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 چکیده

د. آزمایش یک فصل رشد انجام ش ای طیکش نیکوسولفورون در کنترل قیاق در ذرت، آزمایشی مزرعههای مختلف کاربرد علفو زمانبه منظور بررسی تاثیر مقادیر 

 هکتار در موثره ماده گرم ۱۰۰ و ۸۰، ۶۰، ۴۰، ۰)کش های کامل تصادفی و در سه تکرار اجرا شد. پنج سطح علفهای خرد شده، در قالب طرح بلوکبصورت کرت

 شش تا هشت و برگی برگی،چهار تا شش دو تا چهار)کش بعنوان کرت اصلی و سه زمان کاربرد علف( شده توصیه غلظت درصد ۱۲۵ و ۱۰۰، ۷۵، ۵۰، ۰ معادل

 کش و زیست توده علف هرز در هر زمان کاربرد، از مدل استاندارد بعنوان کرت فرعی در نظر گرفته شد. برای توصیف رابطه بین مقدار علف( ذرت برگی

)میزان L کش(،)میزان زیست توده قیاق بدون کاربرد علف Uپاسخ استفاده گردید. برآورد پارامترها نشان داد که با تاخیر در زمان سمپاشی، مقدار چهار پارامتر -غلظت

کش الزم )مقدار علف 90EDو درصدی زیست توده قیاق(  ۵۰کش الزم جهت کاهش )مقدار علف 50EDزیست توده قیاق در مقادیر باالتر از غلظت توصیه شده(، 

 درصدی زیست توده قیاق( بصورت خطی افزایش یافت. جایگذاری پارامترهای مذکور با روابط خطی به عنوان زیر مدل در مدل  9۰جهت کاهش 

نمود.  هرز را توصیفک علفکش و وزن خشکش، زمان مصرف علفتوان از روی دو متغیر، غلظت علفپاسخ، منجر به مدل تلفیقی شد که به کمک آن می-غلظت

کش کیلوگرم در هکتار( درمرحله اول کاربرد علف ۷۴/۱۲۱۰۸کیلوگرم در هکتار( و عملکرد دانه ذرت ) ۸/۲۰۴۷۸نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین زیست توده )

برگی ذرت به تعویق افتاد، میزان زیست توده  ۶-۸مرحله درصد غلظت توصیه شده( بدست آمد. هنگامی که سمپاشی تا  ۱۲۵لیتر در هکتار )معادل  ۵/۲با مقدار 

برگی ذرت با  ۲-۴کش در کیلوگرم در هکتار کاهش یافت. کاربرد علف ۷/۸۷۵9کیلوگرم و عملکرد دانه به  3/۱۵۶۲۵کش، به نهایی ذرت در حداکثر غلظت علف

گرم در متر مربع کاهش دهد و از خسارت به ذرت ۲/۴۱به  9/۱۴۴را از درصد غلظت توصیه شده در هکتار توانست وزن خشک قیاق  ۷۵غلظت کاهش یافته 

 کش برای کنترل قیاق در ذرت کمک خواهد کرد.جلوگیری نماید. نتایج مطالعه حاضر به افزایش کارایی غلظت علف

 .یافته کاهش غلظت ،نیکوسولفورون پاسخ، قیاق،-غلظت: کلیدیهای واژه
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ABSTRACT 

A field experiment was conducted to determine the interaction effects of herbicide timing and doses on the control 

of Sorghum halepense in maize. The experiment was a split plot in randomized complete block design (RCBD) 

with three replications. Main plots were herbicide doses (0, 40, 60, 80, 100 g.ae of nicosulfuron) and sub-plots 

comprised herbicide timing (maize growth stages: 2-4 leaves, 4-6 leaves and 6-8 leaves). Standard dose response 

model was used to describe the relationship between weed biomass and herbicide doses at each herbicide 

application time. Estimated parameters showed that herbicide application delay increased U, L, ED50, ED90 

parameters linearly. The highest yield of maize (20478.8 kg/h) was obtained by 2.5 lit/ha herbicide applied at 2-4 

leaves of maize growth stage. Recommended dose of herbicide resulted in 12108.74 kg/h maize yield when it was 

applied at 6-8 leaves maize growth stage. In summary, 1.5 lit/ha herbicide applied at 2-4 leaves growth stage of 

maize gave acceptable control and decreased S. halepense biomass from 144.9 to 41.2 g/m2. The respected amount 

of weed biomass was not able to compete with maize and make damage. Results of the current study can be used 

in S. halepense management programs in maize fields. 

Key words: Dose-response, johnsongrass, nicosulfuron, reduced dose.  
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 مقدمه

های چند ساله برگاز باریک( .Sorghum halepense L)قیاق 

 و علف هرزی دردسر ساز در نقاط مختلف دنیاست 

(Holm et al., 1977 )های وسیعی از عرض یکه در محدوده

 .درجه شمالی پراکنش دارد 55 درجه جنوبی تا45 جغرافیایی

توزیع و پراکنش وسیع قیاق، به علت توانایی تکثیر فوق العاده زیاد 

توسط بذر و ریزوم و سازگاری زیاد آن با شرایط متفاوت محیطی 

-یک بوته قیاق می(. McWhorter & Jordan, 1976)است 

متر ریزوم تولید کند  90 تا 40 بذر و 28000 تواند بیش از

(Horowitz, 1972.) م، گند -در ایران بدلیل افزایش تناوب ذرت

سطح آلودگی آن در مزارع ذرت افزایش یافته است و حتی به 

گندم از مزارع خوزستان و  عنوان علف هرز مزاحم در برداشت

علف وجود این . Najafi et al., 2006))فارس مطرح شده است 

هرز در بسیاری از مزارع کشور از جمله مزارع چغندر، پنبه وذرت 

زمانی که تراکم قیاق  (.Najafi et al., 2006)گزارش شده است 

رسد، کاهش عملکردی بوته در مترمربع ردیف می 12 به چهار از

 Ghosheh et)درصد را به همراه خواهد داشت  85تا  6/46از 

al., 1996) .های قیاق، هم بعنوان اندام که ریزومبا توجه به این

 (،Rao, 2000)ای و هم بعنوان اندام تولید مثلی مطرح است ذخیره

موفقیت در مدیریت آن، بستگی به میزان ذخائر غذایی ریزوم و 

قطع مکرر (. Hakansson, 2003)گستردگی آن در مزرعه دارد 

ها های هوائی و شخم زدن جهت خردکردن و انتقال ریزوماندام

به عمق خاک، هنگامی که محصول در زمین کشت نشده باشد و 

ی مناسب پس از رویش در مزرعه، از جمله هاکشعلفکاربرد 

مطالعات نشان داده است . شودهای کنترل قیاق محسوب میراه

که کنترل تلفیقی، شامل شیمیایی و زراعی، روش مؤثر و مقرون 

 (.Fontem Lum et al., 2005)شود به صرفه تری محسوب می

کشی انتخابی و سیستمیک از گروه نیکوسولفورون علف

رگ باریک ب هرزهایعلفبرای کنترل سولفونیل اوره است که 

 (، سوروف Sorghum halepense)یاق ق مانند

(Echinochloa crus_galli L.،) ی انواع دم روباه 

(Setaria spp.) تاج مانندبرگ  پهن هرزهایعلفبرخی از  نیز و 

جهت افزایش  .رودبکار می (.Amaranthus spp) خروس

تواند حائز اهمیت باشد: زمان ، دو فاکتور میهاکشعلفکارایی 

اثیر تواند تکش میکش. زمان کاربرد علفکاربرد و غلظت علف

ی پس رویشی داشته باشد. هاکشعلفقابل توجهی در کارایی 

کش ممکن است شانس فرار کاربرد زود هنگام علف

شوند را کش سبز میی که بعد از کاربرد علفهرزهایعلف

(. ازطرفی، تاخیر در کاربرد Gower et al., 2002افزایش دهد )

برگی ذرت، همراه با افزایش ارتفاع  5-6کش تا مرحله علف

 سانتیمتر، منجر به افت عملکرد 18-35به  هرزهایعلف

 دانه در بالل و عملکرد شد درصدی تعداد  25تا  21 

(Cox et al., 2006.) کش زمان بهینه مصرف علف

 Jamesاست )( برگی 2-4)نیکوسولفورون در ذرت، اول فصل 

et al., 2006.) کش نیکوسولفورون کنترل موثر قیاق با علف

 برگی بود  6-8زمانی رخداد که قیاق در مرحله

(Dashti et al., 2014و ارتفاعی کمتر از ) سانتیمتر  30 

(Dennis et al., 2013) کش در زمان داشت. با عدم کاربرد علف

 بدلیل افزایش اندازه علف هرز و کاهش کارایی  مناسب،

کش از علف ، به میزان باالتری(Dennis et al., 2013) کشعلف

با  زهرهایعلفاست ضمن اینکه به دلیل رقابت طوالنی تر  نیاز

(. Cox et al., 2006شود )میکرد محصول، باعث کاهش عمل

های (، رویش گیاهچهDashti et al., 2014طبق گزارش دشتی )  

افتد که میقیاق در بازه زمانی نسبتا طوالنی درطول فصل اتفاق 

منشا بذری و برخی دیگر منشا ریزومی دارند.  هابرخی از گیاهچه

ر تینهای بذری در اردیبهشت ماه و در دمای پایمعموال گیاهچه

رویند و تقریبا همزمان با شروع تاریخ کاشت ذرت در خرداد می

 شوند های ریزومی در سطح مزرعه سبز میماه، گیاهچه

(Dashti et al., 2014 بر همین اساس، زمان مناسب برای کنترل .)

موثر قیاق و حفظ عملکرد محصول، از اهمیت باالیی برخوردار 

ی دومنظوره مانند هاکشعلفاست. به ویژه در مورد 

نترل ها را کها و هم پهن برگبرگنیکوسولفورون که هم باریک

شود، چرا کند، زمان مصرف در ذرت با حساسیت مواجه میمی

که با گذشت زمان در طول فصل و پیشرفت مراحل فنولوژیکی 
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-کند و گیاهکش افزایش پیدا میذرت، حساسیت آن به علف

(. مطالعه Dashti et al., 2014د )شوسوزی در مزرعه مشاهده می

 کشبا هدف شناخت زمان و غلظت مناسب کاربرد علف  حاضر،

نیکوسولفورون، به منظور کنترل کارآمد قیاق و حصول عملکرد 

 قابل قبول ذرت اجرا شد.

 هامواد و روش

این آزمایش در بهار  مشخصات محل اجرای آزمایش:

رزی دانشگاه تهران در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاو 1394سال

 و شرقی دقیقه 10 و درجه 51 جغرافیائی طول)واقع در کرج 

 متر1361 ارتفاع با شمالی، دقیقه 48 و درجه 35عرض جغرافیایی 

انجام شد. ( مترمیلی 241 ساالنه بارندگی متوسط و دریا سطح از

های های خرد شده در قالب طرح بلوکآزمایش بصورت کرت

ج های اصلی شامل پنتکرار اجرا شد. کرتکامل تصادفی در سه 

 در موثره ماده گرم 100 و 80 ،60 ،40 صفر،)غلظت مختلف 

 دو تا چهار)های فرعی شامل سه زمان کاربرد و کرت (هکتار

 رتذ قیاق،چهار تا شش برگی برگی شش با مصادف ذرت برگی

 صادفم ذرت شش تا هشت برگی و قیاق برگی هشت با مصادف

 )محصول (SC4%کش نیکوسولفورون )علف (قیاق برگی 10با

 در ترلی دو شده توصیه مقدار و کروز تجاری نام با گیاه شرکت

 40 سیلت، درصد6/28شن )رسی بافت خاک، لومی. بود (هکتار

، هدایت الکتریکی 5/7اسیدیته  با (درصد 4/31رس  درصد،

درصد و فسفر و پتاسیم  07/0میلی موس، نیتروژن  38/0 خاک

عملیات کاشت  .پی پی ام بود 132و 23/21قابل جذب به ترتیب 

ردیف در  پنج متر در 75/0خرداد، با فواصل ردیف  22 ذرت در

 703 ذرت رقم سینگل کراس. انجام شد متر 10 های به طولکرت

 هنُ کاشت بذرها با ردیف کار به فاصله. برای کاشت انتخاب شد

رت، های ذاز استقرار گیاهچهمتر انجام شد. پس از اطمینان سانتی

ود دهی ک .کاهش یافت بوته در متر مربع به هشت تراکم مورد نظر

کیلو در هکتار اوره،  250چهار تا شش برگی به میزان  در مرحله

 بصورت نواری انجام شد. آبیاری بصورت بارانی و به فواصل هر

 1394شهریور ماه  28آخرین آبیاری  .روز یکبار انجام شد هفت

 نجام شد و عملیات برداشت، دو هفته بعد از آن انجام گرفت. ا

های قبل با آلودگی باالی آزمایش در زمینی اجرا شد که در سال

 قیاق همراه بود و بر اساس بررسی، میانگین تراکم قیاق در آن، نُه

 هرزهایعلفبوته در متر مربع بود. در طول اجرای آزمایش، سایر 

 (Matabi) پشتی النس دار، مدل ماتابیوجین شدند. از سمپاش 

بار و حجم محلول  4/2و فشار  8002 ای به شمارهبا نازل شره

 .لیتر در هکتار، برای سمپاشی استفاده شد 250مصرفی 

ن به منظور تعیین تراکم و وز :نمونه برداری و اندازه گیری

خشک قیاق و ذرت، قبل از اعمال هر مرحله سمپاشی و سه هفته 

متر، از  5/0 *5/0بعد از آن، نمونه برداری تخریبی با دو کوادرات 

ه ب هاسه ردیف میانی انجام شد. برای تعیین وزن خشک، نمونه

ر گراد قرادرجه سانتی 73 ساعت در آون و در دمای 72 مدت

 .گیری شدازهها اندده شدند و سپس وزن آندا

برداشت نهایی، پس از قطع  :دانه عملکرد گیری اندازه

آخرین آبیاری و رسیدگی فیزیولوژیکی ذرت انجام شد. جهت 

تعیین عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانه، برداشت از سه ردیف 

ه ب هامیانی و سطحی معادل دو متر مربع انجام شد و سپس نمونه

درجه سانتی گراد روز قرار گرفتند  73دت سه در آون با دمای م

 گیری شد.و در نهایت وزن خشک اندام هوایی و دانه اندازه

 محاسبات آماری 

( انجام شد. با 1/9)نسخه  SASبا نرم افزار  هاتجزیه واریانس داده

صورت نگرفت. از آنالیز  ها، تبدیل دادههاتوجه به نرمال بودن داده

 رگرسیون برای نشان دادن و تجزیه اثرات متقابل استفاده شد.

 هایکش در زمانهای علفبرای بیان رابطه بین قیاق و غلظت

پاسخ استاندارد استفاده شد -غلظتمختلف کاربرد، از تابع 

(Streibig, 1980 .)باشد:این معادله به صورت زیر می 

(1)                                                               W=L+
U-L

1+(Dose ED50)
b⁄

 

Lکش ، میزان زیست توده علف هرز در حداکثر غلظت علف

 گرم ماده موثره در هکتار(؛100)

U،  میزان زیست توده علف هرز در صورت عدم کاربرد

 کش )گرم بر متر مربع( ؛ علف
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ED50 ،درصد زیست توده  50 غلظت مورد نیاز برای کاهش

 و  علف هرز

bشیب منحنی است ، . 

 1دمایی زمان حسب بر سمپاشی، زمان هر در پاسخ-غلظت رابطه

 کاربرد زمان هر در ED50 و L و U پارامترهای و شد داده برازش

 با مذکور پارامترهای بین رابطه سپس. شد محاسبه کشعلف

GDD آمده بدست خطی روابط. شد توصیف خطی بصورت 

 بدست زیر نهایی مدل و جایگذاری( 1) معادله در پارامتر، هر برای

 :آمد

(2 ) 

W=0.1094x-31.472+
(0.0702x+101.83)-(0.10904x-31.472)

1+( Dose 0.0355x+22.392)b⁄
 

این معادله، دو متغیر زمان مصرف علف کش بر حسب زمان 

کند و وزن خشک کش را دریافت میدمایی و نیز غلظت علف

 – زمان واحدهای محاسبه نماید. برایبینی میپیشعلف هرز را 

اعمال سمپاشی، از رابطه زیر  دمایی، از کاشت تا هر مرحله از

 استفاده شد:

(3)                                       𝑇𝑇 = ∑ 𝑇 − 𝑇𝑏𝑛
𝑖 

TT نشان دهنده واحدهای دمائی تجمع یافته در درجه روزها ،

، nدرجه روزهای تجمع یافته؛ ، تاریخ شروع i)زمان دمایی(؛ 

، دمای پایه Tb، میانگین دمای روزانه و Tتعداد مرحله سمپاشی؛ 

الزم به ذکر است که دمای پایه برای رویش . زنی قیاق استجوانه

 گراد درنظرگرفته شد درجه سانتی 13 قیاق،

(Baskin & Baskin, 2014.)  

پاسخ به برای توصیف زیست توده و عملکرد دانه ذرت در 

کش، از رابطه های مختلف کاربرد علفافزایش غلظت و زمان

 پارامتره استفاده شد: چهار لجستیک

(4            )                                                        Y=y0+
a

1+(X X0)
b⁄

 

a، میزان افزایش عملکرد )زیست توده یا دانه(؛ 

                                                 
1 Thermal time 

0Xزیست )درصدی عملکرد  50کش برای افزایش ، مقدار علف

 توده یا دانه(؛

0yحد پائین زیست توده و عملکرد دانه و ، 

 b، باشد.شیب منحنی می 

استفاده ( 12نسخه)ها از نرم افزار سیگما پالت برای برازش مدل

 .شد

  و بحث نتایج

ر د قیاق خشک وزن و کشعلف غلظت بین رابطه

 کشعلف کاربرد مختلف هایزمان

ی حاصل از آزمایش، هانتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

حاکی از تاثیر معنی دار تیمارهای آزمایش و اثر متقابل آنها بر 

برآورد پارامترها نشان داد که با تاخیر در  وزن خشک قیاق بود.

در مرحله اول  94/144از  Uکش، مقدار پارامتر کاربرد علف

مربع افزایش یافت و این بدین معنی گرم در متر  5/177کاربرد به 

کش، زیست توده قیاق است که در صورت عدم کاربرد علف

در مراحل  Uافزایش بیشتری خواهد داشت. مقایسه پارامتر 

ش، میزان کمختلف سمپاشی نشان داد که با تاخیر در کاربرد علف

(. از سویی دیگر، 1این پارامتر بصورت خطی افزایش یافت )شکل

در مرحله اول  45/29نیز از  Lدر سمپاشی، میزان پارامتر  با تاخیر

ش کدر مرحله سوم کاربرد علف گرم در مترمربع69/81کاربرد به 

کش با افزایش اندازه علف هرز افزایش پیدا کرد؛ کارایی علف

دم ع. قیاق و تراکم آن در اواخر مرحله رشد، بشدت کاهش یافت

ای بالغ هپوشانی سریع بوته کش، منجر به همکاربرد به موقع علف

-تر که در سایه آنها قرار میی کوچکهاشود و بوتهقیاق می

از طرفی، گرم شدن هوا و  .مانندگیرند، ازسمپاشی در امان می

رطوبت نسبی کم، سبب خشک شدن سریع قطرات سم، ضخیم 

ها و در نتیجه کاهش جذب شدن کوتیکول و بسته شدن روزنه

های علف همچنین گیاهچه .(Dexter, 1993شود )کش میعلف

روند زیرا بالغ از بین می هرزهایعلفتر از هرز معموال راحت

ی کش حساسیت بیشترعلف هرز در مراحل ابتدائی رشد به علف
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  بروس و همکاران )(.(Scursoni et al., 2011دارد 

(Bruce et al., 1996)  گزارش کردند که میزان نیکوسولفورون

 های تیمار شده بیدگیاهده روی برگجذب ش

(Agropyrum repense L.)  برگی نسبت به ی یکدرمرحله

 برگی بیشتر است. پنج یمرحله

( در مرحله اول Lبا توجه به اینکه کمترین میزان این پارامتر )

شود که در این مرحله، کش حاصل شد، مشخص میکاربرد علف

ته بیشتری بر کنترل قیاق داشکش، تاثیر ی باالی علفهاغلظت

 Lد، افزایش پارامتر ااست. هرچه زمان سمپاشی به تعویق افت

که وقتی مرحله سوم کاربرد بصورت خطی ادامه یافت بطوری

قبل  یکش انتخاب شد، مقدار این پارامتر نسبت به دو مرحلهعلف

افزایش بیشتری پیدا کرد؛ این امر حاکی از آن است که با به تعویق 

-های باال، کاهش میکش در غلظتفتادن سمپاشی، تاثیر علفا

 یابد.

 کش، با افزایش میزان زیست تودههمچنین تاخیر در کاربرد علف

که برای کاهش شد بطوری 50EDعلف هرز قیاق، منجر به افزایش 

-درصدی زیست توده قیاق در مرحله دوم و سوم کاربرد علف 50

درصد از غلظت توصیه شده  38/58و  65/56کش، بترتیب به 

-، وزن خشک قیاق را بر اساس غلظت علف2احتیاج بود. شکل 

کش در مقیاس زمان دمایی کش مصرفی و زمان مصرف علف

(TT) ( 2نماید. سطح سه بعدی حاصل از معادله )پیش بینی می

درجه روز  1000به  600دهد که با تاخیر در سمپاشی از نشان می

خشک قیاق، بدون در نظر گرفتن  (، میزان وزنGDDرشد )

کش در حال افزایش است. اگرچه در هر غلظت مصرفی علف

 کش، با افزایش غلظت، وزن زمان از کاربرد علف

 

 ، عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانه ذرتمربوط به وزن خشک قیاقه واریانس تجزی -1 جدول

Table1- Analysis of variance of johnson grass biomass, maize biological yield and grain yield 

Maize grain yield (kg/ha) Maize biological yield (kg/ha) Johnson grass biomass (g/m2) Df Sov 
33833.5ns 15.23ns 2.13ns 2 Replication 

4696594** 395867.4** 660.02** 4 Dose 
29020.8ns 1758.4ns 0.22ns 8 Replication*Dose 

27036014** 3705259.3** 577.69** 2 Time application 

2047995** 440091.5** 12.9** 8 Dose*time application 
2815.1 908.6 22.9 20 Error 

1.9 2.5 4.9  CV 

 بی معنی nsدرصد     5درصد   * معنی دار در سطح احتمال  1** معنی دار در سطح احتمال 
** significant at the 1% level          *significant at the 5% level       ns: non significant  

حاکی  بینییابد. پیشخشک قیاق بصورت غیر خطی کاهش می

کش، با افزایش غلظت و تاخیر در از آن است که کارایی علف

 یابد. از سوی دیگر، به تاخیرکش کاهش میزمان کاربرد علف

هفت برگی ذرت، باعث  کش تا مرحلهانداختن کاربرد علف

 شود کش میافزایش حساسیت گیاه زراعی به علف

 یابد کاهش میو تحمل ذرت به نیکوسولفورون 

(Robinson et al., 1993; Dashti et al., 2014). 

 شکهای مختلف کاربرد علفخشک قیاق در زمانکش و وزن پاسخ، رابطه بین مقدار غلظت علف-پارامترهای معادله دز -2 جدول

Table 2- Dose-response equation parameters, relationship between herbicide doses and johnsongrass biomass in different 

application time of herbicides 

R2
adj 

ED90 
 (% of recommended 

dose) 

ED50 
 (% of recommended 

dose) 

U(g/m2) 
b 

Curve slope)) 
L 

 (g/m2) Application time 

0.99 76.2(12.6) 41.05(2.43) 144.94(2.87) 3.5(1.15) 29.45(4.57) 2-4 Leaf 
0.98 83.5(5.9) 56.65(1.6) 158.03(2.68) 5.8(0.8) 66.02(2.68) 4-6 Leaf 
0.98 113.5(18) 58.38(3.39) 177.56(2.76) 3.3(0.64) 81.69(6.25) 6-8 Leaf 

  .*اعداد داخل پرانتز نشانگر خطای استاندارد است
*The Numbers in the parenthesis indicate the standard error. 
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ذرت رشدی مختلف مراحل در قیاق خشک وزن شده محاسبه پارامترهای خطی رابطه -1 شکل   

Figure 1-Linear relationship of calculated parameters of S. halepense dry biomass in different growth stages of maize. 
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Figure 2- Biomass prediction of johnsongrass treated with different doses of nicosulfuron at different application time (fitting 

equation 2). 
 

 رد ذرت توده زیست و کشعلف غلظت بین رابطه

 کشعلف کاربرد مختلف هایزمان

بر اساس جدول یک، اثر تیمارهای آزمایش و همچنین اثر متقابل 

در صورت عدم کاربرد . دار شدها بر زیست توده ذرت معنیآن

کیلوگرم  4/6967کش در هر مرحله، میانگین عملکرد ذرت علف

، با هر مرحله تاخیر در 3در هکتار بود. مطابق پارامترهای جدول 

یابد در مرحله اول کاربرد، کاهش می aکش، پارامتر کاربرد علف

کیلوگرم در هکتار بدست  a= 7/13377 کش،با افزایش علف

کش، نصف این میزان افزایش درصد از علف 06/42با  کهآمد 

حاصل شد. با تاخیر در انتخاب مرحله سمپاشی به مرحله دوم و 

کیلوگرم در  4/7905به  4/10226سوم، زیست توده ذرت از 

دهد که با تاخیر در کاربرد هکتار کاهش یافت. این امر نشان می

 ترغم باال بردن غلظت، عملکرد کمتری بدسکش، علیعلف

زایش کش، باعث افآمد. از طرفی، به تعویق انداختن کاربرد علف

 06/42که میزان این پارامتر ازشود به طوریمی 0Xمقدار پارامتر 

درصد در مرحله سوم افزایش پیدا  6/45در مرحله اول کاربرد، به 

 ی ازغلظت بنابراین، با تاخیر در هر مرحله سمپاشی، مقدار. کرد

حصول نیمی از باالترین عملکرد در هر کش که باعث علف

لکرد بنابراین، برای دستیابی به عم. یابدگردد افزایش میمرحله می

 کش نیاز است.های باالتری از علفباالتر، به غلظت

 52/4همچنین با تاخیر در انتخاب مرحله سمپاشی، شیب منحنی از 

ارامتر در مرحله سوم کاهش یافت. مقدار پ 3/4در مرحله اول، به 

bکش در افزایش عملکرد ، نسبت کارایی افزایش غلظت علف

دهد. با تاخیر در زمان کاربرد، این نسبت کاهش ذرت را نشان می

 شکتوان کاهش کارایی افزایش غلظت علفیافته است که می

در افزایش عملکرد ذرت را از آن استنباط نمود. بر اساس شکل 

 40د بدست آمده با غلظت که میزان عملکر شود، مشاهده می3

کش، با میزان عملکرد گرم ماده موثره در مرحله اول کاربرد علف

کش در مرحله سوم برابر بدست آمده با حداکثر غلظت علف

 است.
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کشعلف کاربرد مختلف هایزمان در ذرت توده زیست و کشعلف غلظت میزان میان رابطه -3 شکل  

Figure 3- Relationship between herbicide doses and maize biomass at different herbicide applicatiuon times 

 

 رد ذرت دانه عملکرد و کشعلف غلظت بین رابطه

 کشعلف کاربرد مختلف هایزمان

کش و نیز های مختلف علفاثر تیمار زمان کاربرد و غلظت

برهمکنش آنها بر عملکرد دانه ذرت در سطح احتمال یک درصد 

کش، میانگین در صورت عدم کاربرد علف .دار گردیدمعنی

مطابق . کیلوگرم بود 4/3653رحله عملکرد به دست آمده از هر م

کیلوگرم  a=9/7765، درمرحله اول کاربرد، 4پارامترهای جدول 

در هکتار بدست آمد که بیشترین عملکرد دانه ذرت را به خود 

بنابراین در مرحله اول، برای به دست آوردن نیمی . اختصاص داد

-علف گرم ماده موثره 28/38از این میزان افزایش عملکرد دانه، به 

 23/5432از  aبا تاخیر در سمپاشی، مقدار پارامتر  .کش نیاز است

کیلوگرم در هکتار در مرحله سوم  2/4154در مرحله دوم به 

 دهد که حتی با افزایش غلظتکاهش یافت،؛ این نتیجه نشان می

کش به میزان باال، عملکرد دانه ذرت دچار افت شد و دانه علف

یر به دست آمد. همچنین، با توجه ذرت کمتری در هر مرحله تاخ

 1/53درصد در مرحله اول به  28/38از   0Xبه افزایش پارامتر 

شود که هر قدر سمپاشی به درصد در مرحله سوم، مشخص می

کش بیشتری جهت حصول نیمی از تعویق افتد، به میزان علف

 بیشترین عملکرد دانه ذرت در هر مرحله نیاز است.

کشکاربرد علف های مختلفکش و زیست توده ذرت در زمانغلظت علف رابطه بین مقدار .پارامترهای معادله لجستیک -3 جدول  

Table 3- Parameters estimated by Logistic equation (Eqn3). Relationship between herbicide doses and maize biomass at 

different herbicide application times. 

R2
adj  X0 

b 
(Curve slope) 

a 
(Upper limit) k/ha Application time 

0.99  42.06(0.3) 4.52(0.2) 13377.71(5.4) 2-4 Leaf 

0.99  45.4(0.14) 4.58(0.1) 10226.4(8.6) 4-6 Leaf 

0.99  45.6(2.1) 4.3(1.5) 7905.4(2.5) 6-8 Leaf 
 اعداد داخل پرانتز نشانگر خطای استاندارد است.*

*Number in the parenthesis indicates the standard error.  
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 کشعلف کاربرد مختلف هایزمان در ذرت دانه عملکرد و کشعلف غلظت بین رابطه -4 شکل

Figure 4- Relationship between the herbicide doses and maize grain yield at different herbicide application times. 
 

از سویی دیگر، با هر مرحله تاخیر در سمپاشی، شیب منحنی 

ا هر دهد که بکاهش بیشتری پیدا کرد که این موضوع نشان می

رغم افزایش غلظت، به دلیل کاهش مرحله تاخیر در سمپاشی، علی

کش در هر مرحله نسبت به مرحله قبل، عملکرد دانه کارایی علف

 (Retta et al., 1991)ذرت کمتری بدست آمد. رتا و همکاران 

که کاهش نور رسیده به کانوپی ذرت بدلیل  گزارش کردند

 .، تعداد ردیف در بالل ذرت را کاهش دادهرزهایعلفرقابت 

 گیری نتیجه

ست اق و کاهش زیکش جهت کنترل قیبهترین زمان کاربرد علف

 باشد. نتایجتوده و تراکم آن،مرحله دو تا چهار برگی ذرت می

کش در مرحله ابتدایی دهد که کاربرد علفآزمایش نشان می

تواند باعث افزایش ی رقیب، میکنترل گونه رشد ذرت برای

زیست توده و عملکرد دانه ذرت شود. همچنین استفاده از غلظت 

کش نیکوسولفورون موثره علف گرم ماده 60 کاهش یافته

عملکرد قابل قبولی  دو تا چهار برگی ذرت، درهکتار در مرحله

 .داشترا به دنبال 

تا  چهار کش و استفاده از آن در مرحلهبا تاخیر در کاربرد علف

ابد و یشش برگی ذرت، زیست توده و تراکم قیاق افزایش می

شود؛ می ضعیف قیاقاستفاده از مقادیرکاهش یافته، باعث کنترل 

تر از توصیه شده و غلظت باالبنابراین برای کنترل آن، به غلظت 

 در آخر، کاربرد. درصد از غلظت توصیه شده( نیاز است125آن )

از گرم ماده موثره در هکتار  100و  80هایدیر هنگام غلظت

، برگی ذرت کش نیکوسولفورون درمرحله شش تا هشتعلف

صل شود و در اثر رقابت اول فل قیاق میبطور یکسان باعث کنتر

 کشف علفهای مختلکش وعملکرد دانه ذرت در غلظتپارامترهای مربوط به معادله لجستیک. رابطه بین زمان کاربرد علف -4 جدول

Table 4- Parameters estimated with Logistic equation (Eqn3). Relationship between herbicide application times and maize 

grain yield at different herbicide doses. 

adj
2 R  X0 b 

(Curve slope) 
a 

1-(Upper limit) kg/ha 
Application time 

0.99  38.28(0.18) 4.03(0.06) 7765.9(4.9) 2-4 Leaf 

0.99  46.1(0.15) 3.49(0.07) 5432.23(4.6) 4-6 Leaf 

0.99  53.1(0.3) 3.09(0.1) 4154.2(6.3) 6-8 Leaf 
 اعداد داخل پرانتز نشانگر خطای استاندارد است.*

*Number in the parenthesis indicates the standard error.  



 (۱) ۱4هرز هایمجله دانش علف(/ ۱۳۹7) و همکاران عین الهی                                                                            ۱0

   

-یکش نمو طوالنی شدن مدت رقابت، باالتر بردن غلظت علف

تواند تاثیری بر تجمع زیست توده و عملکرد دانه ذرت داشته 

 باشد.
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