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 گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشگاه تهران، ایران .1

 گروه اکوفیزیولوژی گیاهی، دانشگاه تبریز .2
 (19/07/96تاریخ پذیرش:  - 26/10/95)تاریخ دریافت:  

 چکیده
ای به صورت مزرعهآزمایشی  ،هاکش کارایی برخی علفو های هرز علف روی ذرت،سالسیلیک  اسیداثرات  بررسیبه منظور 
 ،فاکتور اولاجرا شد.  1394در سال  ،تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تبریز سهدر قالب طرح بلوک کامل تصادفی با و فاکتوریل 

ریم آ، پیسیام + بروموکسینیل، آپیسیام + بنتازون، نیکوسولفورون، توفوردی)کش  علفتیمار  هشتشامل کش  علف سطح 10
 (کاربازنتین + فورام سولفورون + یدوسولفورون ،تربوتیالزین + متاکلراس + ، مزوتریونریم سولفورون، نیکوسولفورون+سولفورون

)آب  0سطح )شامل  دوسالسیلیک در اسید محلول پاشی  ،اکتور دومف و (هرزآلوده به علفو  هرزعاری از علف)تیمار شاهد  دوو 
رت وزن خشک برگ و ساقه ذ و سالسیلیک قادر است سطح برگ اسید نتایج نشان داد کهبود.  موالر (میلی1سالسیلیک  اسیدمقطر( و 

-در تیمار شاهد آلوده به علفبود. چشمگیرتر  ،های هرزنترل علفکشی موفق در ک در تیمارهای علف ،این افزایش را افزایش دهد.

 ،های هرزدر حضور علف بنابراین. افزایش دادرا مزرعهغالب هرز لفبه عنوان ع ،ترهسلمهتراکم و وزن خشک  ،اسید سالسیلیکهرز، 
 اسیدهرز داشت و کاربرد هایعملکرد ضعیفی در کنترل علف ،نیکوسولفورون .باشداسید سالسیلیک بیشتر به نفع علف هرز می

و  تربوتیالزین + متاکلراس + مزوتریون، آپیسیام + بروموکسینیل. داد افزایشرا  هرزهایتراکم و وزن خشک علف ،سالسیلیک
تحت تاثیر  ،هاآنکارایی و  هرز بودندهایها در کاهش تراکم و وزن خشک علفکش ترین علفموفق ،آپیسیام + توفوردی

 ،، کاربرد اسیدسالسیلیکهای هرز کشی با کارایی ضعیف در کنترل علف بنابراین در تیمارهای علفکاهش نیافت. اسیدسالسیلیک 
-هایدر کنترل علف ،ضعیف یهاکش علفسالسیلیک با  اسید کاربرد ،بدست آمدهاساس نتایج  بر .هرز خواهد بودبیشتر به نفع علف

 شود.صیه نمیتوهرز 
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ABSTRACT 
To evalate the effects salicylic acid (SA) on corn, weeds, and some herbicide efficiency, a factorial experiment 

with two factor as randomized complete block (RCB) design with three replications was conducted in the research 

field of university of Tabriz, Iran in 2015. The first factor was 8 herbicide treatments (Bentason, Nicosulfuron, 

2,4-D + MCPA, Bromoxynil + MCPA, Rimsulfuron, Nicosulfuron + Rimsulfuron, Mesotrion + S-metolacholor + 

Terbuthlazine, Udosulfuron + Foramsulfuron + Tincarbason), and 2 controls treatments (weed free and weed 

infest), and the second factor was SA in 2 levels (0 as distilled water, and 1 mM SA). Results showed that SA 

increased corn leaf area, and leaf and stem dry weights . This increase was outstanding in herbicides that could 

successfully control weeds. In weed infested treatment, SA increased common lambesquraters (Chenopodium 

album L.) densities and dry weights, as the main weed species observed in the field. There, in the presence of 

weeds, SA is more beneficial for weeds. Nicosulfuron was weak in weed control, and SA application increased 

weeds density and dry weights. Bromoxynil + MCPA, Mesotrion + S-metolacholor + Terbuthlazine, and 2,4-D + 

MCPA were successful herbicides in reduction of weeds density and dry weight, and their efficiency was not 

reduced in presence of SA. Therefore, in herbicide treatments with weak efficiency in weed control, usage of SA is 

more beneficial for weeds. According to the results, application of SA is not recommended with low efficiency 

herbicides in weed control.   
 

Key words: Biomass, corn yield, density, herbicide, salicylic acid. 
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 مقدمه

درصد  57حدود  ،سه گیاه زراعی گندم، ذرت و برنج

کالری تامین شده توسط بخش کشاورزی را به خود 

سطح زیر  .(Ray et al., 2012دهند ) می اختصاص

میلیون هکتار در سال  130از  ،کشت ذرت در جهان

و کل  2008میلیون هکتار در سال  184به  1995

به  1995میلیون تن در سال  507از  ،تولید جهانی آن

ت رسیده اس 2008میلیون تن در سال  615بیش از 

(FAO, 2008.) به عنوان ماده اولیه  ،ایذرت دانه

انسان و ماده خام تولیدات صنعتی  خوراک دام، طیور،

همین امر سبب افزایش و  شودمیو غذایی محسوب 

است. در  شدهکشت آن در ایران روز افزون سطح زیر 

بیشترین سطح زیر  ،ذرت پس از گندم و برنج ،ایران

کشت را در بین محصوالت زراعی به خود اختصاص 

ذرت گیاهی است که برای . (FAO, 2012داده است )

های در کشت بنابرایندارد، نیاز به گرما  ،برشد مطلو

ویش ر فصل در اوایلها ه، به دلیل کندی رشد بوتهبهار

ها، فرصت و فضای مناسبی برای و فاصله زیاد بوته

ر اگ ،های هرز فراهم است و به همین دلیل رشد علف

های ذرت به شدت هرز کنترل نشوند، بوته های علف

 های هرزعلف  های علفرین ت مهم .آسیب خواهند دید

 هرز  های علفگونه،  17،ذرتساله  پهن برگ یکهرز 

گونه و  چهارآن را  باریک برگ یکساله هرز  های علف

-گونه گزارش کرده 11می ها را نیز هرز دائ  های علف

تحت شرایط  ،هرز در ذرت هایمیزان خسارت علف .اند

درصد  90تا  30مختلف مدیریتی و آب و هوایی، بین 

.  Harverstad, 2002& (Johnson ) گزارش شده است

در ذرت به ویژه در مراحل هرز   هایمهار علف بنابراین،

 ،هرزهایبه سبب برتری طبیعی علف ریالولیه رشدا

ها به دلیل کارایی کش علفامروزه ای دارد. اهمیت ویژه

-هایعلفقتصادی، نقش محوری در مدیریت و صرفه ا

-طور گسترده مورد استفاده قرار میو به  دارندهرز 

هرز ایهعلفبرای کنترل  (.Zand et al., 2010گیرند )

-تیپیهایی نظیر آالکلر، استاکلر، ایکش علفاز ت، ذر

کلرامید، ریم سولفورون، فورام سی+ ایمن کننده دی

سولفورون، نیکوسولفورون، نیکوسولفورون + ریم 

ها را برگها و برخی از پهنبرگسولفورون که باریک

هایی نظیر کش برگکنند، همچنین پهنکنترل می

متاکلر + ن، لینورون، مزوتریون + اسآترازین، سیانازی

-امبروموکسینیل+ ، آپیسیامتربوتیالزین، توفوردی + 

 بر (.Zand et al., 2009)شود استفاده میآ پیسی

نیکوسولفورون و  ،های انجام شدهاساس بررسی

های دو کش که از علف نیکوسولفورون + ریم سولفورون

در به کنترل بسیاری ند، قاباشمزارع ذرت میمنظوره 

های  هرز باریک برگ و برخی پهن برگ هایاز علف

کنترل توق، گاوپنبه و تاتوره اما قادر به  بودندذرت 

کش  علف(. Baghestani et al. 2009باشند )نمی

قادر به کنترل بسیار  ،آپیسیبروموکسینیل + ام

 Baghestani etد )نباشها میمطلوب این پهن برگ

al., 2007; Lotfi-Mavi et al., 2010 .)Bunting et 

al., (2005 ) کش  علفگزارش کردند که استفاده از

هرز دم روباهی، ارزن وحشی،  هایعلف ،نیکوسولفورون

علف هفت بند، سلمه تره و تاج خروس را به ترتیب 

و هیچ  کرددرصد کنترل  46و  42، 47، 89، 80

ترین بیش فردر حال حاض .نداشتتاثیری روی توق 

های هرز مزارع هایی که برای مبارزه با علفکش علف

گیرند، می ای ایران مورد استفاده قرارنهذرت دا

کلرامید، مخلوط  سی + دیتیپیآترازین، آالکلر، ای

 Zand آ و نیکوسولفورون هستند.  پی سی توفوردی و ام

&Baghestani )(2012 ،) جدید کش  علفکارایی

( در یدوسولفورون + لفورونسو فورام)مایسترادی 

مورد مطالعه قرار دارند و  ،های رایجکش مقایسه با علف

لیتر در  5/1 ادیاظهار داشتند که  تیمار مایستر

هرز  های برگ و برخی از علف هرز پهن های علف ،هکتار

و  یکوسولفوروننرا همانند دو تیمار  برگ  باریک

-میل خوبی کنتر به + ریم سولفورون نیکوسولفورون

در کنترل  راکش  علفها کارایی این  آنهمچنین  د.کن

 ،کش علفنسبت به دو  ،و توق چسبکرز ه های علف

برگانی چون  باریکبهتر دانستند. مایسترادی قادر است 

روباهی، چچم، بیدگیاه و  سوروف، چمن یکساله، دم

قرمز،  ریشه تاج خروس یی مانندهاپهن برگقیاق و 

تاجریزی  و بونه اروپایی، گاوپنبهتره، گندمک، باسلمه

کش  خوبی کنترل کند. البته در خصوص علفه را ب

که  ALSهای بازدارنده  ش نیکوسولفورن و بقیه علفک
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لفورون و م سواند )مانند ری ذرت به ثبت رسیده برای

هر چند سابقه مصرف باالیی  ،سولفورون( نیزفورام

شود اعث میا ب ندارند، ولی باال بودن خطر مقاومت آنه

باعث بروز مقاومت  ،ها سال مصرف متوالی آن پنجکه 

با گیاه تیمار . ( Baghestani., 2002 & Zand ) شود

تغییرات فیزیولوژیکی منجر به باعث القاء  ،کش علف

همیشه با خسارات آشکار  ،. این تغییراتشودمیتنش 

 یندهای فیزیولوژیکی مانندآفر ،هاتنش همراه نیستند.

 Ali etسطح برگ ) و( Chen et al., 2008) فتوسنتز

al., 2012) در این میان. دندهرا تحت تأثیر قرار می، 

های گیاه نقش مهمی را در رشد و گسترش هورمون

ها نیز دارای نقشی کلیدی در  گیاه دارند و برخی از آن

ها هستند. اسید سازگار شدن گیاه در مواجه با تنش

هیدروکسی -یا ارتو لسیلیکاسید ساسالسیلیک )

و به  استیک ترکیب فنولیک ساده  ،بنزوئیک اسید(

عنوان یک مولکول سیگنال که قادر به القاء و تحریک 

 ,Raskinشناخته شده است ) ،باشدسیستم دفاعی می

و در  رددر طبیعت وجود دا ،ترکیب فنلی (. این1992

. شودهای گیاهی هم به فراوانی یافت میبرخی بافت

سبب افزایش  ،ین ماده در گوجه فرنگی و لوبیاا

مقاومت به دماهای پایین و باال و کاهش آسیب عناصر 

بکار  .(Senaratna et al., 2000) شدسنگین در برنج 

ها را نیز کش اثرات سمیت علف ،اسید سالسیلیکبردن 

کش  علفدهد. در بررسی اثرات در گیاهان کاهش می

های جو، نتایج نشان داد که هپاراکوات روی گیاهچ

ساعت قبل  24 در فاصله  اسید سالسیلیکتیمار با 

از اثرات مخرب آن روی  ،پاراکواتکش  علفازکاربرد 

در مقایسه با عدم کاربرد  ،کلروفیل و میزان فتوسنتز

اسپری  .(Ananieva et al., 2002) کاهش دادآن 

های خیار و روی برگ اسید سالسیلیککردن محلول 

توسط پاراکوات  اثرات مخربها را از  آن توانست ،توتون

لو و  .(Stroble & Kue, 1995 محافظت کند )

و  اسید سالسیلیکاثرات  ،(Lu et al., 2015)همکاران 

ایزوپروترون را بر روی گندم بررسی کردند. کش  علف

ها که کشی است از خانواده فنیل اوره ایزوپروتون علف

صورت پیش رویشی و پس ه ب و به طور گسترده

های هرز در غالت زمستانه برای کنترل علف ،رویشی

کش  علفروز بعد از کاربرد  چهارشود. استفاده می

با  اسید سالسیلیک)اضافه شده به خاک گلدان(، 

های گندم اسپری میلی موالر بر روی برگ 5/0غلظت 

میزان تجمع ایزوپروتون را در  ،اسید سالسیلیک. شد

 ،اسید سالسیلیک. در واقع گندم کاهش داد ایهگیاهچه

گلوکوزاسیون مشتقات ایزوپروتون را از طریق فعالیت 

( glycosyltransferases (GTs))گلیکوزیل ترانسفراز 

پیش از  اسید سالسیلیکتیمار ذرت با کند. القاء می

محتوی  ،بطور چشمگیر ،(uM 50کاربرد پاراکوات )

  ن پروتئین را کاهش دادید و اکسیداسیوئلدآدیمانول

(Ding et al., 2009). 500) اسید سالسیلیک 

با افزایش کلروفیل و محتوی کارتنوئید و  ،ماکروموالر(

های جو باعث مقاومت گیاهچه ،هاپروتئین کل در برگ

(Hordeum vulgare( )Ananieva et al., 2002 و )

umol L( به پاراکوات )Shahrtash et al., 2011ذرت )
-

با  تیمار شده های ذرتگیاهچهدر . شد( 10 1

و کاروتنوئیدها  a، b مقدار کلروفیل ،گالیفوسیت

 اسید سالسیلیک های تیمار شده باکاهش یافت اما در برگ
. (Deep, 2013) این کاهش کمتر بود ،و سیتوکنین

از را که باعث تولید تسینت ACCفعالیت  ،اسید سالسیلیک

 ,.Li et alدهد )هش میکا ،شوداتلین در گیاه می

-باعث تخریب کلروفیل در گیاهان می ،(. اتیلن1992

(. افزایش چشمگیری در رشد، Arfan, 2007شود )

های اسپری محتوی رنگدانه و نرخ فتوسنتز در ذرت

 ,Khodary) شده است گزارش اسید سالسیلیکشده با 

2004; Radwan and Soltan, 2012.) اسید سالسیلیک، 

محوری در تنظیم فرایندهای فیزیولوژیکی نقش 

-Elکند )میفتوسنتز و رشد ایفا  همچونمختلف 

Tayeb, 2005.)  میزان  ،اسید سالسیلیککاربرد بیرونی

( و خردل Khan et al., 2003فتوسنتز در ذرت، سویا )

افزایش داد را ( Brassica junceaهندی )

(Fariduddin et al., 2003.) ا القاء ب ،اسید سالسیلیک

-میزان فتوسنتز را افزایش می ،بیسکوورآنزیم فعالیت 

تحت تاثیر  ،افزایش رشد(. Khodary, 2004دهد )

ط به تغییر در تواند مربومی ،اسید سالسیلیک کاربرد

(. Shakirova et al., 2003) ها باشدوضعیت هورمون

های پایین روی در غلظت اسید سالسیلیک اثرات مفید
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 مانعت از اکسیداسیون اکسین و دربا م ،فتوسنتز

و  (Ahmad et al., 2001) افزایش سطح اکسین ،نتیجه

ای و تعرق به دنبال آن بهبود فتوسنتز، هدایت روزنه

اسید  کاربرد(. Stevens et al., 2006) ارتباط دارد

های از افت اکسین و سایتوکنین در برگ ،سالسیلیک

 ،نتیجهدر  کرد وگندم تحت تنش شوری جلوگیری 

 ,.Shakirova et al) یافتافزایش  ،میزان رشد و تولید

باعث کاهش تجمع اسید  ،اسید سالسیلیک. (2003

های گندم تحت تنش آبسزیک اسید در گیاهچه

از افت اکسین و  ،اما از سوی دیگر شدکادمیوم 

 (.Shakirova et al., 2016) سایتوکنین جلوگیری نمود
های دیگر نظیر هورمون با تاثیر بر ،اسید سالسیلیک

تنظیم رشد و تقسیم سلولی را  ،و سایتوکنین اکسین

ممانعت  ،اسید سالسیلیک های متعددکند. یکی از نقشمی

 ,.Reed et al) باشداز تجزیه هورمون اکسین می

باعث  ،اکسین در سطح سلولی ،از طرفی ؛(1998

های مربوط به رشد افزایش سنتز پروتئین و آنزیم

به طور اسید سالسیلیک  (.Zhao et al., 1995) شود می

کند های هیدروکسیل را پاکسازی میرادیکال ،مستقیم

(Halliwell et al., 1995)  و معموال به عنوان یک

مولکول سیگنالی که سیستم آنتی اکسیدانی را با 

ممانعت از فعالیت کاتاالز و تحریک فعالیت پراکسیداز 

-یزیولوژی خود را اعمال میدهد و نقش فتغییر می

تحت (. Rao et al., 1997) شوددرنظر گرفته می ،کند

 ،ید و پرولینوئلآ دی نوالیزان مم ،تنش کادمیوم

در گیاهانی که  ،ایشافزایش یافت اما این افز

 آغشته اسید سالسیلیک به ،پیش از کاشت بذرهایشان

 ,.Krantev et alشده بودند اندکی کاهش داشت )

میلی موالر(  5/0تا  1/0) اسید سالسیلیک(. 2008

میزان پرولین، پراکسیده شدن لیپیدی  ،بطور چشمگیر

های ذرت تیمار شده با و فعالیت کاتاالز را در گیاهچه

umol Lپاراکوات )
 Shahrtash et( کاهش داد )10 1-

al., 2011 کوئیزافوپ پی اتیل در کش  علف(. کاربرد

با گذشت زمان در  سطح فنول کل را ،آفتاب گردان

در  ،مقایسه با تیمار کنترل افزایش داد و این افزایش

بیشتر بود.  اسید سالسیلیکگیاهان پیش تیمار شده با 

ند که در هایی هستآنتی اکسیدان ،ترکیبات فنلی

سطح  ،در ذرت یابند. تجمع می ،گیاهان تحت تنش

نسبت به شاهد افزایش در پاسخ به کلتودیم فنول 

، اسید سالسیلیکاسپری کردن  ،عالوه بر آن. نشان داد

 ها را القاء کردبا یا بدون کلتودیم، تجمع فنول

(Radwan, 2012.)  ید وئلآ دی نوالمکاهش سطح ،

 ،اسید سالسیلیک پرولین در گیاهان پیش تیمار شده با

 ,.Halliwell et al) کندنقش حفاظتی آن را تایید می

تنها  ،صورت گرفتهات تحقیقدر که  یاز آنجای (.1995

سالسیلیک اسید به یکی گیاه زراعی های فیزیولوژپاسخ

این  است، بررسی شدهعاری از علف هرز در شرایط 

روی  ،سالسیلیکاسید اثرات ارزیابی  با هدف ،پژوهش

 کنترل در های جدید و متداول کش کارایی علف

  . اجرا شد ذرتو عملکرد های هرز علف

 
 مواد و روش ها

و برخی از  اسید سالسیلیکبه منظور بررسی اثرات 

 ،های هرزعلف( و 704ها بر روی ذرت )رقم کش  علف

در قالب و فاکتوره(  دوآزمایشی به صورت فاکتوریل )

انجام تکرار  سه باهای کامل تصادفی طرح پایه بلوک

 10در کش  علف ،فاکتور اول جمله تکراری****.شد.

اسید محلول پاشی  ،تور دومو فاک( 1)جدول سطح 

آب مقطر( و یعنی  0سطح )شامل  دودر  سالسیلیک

 موالر (.  میلی1 اسید سالسیلیک
 

 آزمایشمشخصات تیمارهای  -1جدول
Table 1. Treatments characteristics of the  experiment 

Application Time Formulation Application Rate Trade Name Common Name 
Post-emergence- 4-6 leaves DF 75٪ gr.ha 175 Ultima Nicosulfuron+Rimsulfuron 

Post-emergence- 4-6 leaves DF 25٪ gr.ha 40 Titos Rimsulfuron 
Post-emergence- 4-6 leaves OD 25.4٪ lit.ha 1.2 Maister power Udosulfuron+Foramsulfuron+ 

Tincarbason 
Post-emergence- 4-6 leaves SC 4٪ lit.ha 2 Cruz Nicosulfuron 
Post-emergence- 4-6 leaves SL 67.5٪ lit.ha 2 U46 Combi Fluid 2,4-D+MCPA 
Post-emergence- 4-6 leaves EC 40٪ lit.ha 1.5 Bromicid AM Bromoxynil+MCPA 
Post-emergence- 4-6 leaves SE 53.75 lit.ha 4.5 Lumax Mesotrion+ S-metolacholor+ 

Terbuthlazine 
Post-emergence- 4-6 leaves 48% SL lit.ha 2 Baاسید سالسیلیکgran Bentason 

    Control – Hand Weeding 
    Control- Weed Infest 
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تی دانشکده در مزرعه تحقیقا ،این آزمایش

شرق  کیلومتری 12واقع در  ،کشاورزی دانشگاه تبریز

متر از  1364تبریز انجام شد. این منطقه با ارتفاع 

 17درجه و  46در طول جغرافیایی  ،سطح دریای آزاد

 پنجدرجه و  38دقیقه طول شرقی و عرض جغرافیایی 

، دقیقه شمالی قرار دارد. میانگین حداقل و حداکثر دما

درجه سانتی گراد، میانگین  8/25و  51/2 به ترتیب

درجه سانتی گراد و متوسط  10دما در طول سال 

متر گزارش شده میلی 75/245رندگی سالیانه برابر با

نوع شنی لومی با ساختمان از  ،است. خاک این اراضی

در بهار است.  1/8برابر با  pH وای ریز ضعیف خاکدانه

های آلودگی کافی به علف سابقه زمینی که دارای ،94

ز انجام انتخاب شد. پس ا ،هرز غالب منطقه بود

هایی به عرض عملیات تهیه زمین و بستر بذر، کرت

با  ،ردیف کاشت پنجشامل  ،متر دومتر و طول  چهار

سانتی  20سانتی متر و فاصله کاشت  75فاصله ردیف 

با و  15/2/94متر آماده شد. کاشت بذر در تاریخ 

های آزمایشی توسط یک ردیف . کرتانجام شددست 

)به عمق  کاشت. هر حفره دشدننکاشت از یکدیگر جدا 

. مصرف بودعدد بذر  سهشامل سانتی متر(  پنجتا  سه

 ،برای هر تیمار ،اساس آزمون خاک و نیاز گیاه بر ،کود

روز  هفتمزرعه هر . انجام شدبه صورت یکنواخت 

بی اکتشد. سمپاشی با سمپاش پشتی آبیاری بار  یک

 5/2ا ت دوبا فشار ای مجهز به نازل شره ،اهرم از بغل

در مرحله  ،لیتر آب در هکتار 300-400و میزان بار 

اسید برگی ذرت )سه روز پس از کاربرد  شش

 ها با کوارداتبرداری نمونه و انجام شدسالسیلیک( 

متر، هر دو هفته یکبار و با در  5/0متر در  5/0

هرز انجام  هایاثر حاشیه از ذرت و علف فتننظرگیر

روز بعد از سمپاشی و  15 ،ریبرداشد. اولین نمونه

. انجام شداز سمپاشی روز بعد  30برداری بعدی نمونه

به  ،هرز هایعلف تراکم و برداری، نوع در هر بار نمونه

 ی بادر آون ها نمونه و سپسشد ثبت تفکیک گونه 

ساعت خشک  48به مدت و گراد سانتی 75دمای 

و وزن خشک آنها اندازه گیری شد. در طی دو شدند 

 هر کرت یک بوته ذرت انتخاباز  ،نمونه برداری دوره

سطح برگ، وزن تر و وزن خشک برگ و ساقه  و شد

الی  14گیری شد. زمانی که رطوبت بالل ها به اندازه

هفت  ،برای اندازه گیری عملکرد دانه ،درصد رسید 18

و بالل ها برداشت شدند انتخاب  از هر کرتبوته 

ه از نرم افزار آماری تجزیه داده ها با استفاد .شدند

SAS  با آزمون حداقل تفاوت  ها و میانگینانجام شد

(LSD (Least Significant Difference )معنی دار )

. رسم نمودار با هم مقایسه شدنددرصد  پنجدر سطح 

 با اکسل انجام شد. 

 

 نتایج و بحث

 های هرز علف

 ترهسلمهعلف هرز پهن برگ  سه ،در مزرعه تحقیقاتی

(Chenopodium album L.) پیچک ،(Convolvulus 

arvensis L. ) و تاجریزی(Solanum nigrum L. ) و

 Setaria viridis) چسبکباریک برگ هرز  علفتنها 

L.)، فقط به اثرات  ،از این رو ؛ددر مزرعه غالب بودن

روی این چهار علف بر  اسید سالسیلیکها و کش علف

 . مورد بررسی قرار گرفتهرز 
 

 لمه ترهس

روز از کاربرد  30پس از گذشت  که نشان دادنتایج 

اسید ها و کش اثرات متقابل بین علفکش،  علف

اسید و  نبوداز نظر آماری معنی دار  ،سالسیلیک

ره را تحت تنها تراکم و وزن خشک سلمه ت ،سالسیلیک

تنها در تیمار  ،اما این افزایش تراکمتاثیر قرار داد 

 ین( از نظر آماری معنی دار بود )جدولشاهد )عدم وج

تراکم سلمه تره را  ،کشی تمام تیمارهای علف (.3 ،2

ها در کش فترین علاما موفق (1)شکل  کاهش دادند

-اس + مزوتریونبه ترتیب  ،ترهکاهش تراکم سلمه

و  آپیسیام + بروموکسینیل، تربوتیالزین + متاکلر

 ها، کش علفو ناکارآمدترین  آپیسیام + توفوردی

و بنتازون بودند. افزایش  ریم سولفورون، نیکوسولفورون

اسید تراکم و وزن خشک در شاهد تیمار شده با 

نظر آماری معنی دار بود. بیشترین کاهش  از ،سالسیلیک

وزن خشک سلمه تره به ترتیب در تیمارهای 

و  آپیسیام + توفوردی، آ پیسیام + بروموکسینیل

 به دست آمد تربوتیالزین + اس متاکلر + مزوتریون
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ها در کاهش تراکم و کش . کارایی این علف(2)شکل 

قرار  لیکاسید سالسیتحت تاثیر  ،وزن خشک سلمه تره

ی های سولفونیل اورهکش نگرفت. در بین علف

و  ریم سولفورون + نیکوسولفورونکاربردی، 

ریم در مقایسه با  فورام سولفورون + یدوسولفورون

وزن خشک سلمه تره را  ،لفورونو نیکوسو سولفورون

 تربوتیالزین + اس متاکلر + مزوتریونو در حد  یشترب

ادند. کاهش تراکم و د کاهش آپیسیام + توفوردیو 

های خانواده کش تره در علفوزن خشک سلمه

کاهش  اسید سالسیلیکدر پاسخ به  ،سولفونیل اوره

 .کاهش از نظر آماری معنی دار نبودیافته بود اما این 

 
 هاکش کاربرد علفپس از روز  30 در فاصلههای هرز تراکم علفتجزیه واریانس   -2جدول

Table 2- Analysis of variance of weed densities 30 days after herbicide applications 
Setaria viridis Solanum nigrum Convolvulus arvensis Chenopodium album Df Source of Variation 

ns  23.35 ns  2.5 * 288 470.22 ns 2 block 

0.38 ns 3.63 ns 2.67 ns * 2816.67 1 اسید سالسیلیکlicylic acid 

(a) 
33.45* 309.34** ** 951 7950.38** 8 herbicid  ( b) 

2.16 ns 80.67 ns 80.67 ns 405 ns 8 herbicid اسید × 

 licylic acidسالسیلیک
(a×b) 

8.55 32.15 67.3 520.5 34 error 

 باشد.درصد و عدم اختالف معنی داری می 1و  5به ترتیب بیانگر معنی داری در سطح ، nsو  **، *

* ,** and ns: significant at 5 and 1 probability levels ns not Significant respectively. 

 هاکش از کاربرد علف پسروز  30 در فاصله های هرز علف زیست تودهانس تجزیه واری -3دول ج

Table 3- Analysis of variance of weeds biomass 30 days after herbicide applications spraying 
Setaria viridis Solanum nigrum Convolvulus arvensis Chenopodium album Df Source of Variation 

ns  10.18 ns  54.79 ns 456.89 ns 3638.4 2 block 

ns 0.38 ns 20.81 ns 13.4 * 6998.35 1 salicylic acid (a) 
** 31.35 ** 373.86 ** 33981.95 ** 21509.82 8 herbicid (b) 
ns 0.65 ns 6.9 ns 42.52 ns 1460.14 8 herbicid ×salicylic acid 

(a×b) 
6.8 59.7 219.29 1130.55 34 error 

 باشد.درصد و عدم اختالف معنی داری می 1و  5به ترتیب بیانگر معنی داری در سطح ، nsو  **، *

*, ** and ns: significant at 5 and 1 probability levels ns not Significant respectively. 

 
های  . میلهکش برد علفپس از کار 30و  15 در فاصله اسید سالسیلیکها و کش تغییرات تراکم سلمه تره در اثر تیمار با علف -1شکل 

 دهنده خطای استاندارد، بر اساس تکرارهای آزمایش هستند. روی هر ستون، نشان
Figure 1. Effects of herbicides and SA treatments on Chenopodium album densities15 and 30 days after herbicide 

applications. Vertical bars represent standard error based on three  replications. 
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. کش پس از کاربرد علف 30و  15در فاصله، اسید سالسیلیکها و کش سلمه تره در اثر تیمار با علف زیست تودهتغییرات  -2شکل 

 دهنده خطای استاندارد، بر اساس تکرارهای آزمایش هستند. های روی هر ستون، نشان میله
Figure 2. Effects of herbicides and SA treatments on Chenopodium album biomass 15 and 30 days after herbicide 

applications. Vertical bars represent standard error based on three  replications 

 

 48تا  42علف هرز سلمه تره را  ،لفوروننیکوسو

ار . تیم(Bunting et al., 2005) کندکنترل می درصد

ی قادر به کنترل مناسب ،نیکوسولفورون به تنهای

بنابراین در مناطقی که تراکم  ،علف هرز سلمه نیست

 که  همراهشود  توصیه می ،علف هرز سلمه تره باالست

و یا آ پیسیام + بروموکسینیلهایی نظیر  کش علفبا 

 ,Sharifi Ziveh ) رودبکار  آپیسیام + توفوردی

2011& Hadizadeh ). های انجام شده در در بررسی

ریم  + نیکوسولفورونکارایی مغان مشاهده شد که 

در کنترل سلمه  ،در دزهای توصیه شده سولفورون

 ، کمتر بودآپیسیام + بروموکسینیلدر مقایسه با  ،تره

 هرز داشت این علفو تاثیر کمتری در کاهش تراکم 

(Baghestani et al., 2013) در تحقیقات .Lotfi-Mavi 

et al., (2012)،  و  آپیسیام+  توفوردیکش  علفدو

کنترل بسیار مطلوبی روی  ،آپیسیام + بروموکسینیل

 یونرمزوتکش  علفسلمه تره داشت. در بررسی کارایی 

مشاهده شد در مزارع ذرت  تربوتیالزین + متاکلراس +

  ها، کش علفاین از لیتر در هکتار  4-5/4 مصرف که

 Sharifi Ziveh, 2011) درصد 100تا  85را سلمه تره 

&Hadizadeh  ) تحقیقات انجام در د. نکمیکنترل

-کش های مختلف کشور، کارایی علفدر استان شده

های بر روی علف ریم سولفورون و لفورونهای نیکوسو

ها را به  خوب گزارش نمودند و آنرا هرز باریک برگ 

باریک برگ  هایی دو منظوره که قدرت کش علفعنوان 

 ندمعرفی شد ،کشی است بهتر از پهن برگ ،ها کشی آن

(Baghestani et al., 2007; Zand et al., 2007). در 

 ،اسید سالسیلیک مشاهده شدنتایج این بررسی نیز 

کنترل سلمه تره را  های موفق درکش کارایی علف

های دو منظوره کش علفکارایی دهد اما نمیکاهش 

، ریم سولفورون + یکوسولفورونننیکوسولفورون، 

 ؛ هرچندکاهش دادرا  فورام سولفورون + یدوسولفورون

 دار نبود.این کاهش از نظر آماری معنی
 

 پیچک

روی جمعیت و وزن خشک  ،تمامی تیمارهااثر 

های کش . علفبودمعنی دار  ،هرز پیچک  علف

، آپیسی+ ام توفوردی، آپیسیام + بروموکسینیل

-اس + مزوتریونو  فورام سولفورون + لفورونیدوسو

اما تراکم پیچک را کاهش دادند  ،تربوتیالزین + متاکلر

)شکل  ها از نظر آماری معنی دار نبود بین آنتفاوت 

تیمار به  ،. بیشترین کاهش وزن خشک پیچک(3

و آ پیسیام + توفوردی، آپیسیام + بروموکسینیل
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و کمترین تعلق داشت  ریم سولفورون + نیکوسولفورون

دو  با کاربرد ،کاهش وزن خشک این علف هرز

)شکل  مشاهده شد ریم سولفورونبنتازون و کش  علف

4) .

 

 
های  . میلهکش پس از کاربرد علف 30و  15 در فاصله اسید سالسیلیکها و کش در اثر تیمار با علف پیچک تراکمتغییرات  -3شکل 

 تاندارد، بر اساس تکرارهای آزمایش هستند.دهنده خطای اس روی هر ستون، نشان
Figure 3.  Effects of herbicides and SA treatments on Convolvulus arvensis L. densities15 and 30 days after herbicide 

applications. Vertical bars represent standard error based on three  replications. 

 
های  . میلهکش پس از کاربرد علف 30و  15،  اسید سالسیلیکها و پیچک در اثر تیمار با علفکش زیست تودهات در تغییر -4شکل 

 دهنده خطای استاندارد، بر اساس تکرارهای آزمایش هستند. روی هر ستون، نشان
Figure 4. Effects of herbicides and SA treatments on Convolvulus arvensis L. biomass 15 and 30 days after herbicide 

applications. Vertical bars represent standard error based on three replications.  

 

. (3 ،2)جدول  قرار نگرفت اسید سالسیلیکتحت تاثیر  ،برخالف سلمه تره، تراکم و وزن خشک پیچک
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 ،Baghestani et al., (2013)در تحقیقات 

آ پیسیتوفوردی + ام آ وپیسیام یل+بروموکسین

توانستند پیچک را به طور کامل کنترل کنند ولی 

درصدی وزن  65تنها باعث کاهش  ،نیکوسولفورون

 ,.Hadisadeh et alخشک پیچک شد. در مطالعات 

، پس از بیشترین کاهش وزن خشک پیچک ،(2011)

 + متاکلراس + مزوتریونلیتر در هکتار  چهار مصرف

شد. مشاهده  ،بوتیالزین )بصورت پس رویشی(تر

فورام  + آ، یدوسولفورونپیسیام + بروموکسینیل

ترین مطلوب ،آپیسیسولفورون و توفوردی + ام

ریم و بودند ها در کاهش تراکم پیچک کش علف

علف این در کاهش تراکم را کمترین اثر  ،سولفورون

همچنین بیشترین کاهش وزن خشک  داشت.هرز 

-ریم + های نیکوسولفورونکش  علفتیمار  به  ،چکپی

 + آ و یدوسولفورونپیسی+ ام سولفورون، توفوردی

و کمترین کاهش وزن تعلق داشت فورام سولفورون 

شد  مشاهدهسولفورون ریمکش  علف در تیمار ،خشک

(Mamnouie & Baghestani, 2011) در مطالعات .

(Zand et al., (2009، یکوسولفوروننیکوسولفورون، ن + 

 متاکلراس + سولفورون، ریم سولفورون و مزوتریونریم

تربوتیالزین توانستند پیچک را درحد قابل قبولی  +

 کنترل کنند. 
 

 تاجریزی

تفاوت در تراکم و  ،کشی در بین تیمارهای مختلف علف

اسید وزن خشک تاجریزی بین کاربرد و عدم کاربرد 

دار نبود. بهترین تیمار یاز نظر آماری معن سالسیلیک

 ،کشی در کاهش تراکم و وزن خشک تاجریزی علف

و  آپیسیام توفوردی+، آ پیسیام + بروموکسینیل

بود و تفاوت بین  تربوتیالزین + متاکلراس + مزوتریون

ها معنی دار نبود. بیشترین تراکم و وزن خشک  آن

 ریم سولفورونو  نیکوسولفورونکش  علفتاجریزی در 

 ,.Hadizadeh et al. (6و  5شکل ) مشاهده شد

 گزارش کردندNabizadeh et al., (2013 )و  (2011)

 ،تربوتیالزین + متاکلراس + مزوتریونکش  علف که

تاثیر مطلوبی در کنترل تاجریزی سیاه دارد. در بررسی 

و آ پیسیامتوفوردی+ کش  علفتاثیر دو 

پهن  های هرزلفآ بر کنترل عپیسیام بروموکسینیل+

مشاهده ریزی تاج ی رویبرگ، کنترل بسیار مطلوب

 (. Lotfi-Mavi et al., 2012) است

 

 
های  . میلهکش پس از کاربرد علف 30و  15 در فاصله اسید سالسیلیکها و کش تاج ریزی در اثر تیمار با علف تراکمتغییرات  -5شکل 

 اس تکرارهای آزمایش هستند.دهنده خطای استاندارد، بر اس روی هر ستون، نشان
Figure 5. Effects of herbicides and SA treatments on Solanum nigrum L. densities15 and 30 days after herbicide 

applications. Vertical bars represent standard error based on three  replications. 
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. کش پس از کاربرد علف 30و  15 در فاصله اسید سالسیلیکها و در اثر تیمار با علفکش یزیتاج ر زیست تودهتغییرات در  -6شکل 

 دهنده خطای استاندارد، بر اساس تکرارهای آزمایش هستند. های روی هر ستون، نشان میله
Figure 6. Effects of herbicides and SA treatments on Solanum nigrum L. biomass 15 and 30 days after herbicide 

applications. Vertical bars represent standard error based on three replications. 

  

 چسبک

م و تاثیری بر تراک ،اسید سالسیلیکنتایج نشان داد 

. (3 ،2)جدول  نداشته است چسبکوزن خشک 

به  ،چسبکشترین کاهش تراکم و وزن خشک بی

های دو منظوره سولفونیل اوره، یعنی  کش علف

، نیکوسولفورون، ریم سولفورون + نیکوسولفورون

تعلق  ریم سولفورونو  فورام سولفورون + یدوسولفورون

در  چسبکاکم و وزن خشک . کمترین کاهش ترداشت

توفوری  آپیسیام + بروموکسینیلهای کش علف

 (. کاهش زیاد تراکم برخی از8 ،7شکل مشاهده شد )

و پیچک( در اثر کاربرد این های هرز )سلمه تره علف

اشغال این ، و آزاد شدن آشیانه اکولوژیک هاش علفک

 چسبکهای هرز باقی مانده یعنی آشیانه توسط علف

ریم  + نیکوسولفورونکش  علفاشت. دپیرا در 

 از ،های هرز باریک برگدر کنترل علف ،سولفورون

و  چسبکهرز  و بر علف بودندکارایی بهتری برخوردار 

. (Zand et al., 2009) داشتنداویارسالم تاثیر بسزایی 

Bunting et al., (2005 ) گزارش کردند که

تره های هرز ارزن وحشی و سلمهعلف ،نیکوسولفورون

مصرف کند. درصد کنترل می 42و  89 را به ترتیب

 + متاکلراس + مزوتریونکش  علفلیتر در هکتار   5/4

به جز ناتوانی در  ،پس رویشیبه صورت  زینتربوتیال

های هرز عروسک پشت  علف ،مهار شیرین بیان و قیاق

پرده، طلحه، سلمه، کنجد، کنف وحشی، سوروف و در 

و  درصد 85حشی را باالی ارد تاج خروس وبرخی مو

های هرز تاتوره، خرفه و ارزن وحشی را بیشتر از  علف

 . (Zand et al., 2009) کندمیمهار  درصد 75
 

 رتذ

 ،اسید سالسیلیککاربرد  ،در تمامی تیمارهای آزمایشی

وزن خشک برگ،  ،کش علفسه روز پیش از کاربرد 

ساقه و سطح برگ ذرت را در مقایسه با عدم کاربرد 

روز پس از کاربرد  15 ،افزایش داد. این افزایش ،آن

 اصلهف)احتماال در این  بودمشهود بیشتر  ،کش علف

و است وز به طور کامل بسته نشده کانوپی هن ،زمانی

های ذرت شدید و بوتهرقابت بین علف های هرز 

. بیشترین افزایش وزن خشک (5 ،4نیست( )جدول 

و آ پیسیام+  توفوردیدر تیمار  ،ساقه و برگ

بیشترین سطح برگ در تیمار شاهد وجین به دست 

اسید  بردکار ،آمد. در تیمار شاهد )عدم وجین(

شت زیرا وقتی تاثیر منفی بر روی ذرت دا ،سالسیلیک

اسید هرز از کاربرد  هایعلف ،شوداستفاده نمیکش  علف
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و قدرت رقابتی خود را  کنند میبهتر استفاده  سالسیلیک

های دهند. پس در صورت عدم کنترل علفافزایش می

گزارش شود. توصیه نمی اسید سالسیلیکفاده از است ،هرز

سطح  ،اسید سالسیلیک با محلول پاشیاست که ه شد

 Metwally) دهدمیافزایش را جو، گندم و ذرت  برگ

et al., 2003; Kaydan et al., 2007; Pirasteh-

Anosheh et al., 2012 .) نتیج تحقیقاتHashemi et 

al. (2014،) افزایش سطح برگ و وزن  نشان دهنده

در مرحله  ،سیلیکاسید سالکاربرد تحت تاثیر  ،خشک جو

در تیمار شاهد  عملکرد ذرت. بودشروع پنجه زنی 

و در  یافتکاهش  ،اسید سالسیلیکتحت تاثیر  ،آلوده

که  ریم سولفورونهای نیکوسولفورون و کش علفتیمار 

تحت  ،اشتندها دکارایی ضعیفی در کنترل پهن برگ

تیمارها  ،در بقیهاما قرار نگرفت  اسید سالسیلیکتاثیر 

د بیشترین افزایش عملکر .(9افزایش داشت )شکل 

 تربوتیالزین+اس متاکلر+مزوتریون هایدر تیمار ،ذرت

به دست  اسید سالسیلیکبا  پیش تیمار شدهوجین و 

و  باعث بهبود روند رشد ،اسید سالسیلیک کاربردآمد. 

( Nagasubramaniam et al., 2007رت )ذ عملکرد

. شد( Shakirova et al., 2003وگندم )
Noureddinnm &Sharafzadeh  (2014 ) گزارش

پیش  ،میلی موالر 2/1 اسید سالسیلیککاربرد که کردند 

 .دهدمیوزن هزار دانه ذرت را افزایش  ،از گلدهی

 
 .کش پس از کاربرد علف 30و  15 در فاصله اسید سالسیلیکها و کش در اثر تیمار با علف چسبکتغییرات در تراکم  -7شکل 

 دهنده خطای استاندارد، بر اساس تکرارهای آزمایش هستند. های روی هر ستون، نشان میله
Figure 7. Effects of herbicides and SA treatments on Setaria viridis L. densities15 and 30 days after herbicide 

applications. Vertical bars represent standard error based on three  replications.  

 

 
 .کش پس از کاربرد علف 30و  15 در فاصله اسید سالسیلیکها و چسبک در اثر تیمار با علفکش زیست تودهتغییرات در  -8شکل 

 دهنده خطای استاندارد، بر اساس تکرارهای آزمایش هستند. های روی هر ستون، نشان میله
Figure 8. Effects of herbicides and SA treatments on Setaria viridis L. biomass 15 and 30 days after herbicide 

applications. Vertical bars represent standard error based on three replications.  
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روز پس از کاربرد  30و  15  در فاصله تک بوته ذرت وزن خشک برگ و ساقه بر اسید سالسیلیکها و کش اثر علف -4جدول 

 خطای استاندار هستند  ±ها میانگین ها، داده. کش علف
Table 4. Effect of herbicides and SA on Zea mays leaf and stem dry weights 15 and 30 days after 

herbicide treatments. Data are means ± standard error. 
 After 30 days After 15 days 

 stem biomass (gr) Leaf biomass (gr) stem biomass (gr) Leaf biomass (gr) 

SA 1mM SA 0 SA 1mM SA 0 SA 1mM SA0 SA 1mM SA 0 Treatments 

4.41±0.56 4.28±0.6 6.9 ±0.8 6 ±0.22 0.45±0.074 0.293±0.06 0.84±0.16 0.7±0.1 Nicosulfuron+Rimsulfuron 

5.21±0.58 4.63±0.51 7.6 ±0.94 6.94±0.84 0.51±0.06 0.35±0.06 0.96±0.1 0.8±0.1 Bromoxynil+MCPA 

6.48±0.55 4.89±0.47 8.77 ±1.08 6.8±0.63 0.4±0.075 0.34±0.054 1.13±0.19 0.9±0.2 Bentason 

7.3±0.71 5.99±0.5 9.1 ±0.43 7.3±0.97 0.48±0.05 0.29±0.03 0.93±0.04 0.67±0.07 2,4-D+MCPA 

3.8±0.18 2.71±0.29 5.56 ±0.8 4.39±0.55 0.38±0.06 0.27±0.045 0.85±0.06 0.53±0.08 Rimsulfuron 

5.8±0.63 4.5±0.69 6.33 ±0.76 4.52±0.28 0.43±0.025 0.34±0.03 1.08±0.15 0.74±0.064 Nicosulfuron 

5.6±0.73 4.41±0.5 8.69±0.98 6.34±0.94 0.51±0.08 0.35±0.02 1.17±0.18 0.68±0.1 

Mesotrion+ S-metolacholor+ 

Terbuthlazine 

6.63±0.6 3.2 ±0.37 8.73±0.64 7.2±0.86 0.4±0.01 0.32±0.027 0.87±0.07 0.74±0.02 

Udosulfuron+Foramsulfuron+ 

Tincarbason 

0.143±0.02 1.35±0.17 0.33±0.038 2.1±0.36 0.34±0.03 0.25±0.032 0.62±0.09 0.45±0.12 Control (W.I) 

6.22 ±0.91 4.4 ±0.38 8.5±.83 7.88±0.66 0.55±0.05 0.46 0.038 1.55±0.24 0.84±0.085 Hand Weeding 

 

. هاکش روز پس از کاربرد علف 30و  15در فاصله تک بوته ذرت سطح برگ  بر اسید سالسیلیکها و کش اثر علف -5جدول 

 خطای استاندار هستند ±ها میانگین ها، داده
Table 5. Effect of herbicides and  SA on Zea mays leaf  area 15 and 30 days after herbicide treatments. 

Data are means ± standard error. 
 After 30 days After 15 days     

 Leaf area (ml m2) Leaf area (mlm2) 

SA 1mM SA 0 SA 1mM SA 0 Treatments 

144808±14514 133245±16561.6 36545±1911.8 23715±1691.9 Nicosulfuron+Rimsulfuron 

164098±9161.9 126229±11988.1 39983±5326.6 33347±4469.1 Bromoxynil+MCPA 

173445±3898.9 156309±9563.3 39143±529 33445±468.6 Bentason 

193840±12538.2  162947±9823.4 37966±1087.2 32538±1132.7 2,4-D+MCPA 

96921±10980.6 91343±9488 37654±527.8 23381±566.3 Rimsulfuron 

107577±2010.7 98744±6502.7 32753±3211.4 25104±3577.3 Nicosulfuron 

161126±14185.5 144202.8±11525.4 39185±2492.2 27074±3288.1 

Mesotrion+ S-metolacholor+ 

Terbuthlazine 

192103±20139.9 142585±15837.1  38661±1448.1 27764±840.8 

Udosulfuron+Foramsulfuron+ 

Tincarbason 

37872±3353.7 67215±6882 18733±1345.4 14887.5±1879.4 Control (W.I) 

213517±15340.5 165799±14469.2 44412±1429.1 36550±3034.1 Hand Weeding 

 

 
 اسید سالسیلیکا و هکش علفکاربرد دانه ذرت تحت تاثیر عملکرد  -9شکل 

Figure 9. Effect of herbicide treatments and SA on Zea mays Grain yield (Kg/ha) 
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 روز پس از کاربرد علفکش 15 در فاصله تجزیه واریانس سطح برگ، وزن خشک برگ و ساقه ذرت -6جدول 

Table 6- Anaiysis of variance of corn leaf area, leaf and stem dry weight 15 days after herbicide applications. 
Leaf area Stem dry Leaf dry Df Source of Variation 

131618386 ns 0.0072 ns ns 0.101 2 block 
 licylic acid (a)اسید سالسیلیک 1 1.22 ** ** 0.22 **11411369047
247416864** 0.02 ns * 0.21 9 herbicid (b) 
18986824 ns 0.0026 ns 0.053 ns 9 herbicid × اسید

 licylic acid (a×b)سالسیلیک
45408412 0.0121 0.079 38 error 

 باشد.درصد و عدم اختالف معنی داری می 1و  5به ترتیب بیانگر معنی داری در سطح ، nsو  **، *

*, ** and ns: significant at 5 and 1 probability levels ns not Significant respectively. 

 .کش علفروز پس از کاربرد  30 در فاصله و عملکرد دانه تجزیه واریانس سطح برگ، وزن خشک برگ و ساقه ذرت -7جدول 

Table 7- Anaiysis of variance of corn leaf area, leaf and stem dry weight and seed yield 15 days after herbicide 

treatments  
Seed yield Leaf area Stem dry Leaf dry Df Source of 

Variation 
 14553870.2 

ns 

751167480 ns 14.26 * 14.21* 2 block 

14027809.7ns 5802521018** 19.13* 18.5 * 1  salicylic acid 

(a) 
37930740.9*

* 

11058170504 

** 
15.47** 28.49** 9 herbicid (b) 

2021353 ns 822141877ns 2.13 ns 1.99ns 9 herbicid ×
salicylic acid (a×b) 

8724483/7 749248238.46 4/15 4.08 38 error 
 باشد.درصد و عدم اختالف معنی داری می 1و  5به ترتیب بیانگر معنی داری در سطح ، nsو  **، *

*, ** and ns: significant at 5 and 1 probability levels ns not Significant respectively. 
 

 کلی نتیجه گیری

ها در کاهش تراکم کش ترین علفموفق،براساس نتایج

، آپیسیامموکسینیل + برو ،هرز هایعلفو وزن خشک 

-ام + توفوردیو  تربوتیالزین + متاکلراس + مزوتریون

را کاهش کارایی آنها  اسید سالسیلیکبودند و  آپیسی

های خود بررسیدر  Baghestani et al., (2013). دندا

و آ پیسیام + توفوردی های کش علف دادند کهگزارش 

گ را های هرز پهن برعلف ،آپیسیامموکسینیل + برو

 + مزوتریون های کش . علفکردنددر حد عالی کنترل 

لیتر در هکتار  پس  5/4) تربوتیالزین + رمتاکلاس

به جز ناتوانی در مهار شیرین بیان و قیاق،  ،رویشی(

هرز عروسک  های علفدرصد از  85بیش از  ندتوانست

پشت پرده، طلحه، سلمه، کنجد، کنف وحشی، سوروف 

را کنترل کنند و و در برخی موارد تاج خروس و حشی 

ن وحشی را بیشتر از و ارز هرز تاتوره، خرفه های و علف

. همچنین (Zand et al., 2009) کردندمهار  درصد 75

 + متاکلراس + مزوتریونلیتر در هکتار  4-5/4کارایی 

های هرز پهن برگ مناطق  در مهار علف تربوتیالزین

مختلف ورامین، خوزستان و کرمانشاه در مزارع ذرت، 

 ه. از خانواد(Zand et al., 2009)موفق ارزیابی شد 

بیشترین کاهش تراکم و وزن خشک  ،هاسولفونیل اوره

فورام  + یدوسولفورونکاربرد در هرز  هایعلف

مشاهده  ریم سولفورون + نیکوسولفورون، سولفورون

خانواده های  کش کارایی علف ،اسید سالسیلیکشد. 

تراکم و وزن خشک کل در کاهش سولفونیل اورها 

افزایش هرز را افزایش داد اما فقط  هایعلف

از نظر آماری معنی دار  ،نیکوسولفورونکش  علفکارایی

 ،نیکوسولفورونکش  علفکه است  گزارش شدهبود. 

( Lotfi-Mavi et al., 2010درصدی ) 59باعث کاهش 

 .Baghestani  .است ههای هرز مزارع ذرت شد علف

&Mamnouie  (2011 ) که گزارش کردند

ترل به کنقادر  ،فورام سولفورون + یدوسولفورون

تواند جایگزین و می ندهای هرز بود مطلوب علف

و در مواردی  ریم سولفوروننیکوسولفورون، 

تحقیقاتی  نتایجد. نباش ریم سولفورون + نیکوسولفورون

شد نشان که در استان های مختلف کشور انجام 

 و فورونهای نیکوسولکش علف خوب کارایی دهنده

 هرز باریک برگهای علف در کنترل  ریم سولفورون
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هایی دو کش به عنوان علف کش، این دو علفو  بود

ها بهتر از پهن  منظوره که قدرت باریک برگ کشی آن

 ,.Baghestani et al) ندمعرفی شد ،برگ کشی است

2007; Zand et al., 2007) . 

سه روز  ،اسید سالسیلیککاربرد   ،براساس نتایج

های موفق کش ی علفکارای ،هاکش علف بردکارپیش از 

میزان  ها را تحت تاثیر قرار نداد.در کنترل پهن برگ

های دو منظوره کش علف توسطهای هرز کنترل علف

سولفونیل اوره که قدرت باریک برگ کشی بیشتری 

اما این  یافتکاهش  ،اسید سالسیلیکتحت تاثیر  ،دارند

در  اسید سالسیلیک دار نبود.کاهش از نظر آماری معنی

ساقه و عملکرد و رگ سطح برگ، وزن خشک ب ،رتذ

د و را در تیمار شاهد آلوده به علف هرز کاهش دا دانه

علف  ضعیفی در کشی که کنترل در تیمارهای علف

تاثیری نداشت اما در تیمارهایی  داشتند،هرز 

هرز را به نحوه مطلوب کنترل کرده  کشی که علف علف

صورت عدم کنترل در  و از این رو افزایش داد. ،بودند

های سولفونیل کش و یا استفاده از علف های هرزعلف

اسید کاربرد اوره با قدرت پهن برگ کشی کم، 

  شود. توصیه نمی سالسیلیک
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