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چکیده
 آزمایشی مزرعهای به صورت، علفهای هرز و کارایی برخی علفکشها،به منظور بررسی اثرات اسید سالسیلیک روی ذرت
، فاکتور اول. اجرا شد1394  در سال،فاکتوریل و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تبریز
 ریم، امسیپیآ+  بروموکسینیل، امسیپیآ+  توفوردی، نیکوسولفورون، سطح علفکش شامل هشت تیمار علفکش (بنتازون10
) تینکاربازن+  فورام سولفورون+  یدوسولفورون، تربوتیالزین+  اسمتاکلر+  مزوتریون،ریم سولفورون+ نیکوسولفورون،سولفورون
 (آب0  محلول پاشی اسید سالسیلیک در دو سطح (شامل،و دو تیمار شاهد (عاری از علفهرز و آلوده به علفهرز) و فاکتور دوم
 نتایج نشان داد که اسید سالسیلیک قادر است سطح برگ و وزن خشک برگ و ساقه ذرت.میلیموالر ) بود1 مقطر) و اسید سالسیلیک

- در تیمار شاهد آلوده به علف. چشمگیرتر بود، در تیمارهای علفکشی موفق در کنترل علفهای هرز، این افزایش.را افزایش دهد
، بنابراین در حضور علفهای هرز. به عنوان علفهرز غالب مزرعه راافزایش داد، تراکم و وزن خشک سلمهتره، اسید سالسیلیک،هرز
 عملکرد ضعیفی در کنترل علفهایهرز داشت و کاربرد اسید، نیکوسولفورون.اسید سالسیلیک بیشتر به نفع علف هرز میباشد
 تربوتیالزین و+  اسمتاکلر+  مزوتریون، امسیپیآ+  بروموکسینیل. تراکم و وزن خشک علفهایهرز را افزایش داد،سالسیلیک
 تحت تاثیر، موفقترین علفکشها در کاهش تراکم و وزن خشک علفهایهرز بودند و کارایی آنها، امسیپیآ+ توفوردی
، کاربرد اسیدسالسیلیک، بنابراین در تیمارهای علفکشی با کارایی ضعیف در کنترل علفهای هرز.اسیدسالسیلیک کاهش نیافت

- در کنترل علفهای، کاربرد اسید سالسیلیک با علفکشهای ضعیف، بر اساس نتایج بدست آمده.بیشتر به نفع علفهرز خواهد بود

.هرز توصیه نمیشود
. عملکرد ذرت، زیست توده علفکش، تراکم، ، اسید سالسیلیک:واژههای کلیدی
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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.
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مقدمه
سه گیاه زراعی گندم ،ذرت و برنج ،حدود  57درصد
کالری تامین شده توسط بخش کشاورزی را به خود
اختصاص میدهند ( .)Ray et al., 2012سطح زیر
کشت ذرت در جهان ،از  130میلیون هکتار در سال
 1995به  184میلیون هکتار در سال  2008و کل
تولید جهانی آن ،از  507میلیون تن در سال  1995به
بیش از  615میلیون تن در سال  2008رسیده است
( .)FAO, 2008ذرت دانهای ،به عنوان ماده اولیه
خوراک دام ،طیور ،انسان و ماده خام تولیدات صنعتی
و غذایی محسوب میشود و همین امر سبب افزایش
روز افزون سطح زیر کشت آن در ایران شده است .در
ایران ،ذرت پس از گندم و برنج ،بیشترین سطح زیر
کشت را در بین محصوالت زراعی به خود اختصاص
داده است ( .)FAO, 2012ذرت گیاهی است که برای
رشد مطلوب ،به گرما نیاز دارد ،بنابراین در کشتهای
بهاره ،به دلیل کندی رشد بوتهها در اوایل فصل رویش
و فاصله زیاد بوتهها ،فرصت و فضای مناسبی برای
رشد علفهای هرز فراهم است و به همین دلیل ،اگر
علفهایهرز کنترل نشوند ،بوتههای ذرت به شدت
آسیب خواهند دید .مهمترین علفهای هرزعلفهای
هرزپهن برگ یکساله ذرت 17،گونه ،علفهای هرز
علفهای هرز باریک برگ یکساله آن را چهار گونه و
علفهای هرز دائمی ها را نیز  11گونه گزارش کرده-
اند .میزان خسارت علفهایهرز در ذرت ،تحت شرایط
مختلف مدیریتی و آب و هوایی ،بین  30تا  90درصد
گزارش شده است (. (Johnson & Harverstad, 2002
بنابراین ،مهار علفهای هرز در ذرت به ویژه در مراحل
اولیه رشدریال به سبب برتری طبیعی علفهایهرز،
اهمیت ویژهای دارد .امروزه علفکشها به دلیل کارایی
و صرفه اقتصادی ،نقش محوری در مدیریت علفهای-
هرز دارند و به طور گسترده مورد استفاده قرار می-
گیرند ( .)Zand et al., 2010برای کنترل علفهایهرز
ذرت ،از علفکشهایی نظیر آالکلر ،استاکلر ،ایپیتی-
سی +ایمن کننده دیکلرامید ،ریم سولفورون ،فورام
سولفورون ،نیکوسولفورون ،نیکوسولفورون  +ریم
سولفورون که باریکبرگها و برخی از پهنبرگها را

کنترل میکنند ،همچنین پهنبرگکشهایی نظیر
آترازین ،سیانازین ،لینورون ،مزوتریون  +اسمتاکلر +
تربوتیالزین ،توفوردی  +امسیپیآ ،بروموکسینیل +ام-
سیپیآ استفاده میشود ( .)Zand et al., 2009بر
اساس بررسیهای انجام شده ،نیکوسولفورون و
نیکوسولفورون  +ریم سولفورون که از علفکشهای دو
منظوره مزارع ذرت میباشند ،قادر به کنترل بسیاری
از علفهایهرز باریک برگ و برخی پهن برگهای
ذرت بودند اما قادر به کنترل توق ،گاوپنبه و تاتوره
نمیباشند ( .)Baghestani et al. 2009علفکش
بروموکسینیل  +امسیپیآ ،قادر به کنترل بسیار
مطلوب این پهن برگها میباشند ( Baghestani et
Bunting et .)al., 2007; Lotfi-Mavi et al., 2010
 )2005( al.,گزارش کردند که استفاده از علفکش
نیکوسولفورون ،علفهایهرز دم روباهی ،ارزن وحشی،
علف هفت بند ،سلمه تره و تاج خروس را به ترتیب
 42 ،47 ،89 ،80و  46درصد کنترل کرد و هیچ
تاثیری روی توق نداشت .در حال حاضرف بیشترین
علفکشهایی که برای مبارزه با علفهای هرز مزارع
ذرت دانهای ایران مورد استفاده قرار میگیرند،
آترازین ،آالکلر ،ایپیتیسی  +دیکلرامید ،مخلوط
توفوردی و امسیپیآ و نیکوسولفورون هستندZand .
& ،)2012( )Baghestaniکارایی علفکش جدید
مایسترادی (فورامسولفورون  +یدوسولفورون) در
مقایسه با علفکشهای رایج ،مورد مطالعه قرار دارند و
اظهار داشتند که تیمار مایسترادی  1/5لیتر در
هکتار ،علفهایهرز پهنبرگ و برخی از علفهایهرز
باریکبرگ را همانند دو تیمار نیکوسولفورون و
نیکوسولفورون  +ریم سولفورون به خوبی کنترل می-
کند .همچنین آنها کارایی این علفکش را در کنترل
علفهایهرز چسبک و توق ،نسبت به دو علفکش،
بهتر دانستند .مایسترادی قادر است باریکبرگانی چون
سوروف ،چمن یکساله ،دم روباهی ،چچم ،بیدگیاه و
قیاق و پهن برگهایی مانند تاج خروس ریشه قرمز،
سلمهتره ،گندمک ،بابونه اروپایی ،گاوپنبه و تاجریزی
را به خوبی کنترل کند .البته در خصوص علفکش
نیکوسولفورن و بقیه علفکشهای بازدارنده  ALSکه
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برای ذرت به ثبت رسیدهاند (مانند ریم سولفورون و
فورامسولفورون) نیز ،هر چند سابقه مصرف باالیی
ندارند ،ولی باال بودن خطر مقاومت آنها باعث میشود
که پنج سال مصرف متوالی آنها ،باعث بروز مقاومت
شود (  .) Zand & Baghestani., 2002تیمار گیاه با
علفکش ،باعث القاء تغییرات فیزیولوژیکی منجر به
تنش میشود .این تغییرات ،همیشه با خسارات آشکار
همراه نیستند .تنشها ،فرآیندهای فیزیولوژیکی مانند
فتوسنتز ( )Chen et al., 2008و سطح برگ ( Ali et
 )al., 2012را تحت تأثیر قرار میدهند .در این میان،
هورمونهای گیاه نقش مهمی را در رشد و گسترش
گیاه دارند و برخی از آنها نیز دارای نقشی کلیدی در
سازگار شدن گیاه در مواجه با تنشها هستند .اسید
سالسیلیک (اسید سالسیلیک یا ارتو-هیدروکسی
بنزوئیک اسید) ،یک ترکیب فنولیک ساده است و به
عنوان یک مولکول سیگنال که قادر به القاء و تحریک
سیستم دفاعی میباشد ،شناخته شده است ( Raskin,
 .)1992این ترکیب فنلی ،در طبیعت وجود دارد و در
برخی بافتهای گیاهی هم به فراوانی یافت میشود.
این ماده در گوجه فرنگی و لوبیا ،سبب افزایش
مقاومت به دماهای پایین و باال و کاهش آسیب عناصر
سنگین در برنج شد ( .)Senaratna et al., 2000بکار
بردن اسید سالسیلیک ،اثرات سمیت علفکشها را نیز
در گیاهان کاهش میدهد .در بررسی اثرات علفکش
پاراکوات روی گیاهچههای جو ،نتایج نشان داد که
تیمار با اسید سالسیلیک در فاصله  24ساعت قبل
ازکاربرد علفکش پاراکوات ،از اثرات مخرب آن روی
کلروفیل و میزان فتوسنتز ،در مقایسه با عدم کاربرد
آن کاهش داد ( .)Ananieva et al., 2002اسپری
کردن محلول اسید سالسیلیک روی برگهای خیار و
توتون ،توانست آنها را از اثرات مخرب توسط پاراکوات
محافظت کند ( .) Stroble & Kue, 1995لو و
همکاران ( ،)Lu et al., 2015اثرات اسید سالسیلیک و
علفکش ایزوپروترون را بر روی گندم بررسی کردند.
ایزوپروتون علفکشی است از خانواده فنیل اورهها که
به طور گسترده و به صورت پیش رویشی و پس
رویشی ،برای کنترل علفهای هرز در غالت زمستانه
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استفاده میشود .چهار روز بعد از کاربرد علفکش
(اضافه شده به خاک گلدان) ،اسید سالسیلیک با
غلظت  0/5میلی موالر بر روی برگهای گندم اسپری
شد .اسید سالسیلیک ،میزان تجمع ایزوپروتون را در
گیاهچههای گندم کاهش داد .در واقع اسید سالسیلیک،
گلوکوزاسیون مشتقات ایزوپروتون را از طریق فعالیت
گلیکوزیل ترانسفراز ())glycosyltransferases (GTs
القاء میکند .تیمار ذرت با اسید سالسیلیک پیش از
کاربرد پاراکوات ( ،)50 uMبطور چشمگیر ،محتوی
مانولدیآلدئید و اکسیداسیون پروتئین را کاهش داد
( .)Ding et al., 2009اسید سالسیلیک (500
ماکروموالر) ،با افزایش کلروفیل و محتوی کارتنوئید و
پروتئین کل در برگها ،باعث مقاومت گیاهچههای جو
( )Ananieva et al., 2002( )Hordeum vulgareو
ذرت ( )Shahrtash et al., 2011به پاراکوات (umol L-
 )10 1شد .در گیاهچههای ذرت تیمار شده با
گالیفوسیت ،مقدار کلروفیل  b ،aو کاروتنوئیدها
کاهش یافت اما در برگهای تیمار شده با اسید سالسیلیک
و سیتوکنین ،این کاهش کمتر بود (.)Deep, 2013
اسید سالسیلیک ،فعالیت  ACCسینتتاز را که باعث تولید
اتلین در گیاه میشود ،کاهش میدهد ( Li et al.,
 .)1992اتیلن ،باعث تخریب کلروفیل در گیاهان می-
شود ( .)Arfan, 2007افزایش چشمگیری در رشد،
محتوی رنگدانه و نرخ فتوسنتز در ذرتهای اسپری
شده با اسید سالسیلیک گزارش شده است ( Khodary,
 .)2004; Radwan and Soltan, 2012اسید سالسیلیک،
نقش محوری در تنظیم فرایندهای فیزیولوژیکی
مختلف همچون فتوسنتز و رشد ایفا میکند (El-
 .)Tayeb, 2005کاربرد بیرونی اسید سالسیلیک ،میزان
فتوسنتز در ذرت ،سویا ( )Khan et al., 2003و خردل
هندی ( )Brassica junceaرا افزایش داد
( .)Fariduddin et al., 2003اسید سالسیلیک ،با القاء
فعالیت آنزیم روبیسکو ،میزان فتوسنتز را افزایش می-
دهد ( .)Khodary, 2004افزایش رشد ،تحت تاثیر
کاربرد اسید سالسیلیک ،میتواند مربوط به تغییر در
وضعیت هورمونها باشد (.)Shakirova et al., 2003
اثرات مفید اسید سالسیلیک در غلظتهای پایین روی

198

پور حیدر غفاربی  :بررسی اثر اسید سالسیلیک بر روی کارایی علفکشها در...

فتوسنتز ،با ممانعت از اکسیداسیون اکسین و در
نتیجه ،افزایش سطح اکسین ( )Ahmad et al., 2001و
به دنبال آن بهبود فتوسنتز ،هدایت روزنهای و تعرق
ارتباط دارد ( .)Stevens et al., 2006کاربرد اسید
سالسیلیک ،از افت اکسین و سایتوکنین در برگهای
گندم تحت تنش شوری جلوگیری کرد و در نتیجه،
میزان رشد و تولید ،افزایش یافت ( Shakirova et al.,
 .)2003اسید سالسیلیک ،باعث کاهش تجمع اسید
آبسزیک اسید در گیاهچههای گندم تحت تنش
کادمیوم شد اما از سوی دیگر ،از افت اکسین و
سایتوکنین جلوگیری نمود (.)Shakirova et al., 2016
اسید سالسیلیک ،با تاثیر بر هورمونهای دیگر نظیر
اکسین و سایتوکنین ،رشد و تقسیم سلولی را تنظیم
میکند .یکی از نقشهای متعدد اسید سالسیلیک ،ممانعت
از تجزیه هورمون اکسین میباشد

( Reed et al.,

)1998؛ از طرفی ،اکسین در سطح سلولی ،باعث
افزایش سنتز پروتئین و آنزیمهای مربوط به رشد
میشود ( .)Zhao et al., 1995اسید سالسیلیک به طور
مستقیم ،رادیکالهای هیدروکسیل را پاکسازی میکند
( )Halliwell et al., 1995و معموال به عنوان یک
مولکول سیگنالی که سیستم آنتی اکسیدانی را با
ممانعت از فعالیت کاتاالز و تحریک فعالیت پراکسیداز
تغییر میدهد و نقش فیزیولوژی خود را اعمال می-
کند ،درنظر گرفته میشود ( .)Rao et al., 1997تحت
تنش کادمیوم ،میزان مالون دی آلوئید و پرولین،
افزایش یافت اما این افزایش ،در گیاهانی که
بذرهایشان پیش از کاشت ،به اسید سالسیلیک آغشته
شده بودند اندکی کاهش داشت ( Krantev et al.,
 .)2008اسید سالسیلیک ( 0/1تا  0/5میلی موالر)
بطور چشمگیر ،میزان پرولین ،پراکسیده شدن لیپیدی

و فعالیت کاتاالز را در گیاهچههای ذرت تیمار شده با
پاراکوات ( )10 umol L-1کاهش داد ( Shahrtash et
 .)al., 2011کاربرد علفکش کوئیزافوپ پی اتیل در
آفتاب گردان ،سطح فنول کل را با گذشت زمان در
مقایسه با تیمار کنترل افزایش داد و این افزایش ،در
گیاهان پیش تیمار شده با اسید سالسیلیک بیشتر بود.
ترکیبات فنلی ،آنتی اکسیدانهایی هستند که در
گیاهان تحت تنش ،تجمع مییابند .در ذرت  ،سطح
فنول در پاسخ به کلتودیم نسبت به شاهد افزایش
نشان داد .عالوه بر آن ،اسپری کردن اسید سالسیلیک،
با یا بدون کلتودیم ،تجمع فنولها را القاء کرد
( .)Radwan, 2012کاهش سطح مالون دی آلوئید ،
پرولین در گیاهان پیش تیمار شده با اسید سالسیلیک،
نقش حفاظتی آن را تایید میکند ( Halliwell et al.,
 .)1995از آنجاییکه در تحقیقات صورت گرفته ،تنها
پاسخهای فیزیولوژیکی گیاه زراعی به اسید سالسیلیک
در شرایط عاری از علف هرز بررسی شده است ،این
پژوهش ،با هدف ارزیابی اثرات اسید سالسیلیک ،روی
کارایی علفکشهای جدید و متداول در کنترل
علفهای هرز و عملکرد ذرت اجرا شد.
مواد و روش ها
به منظور بررسی اثرات اسید سالسیلیک و برخی از
علفکش ها بر روی ذرت (رقم  )704و علفهای هرز،
آزمایشی به صورت فاکتوریل (دو فاکتوره) و در قالب
طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام
شد..جمله تکراری**** فاکتور اول ،علفکش در 10
سطح (جدول  )1و فاکتور دوم ،محلول پاشی اسید
سالسیلیک در دو سطح (شامل  0یعنی آب مقطر) و
اسید سالسیلیک 1میلی موالر ).

جدول -1مشخصات تیمارهای آزمایش
Table 1. Treatments characteristics of the experiment
Application Time
Post-emergence- 4-6 leaves
Post-emergence- 4-6 leaves
Post-emergence- 4-6 leaves

Formulation
٪75 DF
٪25 DF
٪25.4 OD

Application Rate
175 gr.ha
40 gr.ha
1.2 lit.ha

Trade Name
Ultima
Titos
Maister power

Post-emergence- 4-6 leaves
Post-emergence- 4-6 leaves
Post-emergence- 4-6 leaves
Post-emergence- 4-6 leaves

٪4 SC
٪67.5 SL
٪40 EC
53.75 SE

2 lit.ha
2 lit.ha
1.5 lit.ha
4.5 lit.ha

Cruz
U46 Combi Fluid
Bromicid AM
Lumax

Post-emergence- 4-6 leaves

48% SL

2 lit.ha

Baاسید سالسیلیکgran

Common Name
Nicosulfuron+Rimsulfuron
Rimsulfuron
Udosulfuron+Foramsulfuron+
Tincarbason
Nicosulfuron
2,4-D+MCPA
Bromoxynil+MCPA
Mesotrion+ S-metolacholor+
Terbuthlazine
Bentason
Control – Hand Weeding
Control- Weed Infest
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این آزمایش ،در مزرعه تحقیقاتی دانشکده
کشاورزی دانشگاه تبریز ،واقع در  12کیلومتری شرق
تبریز انجام شد .این منطقه با ارتفاع  1364متر از
سطح دریای آزاد ،در طول جغرافیایی  46درجه و 17
دقیقه طول شرقی و عرض جغرافیایی  38درجه و پنج
دقیقه شمالی قرار دارد .میانگین حداقل و حداکثر دما،
به ترتیب  2/51و  25/8درجه سانتی گراد ،میانگین
دما در طول سال  10درجه سانتی گراد و متوسط
بارندگی سالیانه برابر  245/75میلیمتر گزارش شده
است .خاک این اراضی ،از نوع شنی لومی با ساختمان
خاکدانهای ریز ضعیف و  pHبرابر با  8/1است .در بهار
 ،94زمینی که دارای سابقه آلودگی کافی به علفهای
هرز غالب منطقه بود ،انتخاب شد .پس از انجام
عملیات تهیه زمین و بستر بذر ،کرتهایی به عرض
چهار متر و طول دو متر ،شامل پنج ردیف کاشت ،با
فاصله ردیف  75سانتی متر و فاصله کاشت  20سانتی
متر آماده شد .کاشت بذر در تاریخ  94/2/15و با
دست انجام شد .کرتهای آزمایشی توسط یک ردیف
نکاشت از یکدیگر جدا شدند .هر حفره کاشت (به عمق
سه تا پنج سانتی متر) شامل سه عدد بذر بود .مصرف
کود ،بر اساس آزمون خاک و نیاز گیاه ،برای هر تیمار،
به صورت یکنواخت انجام شد .مزرعه هر هفت روز
یکبار آبیاری شد .سمپاشی با سمپاش پشتی کتابی
اهرم از بغل ،مجهز به نازل شرهای با فشار دو تا 2/5
بار و میزان  300-400لیتر آب در هکتار ،در مرحله
شش برگی ذرت (سه روز پس از کاربرد اسید
سالسیلیک) انجام شد و نمونه برداریها با کواردات
 0/5متر در  0/5متر ،هر دو هفته یکبار و با در
نظرگیرفتن اثر حاشیه از ذرت و علفهای هرز انجام
شد .اولین نمونهبرداری 15 ،روز بعد از سمپاشی و
نمونهبرداری بعدی  30روز بعد از سمپاشی انجام شد.
در هر بار نمونه برداری ،نوع و تراکم علفهای هرز ،به
تفکیک گونه ثبت شد و سپس نمونهها در آونی با
دمای  75سانتیگراد و به مدت  48ساعت خشک
شدند و وزن خشک آنها اندازه گیری شد .در طی دو
دوره نمونه برداری ،از هر کرت یک بوته ذرت انتخاب
شد و سطح برگ ،وزن تر و وزن خشک برگ و ساقه
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اندازهگیری شد .زمانی که رطوبت بالل ها به  14الی
 18درصد رسید ،برای اندازه گیری عملکرد دانه ،هفت
بوته از هر کرت انتخاب شدند و بالل ها برداشت
شدند .تجزیه داده ها با استفاده از نرم افزار آماری
 SASانجام شد و میانگینها با آزمون حداقل تفاوت
معنی دار ())LSD (Least Significant Difference
در سطح پنج درصد با هم مقایسه شدند .رسم نمودار
با اکسل انجام شد.
نتایج و بحث
علفهای هرز
در مزرعه تحقیقاتی ،سه علف هرز پهن برگ سلمهتره
( ،)Chenopodium album L.پیچک ( Convolvulus
 )arvensis L.و تاجریزی ( )Solanum nigrum L.و
تنها علفهرز باریک برگ چسبک ( Setaria viridis
 ،)L.در مزرعه غالب بودند؛ از این رو ،فقط به اثرات
علفکشها و اسید سالسیلیک بر روی این چهار علف
هرز مورد بررسی قرار گرفت.
سلمه تره
نتایج نشان داد که پس از گذشت  30روز از کاربرد
علفکش ،اثرات متقابل بین علفکشها و اسید
سالسیلیک ،از نظر آماری معنی دار نبود و اسید
سالسیلیک ،تنها تراکم و وزن خشک سلمه تره را تحت
تاثیر قرار داد اما این افزایش تراکم ،تنها در تیمار
شاهد (عدم وجین) از نظر آماری معنی دار بود (جدول
 .)3 ،2تمام تیمارهای علفکشی ،تراکم سلمه تره را
کاهش دادند (شکل  )1اما موفقترین علفکشها در
کاهش تراکم سلمهتره ،به ترتیب مزوتریون  +اس-
متاکلر  +تربوتیالزین ،بروموکسینیل  +امسیپیآ و
توفوردی  +امسیپیآ و ناکارآمدترین علفکشها،
نیکوسولفورون ،ریم سولفورون و بنتازون بودند .افزایش
تراکم و وزن خشک در شاهد تیمار شده با اسید
سالسیلیک ،از نظر آماری معنی دار بود .بیشترین کاهش
وزن خشک سلمه تره به ترتیب در تیمارهای
بروموکسینیل  +امسیپیآ  ،توفوردی  +امسیپیآ و
مزوتریون  +اس متاکلر  +تربوتیالزین به دست آمد
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(شکل  .)2کارایی این علفکشها در کاهش تراکم و
وزن خشک سلمه تره ،تحت تاثیر اسید سالسیلیک قرار
نگرفت .در بین علفکشهای سولفونیل اورهی
کاربردی ،نیکوسولفورون  +ریم سولفورون و
یدوسولفورون  +فورام سولفورون در مقایسه با ریم
سولفورون و نیکوسولفورون ،وزن خشک سلمه تره را

بیشتر و در حد مزوتریون  +اس متاکلر  +تربوتیالزین
و توفوردی  +امسیپیآ کاهش دادند .کاهش تراکم و
وزن خشک سلمهتره در علفکشهای خانواده
سولفونیل اوره ،در پاسخ به اسید سالسیلیک کاهش
یافته بود اما این کاهش از نظر آماری معنی دار نبود.

جدول -2تجزیه واریانس تراکم علفهای هرز در فاصله  30روز پس از کاربرد علفکشها
Table 2- Analysis of variance of weed densities 30 days after herbicide applications
Setaria viridis
ns 23.35
0.38 ns

Solanum nigrum
ns 2.5
3.63 ns

Convolvulus arvensis
* 288
2.67 ns

Chenopodium album
470.22 ns
* 2816.67

Df
2
1

*33.45
2.16 ns

**309.34
80.67 ns

** 951
80.67 ns

**7950.38
405 ns

8
8

8.55

32.15

67.3

520.5

34

Source of Variation
block
licylic acidاسید سالسیلیک
)(a
)herbicid( b
× اسید herbicid
licylic acidسالسیلیک
)(a×b
error

* ** ،و  ،nsبه ترتیب بیانگر معنی داری در سطح  5و  1درصد و عدم اختالف معنی داری میباشد.
* ,** and ns: significant at 5 and 1 probability levels ns not Signiﬁcant respectively.

جدول  -3تجزیه واریانس زیست توده علفهای هرز در فاصله  30روز پس از کاربرد علفکشها
Table 3- Analysis of variance of weeds biomass 30 days after herbicide applications spraying
Setaria viridis
10.18 ns
0.38 ns
** 31.35
0.65 ns

Solanum nigrum
54.79 ns
20.81 ns
** 373.86
6.9 ns

Convolvulus arvensis
456.89 ns
13.4 ns
** 33981.95
42.52 ns

Chenopodium album
3638.4 ns
* 6998.35
** 21509.82
1460.14 ns

Df
2
1
8
8

6.8

59.7

219.29

1130.55

34

Source of Variation
block
)a(salicylic acid
)b( herbicid
salicylic acid ×herbicid
()b×a
error

* ** ،و  ،nsبه ترتیب بیانگر معنی داری در سطح  5و  1درصد و عدم اختالف معنی داری میباشد.
*, ** and ns: significant at 5 and 1 probability levels ns not Signiﬁcant respectively.

شکل  -1تغییرات تراکم سلمه تره در اثر تیمار با علفکشها و اسید سالسیلیک در فاصله  15و  30پس از کاربرد علفکش .میلههای
روی هر ستون ،نشاندهنده خطای استاندارد ،بر اساس تکرارهای آزمایش هستند.
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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شکل  -2تغییرات زیست توده سلمه تره در اثر تیمار با علفکشها و اسید سالسیلیک ،در فاصله 15و  30پس از کاربرد علفکش.
میلههای روی هر ستون ،نشاندهنده خطای استاندارد ،بر اساس تکرارهای آزمایش هستند.
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

نیکوسولفورون ،علف هرز سلمه تره را  42تا 48
درصد کنترل میکند ( .)Bunting et al., 2005تیمار
نیکوسولفورون به تنهای،ی قادر به کنترل مناسب
علف هرز سلمه نیست ،بنابراین در مناطقی که تراکم
علف هرز سلمه تره باالست ،توصیه میشود که همراه
با علفکشهایی نظیر بروموکسینیل  +امسیپیآ و یا
توفوردی  +امسیپیآ بکار رود ( Sharifi Ziveh,
 .) Hadizadeh &2011در بررسیهای انجام شده در
مغان مشاهده شد که کارایی نیکوسولفورون  +ریم
سولفورون در دزهای توصیه شده ،در کنترل سلمه
تره ،در مقایسه با بروموکسینیل  +امسیپیآ ،کمتر بود
و تاثیر کمتری در کاهش تراکم این علفهرز داشت
( .)Baghestani et al., 2013در تحقیقات Lotfi-Mavi
 ،)2012( et al.,دو علفکش توفوردی  +امسیپیآ و
بروموکسینیل  +امسیپیآ ،کنترل بسیار مطلوبی روی
سلمه تره داشت .در بررسی کارایی علفکش مزوتریون
 +اسمتاکلر  +تربوتیالزین در مزارع ذرت مشاهده شد
که مصرف  4-4/5لیتر در هکتار از این علفکشها،
سلمه تره را  85تا  100درصد (Sharifi Ziveh, 2011
&  )Hadizadehکنترل میکند .در تحقیقات انجام
شده در استانهای مختلف کشور ،کارایی علفکش-

های نیکوسولفورون و ریم سولفورون بر روی علفهای
هرز باریک برگ را خوب گزارش نمودند و آنها را به
عنوان علفکشهایی دو منظوره که قدرت باریک برگ
کشی آنها ،بهتر از پهن برگکشی است ،معرفی شدند
( .)Baghestani et al., 2007; Zand et al., 2007در
نتایج این بررسی نیز مشاهده شد اسید سالسیلیک،
کارایی علفکشهای موفق در کنترل سلمه تره را
کاهش نمیدهد اما کارایی علفکشهای دو منظوره
نیکوسولفورون ،نیکوسولفورون  +ریم سولفورون،
یدوسولفورون  +فورام سولفورون را کاهش داد؛ هرچند
این کاهش از نظر آماری معنیدار نبود.
پیچک
اثر تمامی تیمارها ،روی جمعیت و وزن خشک
علفهرز پیچک ،معنی دار بود .علفکشهای
بروموکسینیل  +امسیپیآ ،توفوردی  +امسیپیآ،
یدوسولفورون  +فورام سولفورون و مزوتریون  +اس-
متاکلر  +تربوتیالزین ،تراکم پیچک را کاهش دادند اما
تفاوت بین آنها از نظر آماری معنی دار نبود (شکل
 .)3بیشترین کاهش وزن خشک پیچک ،به تیمار
بروموکسینیل  +امسیپیآ ،توفوردی  +امسیپیآ و
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نیکوسولفورون  +ریم سولفورون تعلق داشت و کمترین
کاهش وزن خشک این علف هرز ،با کاربرد دو

علفکش بنتازون و ریم سولفورون مشاهده شد (شکل
.)4

شکل  -3تغییرات تراکم پیچک در اثر تیمار با علفکشها و اسید سالسیلیک در فاصله  15و  30پس از کاربرد علفکش .میلههای
روی هر ستون ،نشاندهنده خطای استاندارد ،بر اساس تکرارهای آزمایش هستند.
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.

شکل  -4تغییرات در زیست توده پیچک در اثر تیمار با علفکشها و اسید سالسیلیک  15 ،و  30پس از کاربرد علفکش .میلههای
روی هر ستون ،نشاندهنده خطای استاندارد ،بر اساس تکرارهای آزمایش هستند.
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.

برخالف سلمه تره ،تراکم و وزن خشک پیچک،

تحت تاثیر اسید سالسیلیک قرار نگرفت (جدول .)3 ،2
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در تحقیقات ،)2013( Baghestani et al.,
بروموکسینیل +امسیپیآ و توفوردی  +امسیپیآ
توانستند پیچک را به طور کامل کنترل کنند ولی
نیکوسولفورون ،تنها باعث کاهش  65درصدی وزن
خشک پیچک شد .در مطالعات Hadisadeh et al.,
( ،)2011بیشترین کاهش وزن خشک پیچک ،پس از
مصرف چهار لیتر در هکتار مزوتریون  +اسمتاکلر +
تربوتیالزین (بصورت پس رویشی) ،مشاهده شد.
بروموکسینیل  +امسیپیآ ،یدوسولفورون  +فورام
سولفورون و توفوردی  +امسیپیآ ،مطلوبترین
علفکشها در کاهش تراکم پیچک بودند و ریم
سولفورون ،کمترین اثر را در کاهش تراکم این علف
هرز داشت .همچنین بیشترین کاهش وزن خشک
پیچک ،به تیمار علفکش های نیکوسولفورون  +ریم-
سولفورون ،توفوردی  +امسیپیآ و یدوسولفورون +
فورام سولفورون تعلق داشت و کمترین کاهش وزن
خشک ،در تیمار علفکش ریمسولفورون مشاهده شد
( .)Mamnouie & Baghestani, 2011در مطالعات
( ،Zand et al., (2009نیکوسولفورون ،نیکوسولفورون +
ریمسولفورون ،ریم سولفورون و مزوتریون  +اسمتاکلر
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 +تربوتیالزین توانستند پیچک را درحد قابل قبولی
کنترل کنند.
تاجریزی
در بین تیمارهای مختلف علفکشی ،تفاوت در تراکم و
وزن خشک تاجریزی بین کاربرد و عدم کاربرد اسید
سالسیلیک از نظر آماری معنیدار نبود .بهترین تیمار
علفکشی در کاهش تراکم و وزن خشک تاجریزی،
بروموکسینیل  +امسیپیآ  ،توفوردی +امسیپیآ و
مزوتریون  +اسمتاکلر  +تربوتیالزین بود و تفاوت بین
آنها معنی دار نبود .بیشترین تراکم و وزن خشک
تاجریزی در علفکش نیکوسولفورون و ریم سولفورون
مشاهده شد (شکل  5و Hadizadeh et al., .)6
( )2011و  )2013( Nabizadeh et al.,گزارش کردند
که علفکش مزوتریون  +اسمتاکلر  +تربوتیالزین،
تاثیر مطلوبی در کنترل تاجریزی سیاه دارد .در بررسی
تاثیر دو علفکش توفوردی +امسیپیآ و
بروموکسینیل +امسیپیآ بر کنترل علفهای هرز پهن
برگ ،کنترل بسیار مطلوبی روی تاجریزی مشاهده
است (.)Lotfi-Mavi et al., 2012

شکل  -5تغییرات تراکم تاج ریزی در اثر تیمار با علفکشها و اسید سالسیلیک در فاصله  15و  30پس از کاربرد علفکش .میلههای
روی هر ستون ،نشاندهنده خطای استاندارد ،بر اساس تکرارهای آزمایش هستند.
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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شکل  -6تغییرات در زیست توده تاج ریزی در اثر تیمار با علفکشها و اسید سالسیلیک در فاصله  15و  30پس از کاربرد علفکش.
میلههای روی هر ستون ،نشاندهنده خطای استاندارد ،بر اساس تکرارهای آزمایش هستند.
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
نتایج نشان داد اسید سالسیلیک ،تاثیری بر تراکم و
وزن خشک چسبک نداشته است (جدول .)3 ،2
بیشترین کاهش تراکم و وزن خشک چسبک ،به
علفکشهای دو منظوره سولفونیل اوره ،یعنی
نیکوسولفورون  +ریم سولفورون ،نیکوسولفورون،
یدوسولفورون  +فورام سولفورون و ریم سولفورون تعلق
داشت .کمترین کاهش تراکم و وزن خشک چسبک در
علفکشهای بروموکسینیل  +امسیپیآ توفوری
مشاهده شد (شکل  .)8 ،7کاهش زیاد تراکم برخی از
علفهای هرز (سلمه تره و پیچک) در اثر کاربرد این
علفکشها و آزاد شدن آشیانه اکولوژیک ،اشغال این
آشیانه توسط علفهای هرز باقی مانده یعنی چسبک
را در پیداشت .علفکش نیکوسولفورون  +ریم
سولفورون ،در کنترل علفهای هرز باریک برگ ،از
کارایی بهتری برخوردار بودند و بر علفهرز چسبک و
اویارسالم تاثیر بسزایی داشتند (.)Zand et al., 2009
 )2005( Bunting et al.,گزارش کردند که
نیکوسولفورون ،علفهای هرز ارزن وحشی و سلمهتره
را به ترتیب  89و  42درصد کنترل میکند .مصرف
 4/5لیتر در هکتار علفکش مزوتریون  +اسمتاکلر +

تربوتیالزین به صورت پس رویشی ،به جز ناتوانی در
مهار شیرین بیان و قیاق ،علفهای هرز عروسک پشت
پرده ،طلحه ،سلمه ،کنجد ،کنف وحشی ،سوروف و در
برخی موارد تاج خروس وحشی را باالی  85درصد و
علفهای هرز تاتوره ،خرفه و ارزن وحشی را بیشتر از
 75درصد مهار میکند (.)Zand et al., 2009
ذرت
در تمامی تیمارهای آزمایشی ،کاربرد
سه روز پیش از کاربرد علفکش ،وزن خشک برگ،
ساقه و سطح برگ ذرت را در مقایسه با عدم کاربرد
آن ،افزایش داد .این افزایش 15 ،روز پس از کاربرد
علفکش ،بیشتر مشهود بود (احتماال در این فاصله
زمانی ،کانوپی هنوز به طور کامل بسته نشده است و
رقابت بین علف های هرز و بوتههای ذرت شدید
نیست) (جدول  .)5 ،4بیشترین افزایش وزن خشک
ساقه و برگ ،در تیمار توفوردی  +امسیپیآ و
بیشترین سطح برگ در تیمار شاهد وجین به دست
آمد .در تیمار شاهد (عدم وجین) ،کاربرد اسید
سالسیلیک ،تاثیر منفی بر روی ذرت داشت زیرا وقتی
علفکش استفاده نمیشود ،علفهایهرز از کاربرد اسید
اسید سالسیلیک،
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سالسیلیک بهتر استفاده میکنند و قدرت رقابتی خود را
افزایش میدهند .پس در صورت عدم کنترل علفهای
هرز ،استفاده از اسید سالسیلیک توصیه نمیشود .گزارش
شده است که محلول پاشی با اسید سالسیلیک ،سطح
برگ جو ،گندم و ذرت را افزایش میدهد ( Metwally
et al., 2003; Kaydan et al., 2007; Pirasteh .)Anosheh et al., 2012نتیج تحقیقات Hashemi et

 ،)2014( al.نشان دهنده افزایش سطح برگ و وزن
خشک جو ،تحت تاثیر کاربرد اسید سالسیلیک ،در مرحله
شروع پنجه زنی بود .عملکرد ذرت در تیمار شاهد
آلوده ،تحت تاثیر اسید سالسیلیک ،کاهش یافت و در
تیمار علفکشهای نیکوسولفورون و ریم سولفورون که
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کارایی ضعیفی در کنترل پهن برگها داشتند ،تحت
تاثیر اسید سالسیلیک قرار نگرفت اما در بقیه ،تیمارها
افزایش داشت (شکل  .)9بیشترین افزایش عملکرد
ذرت ،در تیمارهای مزوتریون+اس متاکلر+تربوتیالزین
و وجین پیش تیمار شده با اسید سالسیلیک به دست
آمد .کاربرد اسید سالسیلیک ،باعث بهبود روند رشد و
عملکرد ذرت ()Nagasubramaniam et al., 2007
وگندم

(2003

al.,

et

)Shakirova

شد.

 )2014( Sharafzadeh & Noureddinnmگزارش
کردند که کاربرد اسید سالسیلیک  1/2میلی موالر ،پیش
از گلدهی ،وزن هزار دانه ذرت را افزایش میدهد.

شکل  -7تغییرات در تراکم چسبک در اثر تیمار با علفکشها و اسید سالسیلیک در فاصله  15و  30پس از کاربرد علفکش.
میلههای روی هر ستون ،نشاندهنده خطای استاندارد ،بر اساس تکرارهای آزمایش هستند.
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.

شکل  -8تغییرات در زیست توده چسبک در اثر تیمار با علفکشها و اسید سالسیلیک در فاصله  15و  30پس از کاربرد علفکش.
میلههای روی هر ستون ،نشاندهنده خطای استاندارد ،بر اساس تکرارهای آزمایش هستند.
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 کاربرد30  و15  اثر علفکشها و اسید سالسیلیک بر وزن خشک برگ و ساقه تک بوته ذرت در فاصله-4 جدول
 خطای استاندار هستند±  میانگینها، دادهها.علفکش
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.
Treatments
Nicosulfuron+Rimsulfuron
Bromoxynil+MCPA
Bentason
2,4-D+MCPA
Rimsulfuron
Nicosulfuron
Mesotrion+ S-metolacholor+
Terbuthlazine
Udosulfuron+Foramsulfuron+
Tincarbason
Control (W.I)
Hand Weeding

After 15 days
Leaf biomass (gr)
stem biomass (gr)
SA 0
SA 1mM
SA0
SA 1mM
0.7±0.1
0.84±0.16
0.293±0.06
0.45±0.074
0.8±0.1
0.96±0.1 0.35±0.06
0.51±0.06

After 30 days
Leaf biomass (gr)
SA 0
SA 1mM
6 ±0.22
6.9 ±0.8
6.94±0.84
7.6 ±0.94

stem biomass (gr)
SA 0
SA 1mM
4.28±0.6
4.41±0.56
4.63±0.51 5.21±0.58

0.9±0.2
0.67±0.07
0.53±0.08
0.74±0.064

1.13±0.19
0.93±0.04
0.85±0.06
1.08±0.15

0.34±0.054
0.29±0.03
0.27±0.045
0.34±0.03

0.4±0.075
0.48±0.05
0.38±0.06
0.43±0.025

6.8±0.63
7.3±0.97
4.39±0.55
4.52±0.28

8.77 ±1.08
9.1 ±0.43
5.56 ±0.8
6.33 ±0.76

4.89±0.47
5.99±0.5
2.71±0.29
4.5±0.69

6.48±0.55
7.3±0.71
3.8±0.18
5.8±0.63

0.68±0.1

1.17±0.18

0.35±0.02

0.51±0.08

6.34±0.94

8.69±0.98

4.41±0.5

5.6±0.73

0.74±0.02
0.45±0.12
0.84±0.085

0.87±0.07
0.62±0.09
1.55±0.24

0.32±0.027
0.25±0.032
0.46 0.038

0.4±0.01
0.34±0.03
0.55±0.05

7.2±0.86
2.1±0.36
7.88±0.66

8.73±0.64
0.33±0.038
8.5±.83

3.2 ±0.37
1.35±0.17
4.4 ±0.38

6.63±0.6
0.143±0.02
6.22 ±0.91

. روز پس از کاربرد علفکشها30  و15  اثر علفکشها و اسید سالسیلیک بر سطح برگ تک بوته ذرت در فاصله-5 جدول
 خطای استاندار هستند±  میانگینها،دادهها
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 15 days
Leaf area (mlm2)
Treatments
Nicosulfuron+Rimsulfuron
Bromoxynil+MCPA
Bentason
2,4-D+MCPA
Rimsulfuron
Nicosulfuron
Mesotrion+ S-metolacholor+
Terbuthlazine
Udosulfuron+Foramsulfuron+
Tincarbason
Control (W.I)
Hand Weeding

After 30 days
Leaf area (ml m2)
SA 0
SA 1mM
133245±16561.6
144808±14514
126229±11988.1
164098±9161.9
156309±9563.3
173445±3898.9
162947±9823.4
193840±12538.2
91343±9488
96921±10980.6
98744±6502.7
107577±2010.7

SA 0
23715±1691.9
33347±4469.1
33445±468.6
32538±1132.7
23381±566.3
25104±3577.3

SA 1mM
36545±1911.8
39983±5326.6
39143±529
37966±1087.2
37654±527.8
32753±3211.4

27074±3288.1

39185±2492.2

144202.8±11525.4

161126±14185.5

27764±840.8
14887.5±1879.4
36550±3034.1

38661±1448.1
18733±1345.4
44412±1429.1

142585±15837.1
67215±6882
165799±14469.2

192103±20139.9
37872±3353.7
213517±15340.5

 عملکرد دانه ذرت تحت تاثیر کاربرد علفکشها و اسید سالسیلیک-9 شکل
Figure 9. Effect of herbicide treatments and SA on Zea mays Grain yield (Kg/ha)
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جدول  -6تجزیه واریانس سطح برگ ،وزن خشک برگ و ساقه ذرت در فاصله  15روز پس از کاربرد علفکش
Table 6- Anaiysis of variance of corn leaf area, leaf and stem dry weight 15 days after herbicide applications.
Leaf area
131618386 ns
**11411369047
**247416864
18986824 ns

Stem dry
0.0072 ns
** 0.22
0.02 ns
0.0026 ns

Leaf dry
0.101 ns
** 1.22
* 0.21
0.053 ns

45408412

0.0121

0.079

Df
2
1
9
9
38

Source of Variation
block
اسید سالسیلیک )a(licylic acid
)b( herbicid
 ×herbicidاسید
سالسیلیک)b×a( licylic acid
error

* ** ،و  ،nsبه ترتیب بیانگر معنی داری در سطح  5و  1درصد و عدم اختالف معنی داری میباشد.
*, ** and ns: significant at 5 and 1 probability levels ns not Signiﬁcant respectively.

جدول  -7تجزیه واریانس سطح برگ ،وزن خشک برگ و ساقه ذرت و عملکرد دانه در فاصله  30روز پس از کاربرد علفکش.
Table 7- Anaiysis of variance of corn leaf area, leaf and stem dry weight and seed yield 15 days after herbicide
treatments
Source of
Df
Leaf dry
Stem dry
Leaf area
Seed yield
Variation
block
2
*14.21
* 14.26
751167480 ns
14553870.2
ns
14027809.7ns

**5802521018

*19.13

* 18.5

1

*37930740.9
*
2021353 ns

11058170504
**
822141877ns

**15.47

**28.49

9

salicylic acid
()a
)b( herbicid

2.13 ns

1.99ns

9

8724483/7

749248238.46

4/15

4.08

38

×herbicid
)b×a( salicylic acid
error

* ** ،و  ،nsبه ترتیب بیانگر معنی داری در سطح  5و  1درصد و عدم اختالف معنی داری میباشد.
*, ** and ns: significant at 5 and 1 probability levels ns not Signiﬁcant respectively.

نتیجه گیری کلی
براساس نتایج،موفقترین علفکشها در کاهش تراکم
و وزن خشک علفهایهرز ،بروموکسینیل  +امسیپیآ،
مزوتریون  +اسمتاکلر  +تربوتیالزین و توفوردی  +ام-
سیپیآ بودند و اسید سالسیلیک کارایی آنها را کاهش
نداد )2013(Baghestani et al., .در بررسیهای خود
گزارش دادند که علفکشهای توفوردی  +امسیپیآ و
بروموکسینیل  +امسیپیآ ،علفهای هرز پهن برگ را
در حد عالی کنترل کردند .علفکشهای مزوتریون +
اسمتاکلر  +تربوتیالزین ( 4/5لیتر در هکتار پس
رویشی) ،به جز ناتوانی در مهار شیرین بیان و قیاق،
توانستند بیش از  85درصد از علفهایهرز عروسک
پشت پرده ،طلحه ،سلمه ،کنجد ،کنف وحشی ،سوروف
و در برخی موارد تاج خروس و حشی را کنترل کنند و
و علفهایهرز تاتوره ،خرفه و ارزن وحشی را بیشتر از
 75درصد مهار کردند ( .)Zand et al., 2009همچنین
کارایی  4-4/5لیتر در هکتار مزوتریون  +اسمتاکلر +
تربوتیالزین در مهار علفهای هرز پهن برگ مناطق
مختلف ورامین ،خوزستان و کرمانشاه در مزارع ذرت،

موفق ارزیابی شد ( .)Zand et al., 2009از خانواده
سولفونیل اورهها ،بیشترین کاهش تراکم و وزن خشک
علفهایهرز در کاربرد یدوسولفورون  +فورام
سولفورون ،نیکوسولفورون  +ریم سولفورون مشاهده
شد .اسید سالسیلیک ،کارایی علفکشهای خانواده
سولفونیل اورها در کاهش تراکم و وزن خشک کل
علفهایهرز را افزایش داد اما فقط افزایش
کاراییعلفکش نیکوسولفورون ،از نظر آماری معنی دار
بود .گزارش شده است که علفکش نیکوسولفورون،
باعث کاهش  59درصدی ()Lotfi-Mavi et al., 2010
علفهای هرز مزارع ذرت شده استBaghestani. .
&  )2011( Mamnouieگزارش کردند که
یدوسولفورون  +فورام سولفورون ،قادر به کنترل
مطلوب علفهای هرز بودند و میتواند جایگزین
نیکوسولفورون ،ریم سولفورون و در مواردی
نیکوسولفورون  +ریم سولفورون باشند .نتایج تحقیقاتی
که در استان های مختلف کشور انجام شد نشان
دهنده کارایی خوب علفکشهای نیکوسولفورون و
ریم سولفورون در کنترل علفهای هرز باریک برگ

... بررسی اثر اسید سالسیلیک بر روی کارایی علفکشها در: پور حیدر غفاربی

 اسید سالسیلیک در.کاهش از نظر آماری معنیدار نبود
 وزن خشک برگ و ساقه و عملکرد، سطح برگ،ذرت
دانه را در تیمار شاهد آلوده به علف هرز کاهش داد و
در تیمارهای علفکشی که کنترل ضعیفی در علف
 تاثیری نداشت اما در تیمارهایی،هرز داشتند
علفکشی که علفهرز را به نحوه مطلوب کنترل کرده
 از این رو و در صورت عدم کنترل. افزایش داد،بودند
علفهای هرز و یا استفاده از علفکشهای سولفونیل
 کاربرد اسید،اوره با قدرت پهن برگ کشی کم
.سالسیلیک توصیه نمیشود
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 به عنوان علفکشهایی دو،بود و این دو علفکش
منظوره که قدرت باریک برگ کشی آنها بهتر از پهن
Baghestani et al., (  معرفی شدند،برگ کشی است
.)2007; Zand et al., 2007
 سه روز، کاربرد اسید سالسیلیک،براساس نتایج
 کارایی علفکشهای موفق،پیش از کاربرد علفکشها
 میزان.در کنترل پهن برگها را تحت تاثیر قرار نداد
کنترل علفهای هرز توسط علفکشهای دو منظوره
سولفونیل اوره که قدرت باریک برگ کشی بیشتری
 کاهش یافت اما این، تحت تاثیر اسید سالسیلیک،دارند
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