بر صفات عملکرد ذرت. شرایط آلوده به و عاري از علف
Figure 2. The effect of nicosulfuron applied alone or tank-mixed with volck (petroleum), castor, olive, Bitter almond, 
sweet almond, sesame oils, and weed-free and weed-infested condition on yield traits of corn. 

  
  گیري کلی نتیجه

 بهبود سبب ذرت صفات کلیه در ها روغن افزودن  
 و ارتفاع صفات براي طوري که به شد، کش علف اثر

 افزودن شرایط در حتی دانه، و بیولوژیک عملکرد
 از عاري تیمار با داري معنی اختالف نیز روغن
 علت به احتماال نتیجه این شد؛ مشاهده هرز علف
 هاي علف سایر و نارنجی ریزي تاج هرز علف وجود
 به قادر شیمیایی کنترل تیمارهاي در که بوده هرزي

 در اند. شده زراعی گیاه با رقابت و کش علف از فرار
 کرچک و زیتون  روغن آزمایش مورد هاي روغن میان

 عملکرد و کش علف کارایی افزایش بر را اثر بهترین
 غلیظ گیاهی روغن افزودن دادند. نشان زراعی گیاه
 است شده توصیه نیکوسولفورون اثر سازي بهینه براي

 سورفاکتانت همراه به نیکوسولفورون کاربرد با ).53(
 کنترل عدم تیمار به نسبت ذرت عملکرد غیریونی،

  ).53( شد برابر دو هرز، علف
 روغن و گیاهی هاي غن رو افزودن طورکلی به  
 هاي علف کنترل در کش علف کارایی افزایش با ولک
 افزایش شد. ذرت عملکرد صفات بهبود سبب هرز

 هاي علف ثرؤم کنترل راستاي در ها کش علف فعالیت
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 یافته کاهش دزهاي کاربرد رهیافت در ویژه به هرز
 مواد اثر به توجه با است. اهمیت حائزبسیار  کش علف

 تغییر و کشی علف فعالیت افزایش بر افزودنی
 این ،محیط در آن سرنوشت و سم محلول هاي ویژگی

 مقدار کاهش هاي برنامه با توانند می بالقوه طور به مواد
 گیاهی هاي روغن ).4( شوند تلفیق کش علف مصرف

 بر توانند می بودن سازگار بوم جهت به ها آن مشتقات و
 انجام راستا این رد یابند. رجحان افزودنی مواد سایر

 در ثرترؤم مواد تعیین منظور به بیشتر مطالعات
 شرایط در ها کش علف از یک هر عمل سازي بهینه

 نظر به فایده مفید مختلف محصوالت اي مزرعه
 .رسد می
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