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  چكيده

در قالب دو آزمـايش در مزرعـه تحقيقـاتي     1387كارايي علفكشهاي قديم و جديد مورد استفاده در ذرت  تحقيقي در سال  يبه منظور ارزياب 
( شـاهد   2 آزمايش بصورت بلوك كامل تصـادفي همـراه بـا   . كرج انجام گرفت پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران، واقع در شهر

كيلو گرم ماده موثره در هكتـار،   8/0مصرف آترازين به مقدار : به احرا در آمد تيمارها عبارت بودند از) آلوده به علف هرز، عاري از علف هرز
گرم ماده موثره در هكتار، مصرف فورام سـولفورون   80سولفورون به مقدار ليتر ماده موثره در هكتار، مصرف نيكو 92/1مصرف آالكلر به مقدار 

 92/1+8/0آالكلـر بـه مقـدار    + گرم ماده موثره در هكتـار، آتـرازين   25گرم ماده موثره در هكتار، مصرف ريم سولفورون به مقدار 45به مقدار 
ريم سـولفورون بـه   + گرم ماده موثره در هكتار، نيكوسولفورون45+80رفورام سولفورون به مقدا+ كيلوگرم ماده موثره در هكتار نيكوسولفورون 

گرم ماده موثره در هكتار، شاهد عاري از علف هرز  45+25فورام سولفورون به مقدار + گرم ماده موثره در هكتار، ريم سولفورون 25+80مقدار 
متعامد براي ارزيابي تفـاوت گروههـاي مختلـف علـف كشـي      از مقايست   .در تمام طول فصل و شاهد آلوده به علف هرز در تمام طول فصل

نتايج نشان داد تفاوت تركيب علف كشهاي قديمي وتركيب علف كشهاي جديد در كاهش وزن خشك تمام علف هاي هرز در هر . استفاده شد
روز پـس از   30روز و  15آنهـا، در   كشهاي جديد نسبت به كاربرد تنهاييتركيب علف. دار بوددرصد معني 1برداري در سطح دو مرحله نمونه

  .كشها در نهايت كارايي بهتري داشت داري داشتند بطوريكه كاربرد تنهايي اين علفتيمار اختالف معني
  علف كش، متعامد، ماده موثره، وزن خشك: كليديواژگان  
  

  مقدمه
آترازين يكي از . ثر ابقايي در خاك مي باشندهاي خاك مصرف هستند كه ثابت شده داراي ا كش از علف آترازين  و االكلر       

از معايب عمده آترازين . هايي است كه طي سالهاي گذشته به طور گسترده در بسياري از كشورها در ذرت مصرف شده است كش علف
به دليل دوام ). 1380موسوي، (هرز، و آلودگي آبهاي زيرزميني است  پايداري زياد در خاك، بروز پديده مقاومت در برخي بيوتيپهاي علف

هيدل (سال گذشته، آترازين در آب هاي زيرزميني مناطقي از آمريكا يافت شده است  30كش در خاك و كاربرد گسترده آن در  اين علف
ر ها د سولفونيل اوره. روز است 260تا  150نيمه عمر آترازين در خاك هاي قليايي و رسي يا هوموسي، زياد و بين ). 1998و همكاران، 

هاي هرز پهن برگ و نازك برگ در انواع هاي طراحي شده مي باشند كه جهت كنترل طيف وسيعي از علف كش برگيرنده گروهي از علف
هرز، هزينه  هاي كشي باال، سميت پايين براي مصرف كننده، كنترل طيف گسترده از علففعاليت علف. محصوالت به كار برده مي شوند

كش براي كشاورزان  كشها، باعث شده است كه در بسياري از مناطق جهان اين گروه علف ن اين گروه از علفپايين و ميزان مصرف پايي
هاي  ها يكي از خانواده خانواده است كه سولفونيل اوره 15هاي بازدارنده استوالكتات سنتاز داراي  كش گروه علف .جذاب و مفيد باشد

دار لوسين، ايزولوسين و  آمينه شاخه زيم استوالكتات سينتاز، آنزيم كليدي در بيوسنتز اسيدهايآن. باشد كشها مي متعلق به اين گروه از علف
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كه در گياهان زراعي مصرف ميشود  ALSكليه بازدارنده هاي . والين است، همچنين آنزيم كليدي در توليد استوهيدروكسي اسيد است
ريمسولفورون، نيكوسولفورون و . هرز را كنترل ميكنند راعي، علفخاصيت انتخابي دارند و بدون تحت تاثير قرار دادن گياه ز

باغستاني و (هرز در ذرت به كار ميرود  هاي براي كنترل علف اوره كش هاي جديد ثبت شده خانواده سولفونيلفورامسولفورون از بين علف
هرز نازك برگ و پهن برگ را در  هاي از علف گرم ماده موثره در هكتار توانست بعضي 80نيكوسولفورن در مقدار ). 2007همكاران، 

اين محققين كنترل خوبي از قياق و تاج خروس  در اثر به كار بردن اين علفكش ). 2007باغستاني و همكاران، (مزارع ذرت كنترل نمايد 
  Muhlenbergia frondosaهرز  انجام دادند، فورام سولفورون علف 2007در بررسي كه سيكما وهمكاران در سال . گزارش نمودند

اي  مقايسات متعامد يا مستقل مقايسه .هرز شناخته شد درصد كنترل نمود و بهترين علف كش جهت كنترل اين علف 89در ذرت را باالي 
توان  ها در اين آزمايش مي از اين مقايسه. توان اثرات انفرادي و يا گروهي تيمارهاي مختلف را با يكديگر مقايسه كرد است كه در آن مي

اختالف بين علف كشهاي جديد وقديم چگونه  - 2دار است؟  آيا اختالف بين اثر علف كشها نسبت به شاهد معني - 1نتيجه گرفت كه 
  كشها وجود دارد؟ آيا اختالفي بين كاربرد تركيبي و انفرادي  علف -3است 

  مواد و روش ها
هاي كامل  بصورت طرح بلوك) ها و نهرها ها، فاضالب تساب فواصل، حاشيهبا اح(متر مربع  2500اين آزمايش در زميني به مساحت        

 1با رها كردن فاصلة . روز پس از اعمال تيمارهاي سمپاشي صورت گرفت 15اولين مرحلة نمونه برداري، . تكرار انجام شد 3تصادفي با 
هاي وسطي  ، نمونه برداري از علف هرز از رديف)ياثر حاشيه ا(متر ابتدا و انتهاي هر رديف و همچنين دو رديف كناري در هر كرت

ها به  نمونه. هاي هرز در اين مرحله  مدنظر قرار گرفت هاي هرز به تفكيك گونه و وزن خشك علف شمارش تعداد علف. صورت گرفت
ته آنها بصورت گرم نهايتاً وزن خشك تك بو. قرار داده شد c750ساعت در آون با دماي  48صورت جداگانه اتيكت گذاري و به مدت 

. روز پس از اعمال تيمارها، طبق روش توضيح داده شده صورت گرفت 30دومين مرحلة نمونه برداري از علف هرز نيز . تعيين گرديد
 رليتر ماده موثره د 92/1كيلو گرم ماده موثره در هكتار، مصرف آالكلر به مقدار  8/0مصرف آترازين به مقدار : تيمارها عبارت بودند از

گرم ماده موثره در هكتار،  45گرم ماده موثره در هكتار، مصرف فورام سولفورون به مقدار  80هكتار، مصرف نيكوسولفورون به مقدار 
كيلوگرم ماده موثره در هكتار  92/1+8/0آالكلر به مقدار + گرم ماده موثره در هكتار، آترازين 25مصرف ريم سولفورون به مقدار

گرم ماده  25+80ريم سولفورون به مقدار + گرم ماده موثره در هكتار، نيكوسولفورون45+80سولفورون به مقدار فورام+ نيكوسولفورون 
گرم ماده موثره در هكتار، شاهد عاري از علف هرز در تمام طول  45+25فورام سولفورون به مقدار + موثره در هكتار، ريم سولفورون

روز پس از اعمال تيمارهاي سمپاشي صورت  15اولين مرحلة نمونه برداري، . فصل فصل و شاهد آلوده به علف هرز در تمام طول
، نمونه برداري از علف )اثر حاشيه اي(متر ابتدا و انتهاي هر رديف و همچنين دو رديف كناري در هر كرت 1با رها كردن فاصلة . گرفت

هاي هرز در اين مرحله   ك گونه و وزن خشك علفهاي هرز به تفكي شمارش تعداد علف. هاي وسطي صورت گرفت هرز از رديف
نهايتاً وزن خشك . قرار داده شد c750ساعت در آون با دماي  48ها به صورت جداگانه اتيكت گذاري و به مدت  نمونه. مدنظر قرار گرفت

ال تيمارها، طبق روش توضيح روز پس از اعم 30دومين مرحلة نمونه برداري از علف هرز نيز . تك بوته آنها بصورت گرم تعيين گرديد
در اين آزمايش قياق، خرفه، تاج خروس و پيچك صحرايي به علت فراواني قابل توجه وحضور در تمامي كرت  .داده شده صورت گرفت

فرضيات تجزيه واريانس . هاي غالب و بقيه گونه ها با گونه هاي غالب به صورت كل علف هاي هرز آورده شده است ها به عنوان گونه
درصد و مقايسات ارتوگونال با  1ها براساس آزمون دانكن در سطح احتمال  ها و مقايسات ميانگين ساده و تجزيه مركب داده

  .صورت گرفت  Minitabو  MSTAT-Cافزار نرم
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  بحث و نتايج
تفـاوت علـف كشـهاي    . نددرصـد داشـت  1دار درسطح كشها نسبت به شاهد، تفاوت معنيهمه علف) 2(و)1(باتوجه به نتايج جداول       

در صد  5روز پس از تيمار در كاهش وزن خشك قياق، تاج خروس  و كل علف هاي هرز در سطح  15قديمي با علف كشهاي جديد در 
روز پس از تيمار اين تفاوت تنها براي كاهش  30در . معني دار بوده اما اين تفاوت براي كاهش وزن خشك پيچك و خرفه معني دار نبود

تفـاوت تركيـب علـف كشـهاي قـديمي      . دار بوده اسـت  هاي هرز اين تفاوت معني ك پيچك، معني دار نبود اما براي ساير علفوزن خش
. دار بـود درصد معنـي  1برداري در سطح وتركيب علف كشهاي جديد در كاهش وزن خشك تمام علف هاي هرز در هر دو مرحله نمونه

داري داشـتند بطوريكـه كـاربرد    روز پس از تيمار اختالف معنـي  30روز و  15يي آنها، در كشهاي جديد نسبت به كاربرد تنهاتركيب علف
كشهاي قديمي با كاربرد هر كدام از آنها به تنهايي، در هر تفاوت تركيب علف.  كشها در نهايت كارايي بهتري داشته است تنهايي اين علف

  هاي هرز داشتكشها، كارايي باالتري در كنترل علفين علفدو مرحله نمونه برداري معني دار بوده  بطوريكه تركيب ا
  

  )روز پس از تيمار 15(مقايسات متعامد بين گروههاي علف كش بر حسب درصد كاهش وزن خشك علف هاي هرز  -1جدول 

  
  

  )روز پس از تيمار 30(مقايسات متعامد بين گروههاي علف كش بر حسب درصد كاهش وزن خشك علف هاي هرز  -2جدول 

  
كنترل بيشتر توسط علف كشهاي + 4/10بيانگر + 4/10بطور مثال مقدار . نشان دهنده تفاضل بين دو گروه علف كشهاي مورد مقايسه مي باشد) مثبت ومنفي (اعداد 

درصد، در سطح 5ر سطح احتمال به ترتيب نشان دهنده معني دار بودن تفاوت د nsو **،*نمادهاي . قديمي نسبت به علف كشهاي جديد در مقايسه اول مي باشد
  .  در صد وعدمتفاوت معني دار مي باشد 1احتمال 
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Abstract 
Chemical weed control in corn fields is the most efficient control methods. This study was conducted 
to aim of evaluation of efficiency  new and old herbicides compound in corn. in the field of agronomy 
and animal science college of agriculture and resources paradise of Tehran university located in 
karadj, in 1387. Experiment carried in randomized complete block design with two control (weed 
infest and weed free) in patternplant with three replication. Treatments were: atrazin(0.8 kg ai /h), 
alacholor(1.92 ai l/h), atrazine+alacholor(١.٩٢+٠.٨kg ai /h),  nicosulfuron(80g ai/h), 
furamsulfuron(45g ai/h), rimsulfuron(30g ai/h), nico+furam(80+45g ai/h), nico+rim(80+25g ai/h), 
furam+rim(45+25g ai/h). data analysis in this study was conducted to compound analysis. orthogonal 
comparing used for detection of differences of new and old herbicides. Results showed that 
differences of herbicides were sigificanted at two stage of sampling. Combination of new herbicides 
had different at 15 and 30 days after application compare to their alone application so that alone their 
application had better than their combination application. 
Keywords: herbicide, orthogonal, active agent. Biomass. 


