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 آزمايش شامل كاربردتیمارهاي  .شد انجام 1397سال  فارس و كرمانشاه در هاي البرز،استان اي درهاي مزرعهآزمايش
وجین  + در هکتارماده تجاري لیتر  5/2، دو و 5/1آ پيسيبنتازون+امي در هکتار، لیتر ماده تجار 3/1و  ک، ي7/0مزوتريون+نیکوسولفورون 

نیکوسولفورون دو لیتر ماده تجاري در هکتار،  ،در هکتارماده تجاري لیتر  5/4تربوتیالزين +متاالكلر-اس+مزوتريون ،هابرگباريک
در هکتار، ماده تجاري گرم  175نیکوسولفورون +سولفورونريم ها،برگباريکوجین  لیتر ماده تجاري در هکتار + 5/1آ پيسيام+بروموكسینیل

هرز هايعلف دستي ماده تجاري در هکتار و شاهد وجین لیتر 5/0 آپيسيام+نیکوسولفورون دو لیتر ماده تجاري در هکتار + بروموكسینیل
-اس+مزوتريونیک گونه بررسي شد. بر اساس نتايج، تیمارهاي هرز به تفکهايپاشي، تراكم و وزن خشک علفروز پس از سم 45 .بودند

درصد، مؤثرترين تركیبات در  85با كارآيي بیش از  آپيسيام+بروموكسینیلآ و پيسيام+نیکوسولفورون + بروموكسینیل تربوتیالزين،+متاالكلر
درصد كاهش وزن  90نیز با حدود نیکوسولفورون +سولفورونريمو  نیکوسولفورونبرگ در سه منطقه آزمايش بودند. هرز پهنهايكنترل علف
لیتر در هکتار در  5/2آ به میزان پيسيهاي فارس و البرز داشتند. همچنین كارآيي بنتازون+اماستانهرز، كارآيي مناسبي در هايخشک علف

. در مقايسه با تیمارهاي آزمايش، كارآيي بود درصد 85تا  70كرمانشاه بین  استاندرصد و در  85هاي فارس و البرز، بیش از استان
كرمانشاه،  استانبخش نبود. همچنین در هرز رضايتهايكار رفته براي كنترل علفدُزهاي بهدر هیچ يک از  مزوتريون+نیکوسولفورون

فارس،  استاندرصد و در  122به همراه وجین دستي با حدود  آپيسيام++ بروموكسینیل و نیکوسولفورونآ پيسيام+بروموكسینیل
 درصد نسبت به شاهد بدون تیمار، بیشترين افزايش عملکرد دانه ذرت را نشان دادند. 211 نیکوسولفورون با
 مزوتريون+نیکوسولفورون رويشي، كنترل شیمیايي،آ، پسپيسيبنتازون+ام کلمات کلیدی:
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ABSTRACT 

Field experiments were conducted to evaluate the efficacy of mesotrione+nicosulfuron and 
bentazon+MCPA, two new herbicides, in the control of broad-leaved weeds of corn in Alborz, Fars and 
Kermanshah provinces in 2018. The treatments consisted of mesotrione+nicosulfuron at three doses of 
0.7, 1 and 1.3 L ha-1, bentazon+MCPA + weeding grass species at three doses of 1.5, 2 and 2.5 L ha-1, 
mesotrione+s-metolachlor+terbuthylazine at 4.5 L ha-1, nicosulfuron at 2 L ha-1, bromoxynil+MCPA at 
1.5 L ha-1 + weeding grass species, rimsulfuron+nicosulfuron at 175 g ha-1, nicosulfuron at 2 L ha-1 + 
bromoxynil+MCPA at 0.5 L ha-1 and hand weeding control. Density and dry weight of weeds were 
evaluated 45 days after spraying. The results showed that mesotrione+s-metolachlor+terbuthylazine, 
nicosulfuron + bromoxynil+MCPA and bromoxynil+MCPA were the most effective herbicides 
(efficacy>85%) in control of broad-leaved weeds in all the studied provinces. Also, nicosulfuron and 
rimsulfuron+nicosulfuron controled broad-leaved weeds most effectively (by roughly 90% reduction in 
weeds dry weight) in Fars and Alborz provinces. The efficacy of 2.5 L ha-1 bentazon+MCPA in Fars and 
Alborz provinces were over than 85%, while this treatment led to 70% to 85% weeds control in 
Kermanshah province. The efficacy of none of the applied rates of mesotrione+nicosulfuron did not lead 
to a satisfactory control of broad-leaved weeds compared to the commonly used herbicide treatments. 
Moreover, bromoxynil+MCPA, nicosulfuron + bromoxynil+MCPA and manual weeding in Kermanshah 
and nicosulfuron in Fars resulted in the highest increase in corn grain yield by approximately 122% and 
211% compared to the untreated control, respectively. 
Keywords: Bentazon+MCPA, chemical control, mesotrione+nicosulfuron, post emergence. 
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 مقدمه

 

ذرت با بيش از يکصد و نود و سه ميليون هکتار 

سطح زير كشت و حدود يك ميليارد و يکصد و 

، از 2018پنجاه ميليون تن محصول توليدی در سال 

ين گياهان زراعي در سراسر جهان به شمار ترمهم

، سطح زير 2018تا  1994كه از سال طوریرود، بهمي

و توليد آن حدود دو  4/1كشت اين محصول تقريبا 

 ;Shiferaw et al., 2011)برابر افزايش يافته است 

FAOSTAT, 2020)هرز برای های. اما رقابت علف

عملکرد  مواد غذايي، آب و نور، علت اصلي كاهش

باشد در گياهان زراعي و به خصوص ذرت مي

(Myers et al., 2005; Oerke, 2006 Gower et al., 

(. در آمريکای شمالي، پتانسيل كاهش عملکرد ;2003

هرز، به طور هایذرت در صورت عدم كنترل علف

درصد تخمين زده شده است كه اين  52متوسط تا 

ميليارد  28ميليون تن ذرت به ارزش  142ميزان معادل 

ايران، . در (Soltani et al., 2016)باشد دالر مي

مزارع ذرت شامل چهار گونه  هرزهایعلف ترينمهم

 13 ساله ويك برگگونه پهن 16ساله، يك برگباريك

 باشدهرز چندساله ميعلف گونه

 (Zand et al., 2019)هرز در گياه های. وجود علف

زراعي ذرت مانند ساير غالت از جمله گندم، باعث 

خسارت قابل توجهي در عملکرد كيفي و كمي 

ها در كه بر اساس برخي گزارششود، به طوریمي

 برگ مانند توقهرز غالب پهنهایحضور علف ،كشور

(Xanthium strumarium L.و ) وحشي  خروستاج

(Amaranthus retroflexus L.در ) به هایتراكم 

 ذرت عملکرد مربع، متر در بوته 12 و هشت ترتيب

 دهدمي كاهش درصد 60 را حدود ایدانه

 (Oveisi et al., 2008).  16همچنين تراكم هشت و 

ساله پرده يكپشتبوته در متر مربع عروسك

(Physalis divaricata L.كه به ) وسيله اغلب

های رايج ذرت قابل كنترل نيست، عملکرد كشعلف

دهد درصد كاهش مي 25تا  18را  ایدانهذرت 

(Sabeti et al., 2019). 

حل نهايي برای چالش پيچيده ها، راهكشهرچند علف

هرز نيستند، اما كاربرد اين مواد شيميايي، هایعلف

هرز در كشاورزی مدرن هایابزار اصلي كنترل علف

ايران . در (Harker &O'Donovan, 2013)باشند مي

 13كش و برگ)شامل دو پهن كشعلف 15 نيز تاكنون

 معرفي هرز ذرتهایعلف با مبارزه برای دو منظوره(

. (Nosratti et al., 2017; Zand et al., 2019) اندشده

آ و پيسيتوفوردی+امكش )توفوردی، برگاز سه پهن

آ( معرفي شده در ذرت تنها پيسيبروموكسينيل+ام

رسمي ثبت شده است  صورتكش توفوردی بهعلف

ويژه به(، ALSاستوالكتات سينتاز ) هایو بازدارنده

 طيف ه دليلب اوره،های خانواده سولفونيلكشعلف

 انتخابي كنترل ترين روشوسيع، متداول كنترلي

 ذرت اراضي برگو باريك برگپهن هرزهایعلف

 ,.Baghestani et al., 2007; Scarabel et al) باشندمي

 خانوادهكش نيکوسولفورون از علف .(2007

است كه با مقدار كم،  يكيبترين تراوره، رايجسولفونيل

هرز هایرويشي بسياری از علفقادر به كنترل پس

باشد ساز در ذرت ميبرگ مشکلبرگ و پهنباريك

(Green & Hale, 2005). همکاران  و تيموری

(Taymori et al., 2012گزارش كردند كه در ) بين 

ذرت،  هرزهایتركيبات شيميايي رايج در كنترل علف

 كش نيکوسولفوروناز علف هکتار در ليتر دو كاربرد

 درصدی 70 كاهش و مناسب كنترل ضمن توانست

 افزايش سبب هرز،هایعلف خشك وزن و تعداد

 هکتار در تن 75/19 ميزان به ذرت بيولوژيك عملکرد

 . شود وجين عدم رتيما به نسبت
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هرز مقاوم به هایبا توجه به گسترش سريع علف

گيری از های اخير، بهرهها در سالكشعلف

های مخلوط دارای نحوه عمل چندگانه، از كشعلف

در هرز هایهای مديريت علفترين اصول برنامهمهم

هرز به هایعلف جهت به تأخير انداختن مقاومت

 ;Norsworthy et al., 2012)باشد ميها كشعلف

Heap, 2020)آبادی و همکاران ). نظامNezamabadi et 

al., 2016تركيبي كشعلفكاربرد  كه ( گزارش كردند 

كارباتين+سديمسولفورونفورام+سديممتيليدوسولفورن

ميزان به  سايپروسولفاميد )مايستر پاور اُدی(+متيلزون

 و برگپهن هرزهایعلف تواندمي هکتار در ليتر يك

همانند  را برگباريك هرزهایعلف از برخي

 و نيکوسولفورون های رايج شاملكشعلف

 .كند كنترل خوبي به سولفورون ريم+نيکوسولفورون

 ,.Abdi et al)و همکاران  عبدی راستا، همين در

مايستر اُدی  كشعلف كاربرد كه نمودند اظهار (2012

به مقدار  ذرت در يدوسولفورون(+سولفورون)فورام

هرز یهاعلف خشك وزن توانست هکتار ليتر در 75/1

 خرفه، تاج خروس ريشه قرمز، تاتوره

 (Datura stramoniumدم ،)روباهي سبز 

 (Setaria viridis (L.) P. Beauvرا به ) 85ترتيب ،

درصد كاهش دهد. در برخي  82و  100 ،100

كش نيکوسولفورون در تركيب با كشورها علف

هرز هایسولفورون برای مبارزه با علف مزوتريون/ريم

مزارع ذرت ثبت شده است برگ برگ و باريكپهن

(Curran & Foster, 2002; Vencill, 2002; Lemieux 

et al., 2003; Tomlin, 2003; Network, 2012 .)

 بازدارنده آنزيم ،مزوتريونكش فعل

باشد مي (HPPD) اكسيژنازدیپيرواتفنيلهيدروكسي

 برایرويشي رويشي و پسپيش صورت دو به كه

 برگ مزارعبرگ و پهنباريك هرزهایكنترل علف

 Lee et al., 1998; Sutton et) دوشمي مصرفذرت 

al., 2002; Armel et al., 2003; Cornes, 2005) .

 فتوسنتز در فتوسيستم هایبازدارندهاز گروه بنتازون 

 در برخي كشورها است كه تماسي يكشعلف دو،

 و سالهبرگ يكهرز پهنهایكنترل علف منظوربه

 Fleming et) شوداستفاده ميچندساله مزراع ذرت 

al., 1988; Bradshaw et al., 1992; AFIPA, 2002) .

تجاری فرموالسيون  ،در برخي كشورهاهمچنين 

برگ هرز پهنهایبرای كنترل علف MCPA بنتازون و

 ,Liu et al., 1994; AFIPA) شودشبدر استفاده مي

2002; Ceballos et al., 2009 سلطاني و همکاران .)

(Soltani et al., 2011) گزارش كردند كه كاربرد 

مزوتريون+آترازين و  كشيتركيب علف

 96و  95سبب كاهش  ترتيببنتازون+آترازين، به

در ذرت هرز آمبروزيا درصدی وزن خشك علف

 شدند. نتايج آزمايش جانگ و همکاران

 (Zhang et al., 2013) ان داد كه كاربرد نش

بدون مزوتريون+نيکوسولفورون  نيکوسولفورون و

برگ و هرز پهنهایدر كنترل علفتاثير سوء بر ذرت، 

 باشد.ميمحصول مؤثر اين برگ باريك

های ثبت شده برای كشبا توجه به اين كه بيشتر علف

باشند مي ALSهای ذرت در كشور از گروه بازدارنده

هرز دارند هایاز نظر مقاومت علفكه ريسك بااليي 

(Moss et al., 2019) توفوردی كشبرگو تنها پهن 

صورت رسمي در مزراع ذرت ثبت شده است، به

 كشپژوهش حاضر با هدف بررسي كارآيي دو علف

آ پيسينيکوسولفورون و بنتازون+اممخلوط مزوتريون+

ها با چند برگ و مقايسه آنهرز پهنهایعلفكنترل در 

 در مزارع ذرت كشور انجام شد. كش رايجعلف

 
 هامواد و روش

 با تصادفي كامل هایبلوك طرح قالب در اين آزمايش

های استان در 1397 سال در تيمار و چهار تکرار، 12

فارس )زرقان( و كرمانشاه  ،(محمدشهر) البرز

ای آزمايش شامل )ماهيدشت( انجام شد. تيماره
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 ODكاربرد مزوتريون+نيکوسولفورون )كاروزو، 

در ماده تجاری ليتر  3/1، يك و 7/0( به ميزان 10.5%

 %46، 60آ )بازاگران امپيسيبنتازون+امهکتار، كاربرد 

SL ليتر ماده تجاری در  5/2، دو و 5/1( به ميزان

هرز باريكهایوجين دستي علف به همراههکتار 

 تربوتيالزين +متاالكلر-اس+برد مزوتريونكاربرگ، 

ليتر ماده تجاری  5/4به ميزان  (SE %53.75)لوماكس، 

( به SC %4، كاربرد نيکوسولفورون )كروز، در هکتار

در هکتار، كاربرد ماده تجاری ميزان دو ليتر 

( به EC %40آ، )برومايسيد امآ پيسيام+بروموكسينيل

وجين  هکتار به همراهدر تجاری ماده ليتر  5/1ميزان 

برگ، كاربرد باريكهرز هایدستي علف

به ( DF %75)اولتيما، نيکوسولفورون +سولفورونريم

، كاربرد هکتاردر ماده تجاری گرم  175ميزان 

ماده ميزان دو ليتر ( به SC 4%نيکوسولفورون )كروز، 

)برومايسيد  آپيسيام+بروموكسينيل+در هکتارتجاری 

در ماده تجاری  ليتر 5/0ميزان به  (EC %40، آام

هرز هایتمام فصل علف دستي هکتار و شاهد وجين

 بودند.

 سال بهار در شده ياد مناطق در آزمايش انجام منظوربه

 به كافي آلودگي سابقه دارای كه زميني قطعه ،1397

 از و پس بهار در. شد انتخاب بود منطقه هرزهایعلف

 هایكرت بذر، بستر و زمين تهيه عمليات انجام

بذر ذرت رقم سينگل كراس  شدند و آمادهآزمايش 

 ،سه مترآزمايشي به عرض  هایكرت. شد كشت 704

 فاصله بود و متر به طول هشت كشت خط چهار شامل

 هایرديف بين فاصله و مترسانتي 20تا  18 هابوته بين

بوته در هزار  75تا  65تراكم ) مترسانتي 75 كاشت

با توجه به نتايج (. 1)جدول  در نظر گرفته شد( هکتار

فسفر )سوپر فسفات تريپل(،  كودهای خاك، آزمون

ها به كرتاوره( (نيتروژني  پتاس )كلرور پتاسيم( وكود

 . اضافه شد

 
 ها در سه منطقه مورد مطالعه کشهای کاشت، برداشت و کاربرد علفخصوصیات خاک، تاريخ -1جدول 

Table 1. Soil properties and dates of seed sowing, harvest and herbicides application in the three studied locations   

Harvestation 

date 
Herbicides 

application date 

Sowing 

date 

P  

(mg kg-1) 

K  

(mg kg-1) 

Organic 

matter (%) 

pH Soil texture Location 

2018-10-20 2018-08-28 2018-07-08 8.2 285 1.2 7.9 Silty clay loam Fars 
2018-10-13 2018-07-02 2018-05-28 6.9 266 0.79 7.3 Silty clay loam Kermanshah 
2018-11-18 2018-07-15 2018-06-26 17 367 0.78 7.5 Clay loam Alborz 

 

 تقسيم قسمت دو به طولي نظر از آزمايش كرت هر

 عنوان به و نشد سمپاشي كرت هر بااليي قسمت ؛شد

 نيمه در تيمارها و شد گرفته نظر در كرت آن شاهد

 نازل به مجهز پشتي سمپاش از استفاده با كرت، پاييني

ميزان پاشش  اساس ( و بر8002ای شماره دو )شره

 بار 5/2 در فشار محلول هکتار در ليتر 300 حدود

سه تا كليه تيمارهای سمپاشي در مرحله  .شد اعمال

 كليه رشد دوره طول انجام شد و در پنج برگي ذرت

 دستي وجين با شاهد كرت در موجود هرزهایعلف

كه الزم به ذكر است، با توجه به اين .شد حذف

كش در برخي تيمارها )مانند برگهای پهنكشعلف

آ( به پيسيام+بروموكسينيل آ وپيسيبنتازون+ام

باريك برگ در هرز های، علفكار رفتندتنهايي به

قسمت شاهد و قسمت تيمارشده )قسمت باال و پايين 

 هر برای همچنين كرت( تا آخر فصل وجين شدند.

 باال بلوك آبزه تا شد گرفته نظر در جوی يك بلوك،

 .نشود زيردست بلوك وارد

 كوادرات سمپاشي، يك لياتعم از پس روز 45حدود 

 سمپاشي قسمت در مترسانتي 100 در 50 ابعاد به

 هر شده سمپاشي قسمت در كوادرات يك و نشده

 و( ایحاشيه اثر گرفتن نظر در با) شد پرتاب كرت

 شمارش گونه تفکيك به هرزهایعلف تعداد سپس
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 حرارت درجه در) هرزهایعلف خشك وزن شد و

 به نيز( ساعت 48 مدت به گرادسانتي درجه 75

 درصد ترتيب، بدين. شد گيریاندازه گونه تفکيك

 تفکيك به هرزهایو وزن خشك علف تعداد كاهش

 نشده سمپاشي قسمت به نسبت گونه برای هر تيمار

های حاصل از آزمايش داده .شد محاسبه كرت همان

پس از تجزيه واريانس، بر اساس آزمون دانکن مقايسه 

د. قبل از انجام تجزيه واريانس روی ميانگين شدن

ها و نرمال بودن باقيمانده ها، همگني واريانسداده

-های بارتلت و شپيروترتيب با استفاده از آزمونبه

ويلك بررسي شد. تجزيه واريانس و مقايسه 

دار دانکن در سطح معني ها )آزمون چند دامنهميانگين

 انجام شد. SASافزار پنج درصد( با استفاده از نرم

 

 نتايج و بحث
منطقه مورد  سهدر  هرزهایعلف با توجه به تنوع

 جينتا و شد نظر صرف هااز تجزيه مركب داده ،بررسي

گرفت و در هر منطقه به طور جداگانه مورد بررسي قرار 

هرز هایليست علف. شدارائه  جينتابندی پايان جمع

 2ل غالب در مناطق مختلف به تفکيك گونه در جدو

 آورده شده است.

 
 هرز مهم در سه منطقه آزمايشهایفهرست علف -2جدول 

Table 2. List of major weed species at the three experimental locations 
Common name Scientific name Experimental locations 

Karaj Kermanshah Zarghan 

Ground cherry Physalis divaricata D. Don  *  
Johnsongrass Sorghum halepense (L.) pers.   * 

Green bristlegrass Setaria viridis (L.) P. Beauv. *   

Redroot amaranth Amaranthus retrofexus L. * * * 
Cultivated licorice Glycyrrhiza glabra L.  *  

Mat amaranth Amaranthus blitoides S. Watson. *   

Lambsquarters Chenopodium album L. *   

Little hogweed Portulaca oleracea L.   * 

Field bindweed Convolvulus arvensis L.  *  

Black nightshade Solanum nigrum L. *   

 
 فارس )زرقان( استان

در مزرعه آزمايشي در ايستگاه زرقان فارس، 

برگ خرفه و تاج خروس غالب هرز پهنهایعلف

 شود.بودند كه نتايج به تفکيك گونه ارائه مي

 هرزهايتعداد علف
نتايج تجزيه واريانس برای درصد كاهش تعداد 

هرز خرفه، تاج خروس و مجموع هایعلف

وز پس از سمپاشي حاكي از آن ر 45هرز در هایعلف

های فوق بود كه تأثير تيمارهای مختلف بر تعداد گونه

هرز، از نظر آماری در سطح هایو مجموع علف

دار بود. بر اين اساس، احتمال يك درصد معني

ذكر  هايي بين تيمارهای مختلف از نظر شاخصتفاوت

 (.3شده وجود داشت )جدول 

 خرفه
هرز خرفه، به كاربرد راكم علفبيشترين تأثير كاهش ت

 آپيسيام+كش نيکوسولفورون + بروموكسينيلعلف

كه اين تيمار، تراكم خرفه را به تعلق داشت، به طوری

درصد نسبت به شاهد كاهش داد. البته  34/96ميزان 

ليتر در  5/2آ به ميزان پيسيتيمارهای بنتازون+ام

و  آپييسهکتار، نيکوسولفورون، بروموكسينيل+ام

 90سولفورون+نيکوسولفورون نيز با تأثير بيش از ريم

درصدی كاهش تعداد خرفه نسبت به شاهد، با تيمار 

 .(3فوق در يك گروه آماری قرار گرفتند )جدول 

متاالكلر+تربوتيالزين و مزوتريون+استيمارهای 

دو ليتر در هکتار نيز با  آ به ميزانپيسيبنتازون+ام

درصدی تعداد خرفه، در يك گروه  87كاهش حدود 

آماری قرار گرفتند. بين تيمارهای 
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ليتر در هکتار و  3/1مزوتريون+نيکوسولفورون 

ليتر در هکتار نيز از  5/1 آ به ميزانپيسيبنتازون+ام

داری نظر كاهش تعداد خرفه تفاوت آماری معني

كش مشاهده نشد. در بين تيمارها، علف

ليتر در هکتار و پس از  7/0 مزوتريون+نيکوسولفورون

آن مزوتريون+نيکوسولفورون يك ليتر در هکتار، 

كمترين تأثير را بر كاهش تراكم خرفه دارا بودند؛ اين 

درصدی  18/60و  87/56ترتيب باكاهش تيمارها به

تعداد خرفه، در يك گروه آماری قرار گرفتند ولي با 

دادند داری نشان ديگر تيمارهای آزمايش، تفاوت معني

 (. 3)جدول 

 تاج خروس
كش در بين تيمارها، كاربرد علف

درصد، باالترين  11/93آ با پيسيبروموكسينيل+ام

كاهش تراكم تاج خروس را سبب شد. با اين وجود، 

داری از لحاظ آماری با اين تيمار اختالف معني

متاالكلر+تربوتيالزين، -های مزوتريون+استيمار

لفورون+نيکوسولفورون و سونيکوسولفورون، ريم

اختالط مخزني نيکوسولفورون + 

آ نداشت. تيمارهای مذكور پيسيبروموكسينيل+ام

درصد  59/95 و 47/86، 04/90، 54/85ترتيب با به

كاهش تاج خروس نسبت به شاهد در يك گروه 

آماری قرار گرفتند. تيمارهای 

ليتر در هکتار و  3/1مزوتريون+نيکوسولفورون 

ليتر در  5/2، دو و 5/1آ در مقادير پيسيامبنتازون+

هکتار نيز از لحاظ آماری در يك گروه قرار داشتند. 

درصدی تعداد تاج  57تا  47اين تيمارها سبب كاهش 

خروس نسبت به شاهد شدند كه بيانگر متحمل بودن 

های تاج خروس به اين تيمارها بود و بنابراين در گونه

های تاج گونه ،عهرزهرز غالب مشرايطي كه علف

ها توصيه كشخروس باشند، استفاده از اين علف

و  7/0شود. بين دُزهای مزوتريون+نيکوسولفورون نمي

داری مشاهده نشد. معني يك ليتر در هکتار نيز تفاوت

كه كاربرد مزوتريون+نيکوسولفورون يك ليتر درحالي

در هکتار، باعث كاهش تعداد تاج خروس به ميزان 

ليتر  7/0، مزوتريون+نيکوسولفورون شددرصد  66/42

هرز به ميزان در هکتار، كمترين كاهش تراكم اين علف

را سبب شد كه با ساير تيمارهای آزمايش  78/21

 (.3داری نشان داد )جدول تفاوت معني

 هرزهايمجموع علف
نتايج نشان داد كه بهترين تأثير در كاهش تراكم 

ارهای نيکوسولفورون + هرز، به تيمهایمجموع علف

درصد(،  13/95آ )پيسيبروموكسينيل+ام

درصد(،  85/94آ )پيسيبروموكسينيل+ام

درصد( و  67/92نيکوسولفورون )

درصد( تعلق  08/89سولفورون+نيکوسولفورون )ريم

كه اين چهار تيمار در يك گروه طوریداشت، به

آ به پيسيآماری قرار گرفتند. بين تيمارهای بنتازون+ام

-ليتر در هکتار و مزوتريون+اس 5/2ميزان دو و 

داری متاالكلر+تربوتيالزين نيز تفاوت آماری معني

ترتيب با كاهش مشاهده شد و تيمارهای فوق، به

درصدی تعداد مجموع  08/86و  96/83، 06/80

هرز در يك گروه آماری قرار گرفتند. عالوه هایعلف

ليتر  5/1 آ به ميزانپيسيبر اين، در تيمار بنتازون+ام

هرز نسبت هایدر هکتار، كاهش تعداد مجموع علف

دست درصد به 89/70به شاهد عدم سمپاشي به ميزان 

دار داشت. بين آمد كه با ساير تيمارها تفاوت معني

دُزهای مختلف مزوتريون+نيکوسولفورون نيز از نظر 

هرز تفاوت آماری هایكاهش تراكم مجموع علف

شد. در حالي كه كمترين تأثير بر مشاهده دار يمعن

درصد به تيمار  69/35هرز با هایتراكم مجموع علف

ليتر در هکتار تعلق  7/0مزوتريون+نيکوسولفورون 

ليتر در هکتار اين  3/1داشت، دُزهای يك و 

 08/64و  05/49ترتيب منجر به كاهش كش، بهعلف

شدند  هرز نسبت به شاهدهایدرصدی تعداد علف

بر بعضي  هاكشعلفدار نشدن اثر معني(. 3)جدول 
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بلکه  ،كنترل نامناسب تيمارها نيستدليل  به ،هاگونه

ها در كرت ای حضور آنتواند به دليل ويژگي لکهمي

گيری باشد. در زمين مورد در كادر نمونه ياآزمايشي 

از  خرفه و تاج خروس هرزهایعلف ،آزمايش

تری در كل كرت برخوردار يکنواختي حضور بيش

های روند تأثير تيمارها بر مهار هر يك از گونه .ندبود

هرز همسو هایها بر مجموع علفبا اثر آن ،هرزعلف

. دار شدمعني خرفه و تاج خروسبود كه در مورد 

های موجود در داده است گونه مطالعات گذشته نشان

 به طور يکسان به مورد آزمايش، هایكشعلف طيف

و درصد  ندمصرفي واكنش نشان نداد اين تيمارهای

 نبودها به خوبي بقيه مهارشوندگي بعضي از گونه

(Hadizadeh et al., 2020).  زند و همکارانهمچنين 

(Zand et al., 2010)  175 كه كاربردگزارش كردند 

ريمكش دو منظوره از علفگرم در هکتار 

توانست به خوبي نيکوسولفورون +سولفورون

را كنترل ذرت برگ برگ و پهنهرز باريكهایعلف

 كند.
 

روز پس از  45هرز )نسبت به شاهد عدم سمپاشي(، هایکش بر درصد کاهش تعداد علفتأثیر تیمارهای مختلف علف -3جدول 

 فارس )زرقان( استانسمپاشي در 
Table 3. The effects of different herbicide treatments on the number of weed species reduction percentage (relative to 

untreated control), 45 days after herbicide application at Fars province (Zarghan). 

Treatments 
little hogweed  

(Portulaca oleracea L.) 
redroot amaranth  

(Amaranthus retroflexus L.) 

Total 

weeds 

mesotrione+nicosulfuron 0.7 L ha-1 56.87e 21.78d 35.69g 

mesotrione+nicosulfuron 1 L ha-1 60.18e 42.66c 49.05f 

mesotrione+nicosulfuron 1.3 L ha-1 73.82d 57.47b 64.08e 
bentazon+MCPA 1.5 L ha-1 79.15cd 47.29bc 70.89d 

bentazon+MCPA 2 L ha-1 86.38bc 57.89b 80.06c 

bentazon+MCPA 2.5 L ha-1 95.06ab 53.46bc 83.96bc 
mesotrione+s-metolachlor+terbuthylazine 4.5 L ha-1 87.01bc 85.54a 86.08bc 

nicosulfuron 2 L ha-1 92.52ab 90.04a 92.67a 

bromoxynil+MCPA 1.5 L ha-1 92.08ab 93.11a 94.85a 
rimsulfuron+nicosulfuron 175 g ha-1 90.30ab 86.47a 89.08ab 

nicosulfuron 2 L ha-1 + bromoxynil+MCPA 0.5 L ha-1 96.34a 90.59a 95.13a 

 (.Duncan P≤0.05باشند )يم داريفاقد تفاوت معن يحرف مشترک هستند، از لحاظ آمار کيكه حداقل در  يدر هر ستون، اعداد

Different letters in the same column show significant diffrences (Duncan P≤0.05). 

 
 هرزهايوزن خشک علف

ارهای نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه تأثير تيم

درصد كاهش وزن خشك كشي بر مختلف علف

هرز خرفه، تاج خروس و مجموع هایعلف

دار هرز در سطح احتمال يك درصد معنيهایعلف

هايي بين تيمارهای مختلف شد. بر اين اساس، تفاوت

 .روی صفات ذكر شده وجود داشت

 خرفه
كاربرد نيکوسولفورون در بين تيمارهای مختلف، 

را در كاهش وزن خشك خرفه داشت، بيشترين تأثير 

 06/96كه در اين تيمار، وزن خشك خرفه طوریبه

(. 4درصد نسبت به شاهد كاهش پيدا كرد )جدول 

پس از اين تيمار، نيکوسولفورون دو ليتر در 

ليتر در هکتار،  5/0آ هکتار+برومايسيد ام

ليتر در هکتار،  5/2آ پيسيبنتازون+ام

ليتر در هکتار + وجين  5/1 آپيسيبروموكسينيل+ام

 175سولفورون+نيکوسولفورون ها، ريمبرگباريك

متاالكلر+تربوتيالزين -گرم در هکتارو مزوتريون+اس

درصد كاهش وزن  93ليتر در هکتار با بيش از  5/4

داری نشان خشك خرفه، با تيمار قبل تفاوت معني

ندادند و همگي در يك گروه آماری قرار گرفتند. در 

ليتر در  7/0ين تيمارها، مزوتريون+نيکوسولفورون ب

درصد، كمترين تأثير را در كاهش  55/15هکتار با 

وزن خشك خرفه داشت و با ساير تيمارهای آزمايش 

 3/1. كاربرد دُزهای يك وداد داری نشانتفاوت معني

ترتيب ليتر در هکتار مزوتريون+نيکوسولفورون نيز به
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رصدی وزن خشك د 56/45و  97/32سبب كاهش 

خرفه شد كه اين مقادير از لحاظ آماری با يکديگر و 

دار همچنين با ساير تيمارهای آزمايش تفاوت معني

آ، دُز پيسيداشتند. در بين دُزهای مختلف بنتازون+ام

و دو ليتر  5/1دار نسبت به دُزها ليتر تفاوت معني 5/2

و دو  5/1آ با دُزهای پيسيداشت. كاربرد بنتازون+ام

و  33/78ميزان ليتر سبب كاهش وزن خشك خرفه به

درصد شد كه البته هر دو در يك گروه آماری  07/83

  (.4قرار گرفتند )جدول 

 تاج خروس
بيشترين كاهش وزن خشك تاج خروس در تيمار 

ليتر در  5/1آ به ميزان پيسيكاربرد بروموكسينيل+ام

وزن  كه در اين تيمارطوریهکتار حاصل شد. به

درصد نسبت به  02/93خشك تاج خروس به ميزان 

شاهد كاهش پيدا كرد كه البته با تيمارهای 

آ، نيکوسولفورون، نيکوسولفورون + برومايسيد ام

آ پيسيسولفورون+نيکوسولفورون و بنتازون+امريم

در يك گروه آماری قرار گرفتند. تيمارهای ذكر  5/2

، و 14/89، 33/89، 99/90ترتيبسبب كاهش شده به

درصدی وزن خشك تاج خروس نسبت به  15/86

شاهد شدند. بعد از اين تيمارها، كاربرد تركيبات 

متاالكلر+تربوتيالزين و -كشي مزوتريون+اسعلف

ترتيب با ليتر در هکتار نيز به 2آ پيسيبنتازون+ام

درصدی وزن خشك تاج  87/74و  10/77كاهش

رفتند. بين مقادير در يك گروه آماری قرار گخروس، 

ليتر  3/1و يك ليتر مزوتريون+نيکوسولفورون با دُز  7/0

داری مشاهده شد، كش نيز تفاوت آماری معنياين علف

مزوتريون+نيکوسولفورون به ميزان  كه كاربردطوریبه

 تأثير)پايين 19/12ترتيب سبب كاهش و يك ليتر، به 7/0

تاج  درصدی وزن خشك 40/20در بين تيمارها( و 

خروس شد. اين در حالي بود كه كاربرد 

ليتر در هکتار  3/1مزوتريون+نيکوسولفورون به ميزان 

درصدی وزن خشك تاج  23/36نيز تنها سبب كاهش 

كاهش تأثير  (.4خروس نسبت به شاهد شد )جدول 

در اين  كشاين تركيب، به علت كاهش ُدز علف

ز توصيه زيرا هر يك از اين تركيبات در دُ ،تركيب بود

مذكور هرز هایتأثيرات بهتری در كنترل علف ،شده

های تركيبي، كشدارند و چون هدف از كاربرد علف

باشد، بنابراين نتايج مطلوبي از اين كاهش دُز مي

 Nosratti etدست نيامد )تركيب در دُز كاهش يافته به

al., 2017 .) 

 هرزهايمجموع علف
طوركلي، ن تيمارها، بهبر اساس نتايج مقايسه ميانگي

های نيکوسولفورون و كشكاربرد علف

صورت آبه تنهايي و يا بهپيسيبروموكسينيل+ام

تركيبي، بيشترين تأثير را در كاهش وزن خشك 

كه با كاربرد اين طوریهرز داشت، بههایمجموع علف

 94هرز حدود هایتيمارها، وزن خشك مجموع علف

پيدا كرد. البته تيمارهای درصد نسبت به شاهد كاهش 

آ پيسيسولفورون+نيکوسولفورون و بنتازون+امريم

 41/92و  38/91ترتيب با ليتر در هکتار نيز به 5/2

درصد، كارآيي مناسبي در كاهش وزن خشك مجموع 

هرز نشان دادند و با تيمارهای ذكر شده در هایعلف

های باال در يك گروه آماری قرار گرفتند. پس از تيمار

متاالكلر+تربوتيالزين با -فوق، كاربرد مزوتريون+اس

درصد كاهش وزن خشك، در گروه آماری  21/87

و دو ليتر  5/1بعدی قرار گرفتند. همچنين دُزهای 

و  38/74ترتيب سبب كاهش آ نيز بهپيسيبنتازون+ام

هرز هایدرصدی وزن خشك مجموع علف 04/83

داری نشان عنيشدند كه با يکديگر تفاوت آماری م

ترين كاهش وزن خشك دادند. در بين تيمارها، پايين

هرز با كاربرد تيمارهای مختلف هایمجموع علف

دست آمد، كش مزوتريون+نيکوسولفورون بهعلف

، يك 7/0كش در دُزهای كه كاربرد اين علفطوریبه

ترتيب تنها سبب كاهش ليتر در هکتار، به 3/1و 

درصدی وزن خشك مجموع  41/50و  30/35، 70/21
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هرز نسبت به شاهد شد كه بين اين مقادير و هایعلف

دار ها معنيهمچنين با ساير تيمارهای آزمايش، تفاوت

 Zhang) جانگ و همکاران (.4وجود داشت )جدول 

et al., 201كه كاربرد نيکوسولفورون،  ( گزارش كردند

سبب  ،ن و تركيب مزوتريون+نيکوسولفورونارمزتاپ

مصرف منفرد كارآيي كنترل بهتری در مقايسه با 

 .مزوتريون شد

 

روز  45هرز )نسبت به شاهد عدم سمپاشي(، هایبر درصد کاهش وزن خشك علف کشعلف مختلفتأثیر تیمارهای  -4جدول 

 فارس )زرقان( استانپس از سمپاشي در 
Table 4. The effects of different herbicide treatments on the dry weight of weed species reduction percentage (relative to 

untreated control), 45 days after herbicide application at Fars province (Zarghan). 

Treatments 
Little hogweed 

(Portulaca oleracea L.) 

Redroot amaranth 

(Amaranthus retroflexus L.) 

Total 

weeds 

mesotrione+nicosulfuron 0.7 L ha-1 15.55e 12.19f 21.70g 

mesotrione+nicosulfuron 1 L ha-1 32.97d 20.40f 35.30f 

mesotrione+nicosulfuron 1.3 L ha-1 45.56c 36.23e 50.41e 
bentazon+MCPA 1.5 L ha-1 78.33b 64.04d 74.38d 

bentazon+MCPA 2 L ha-1 83.07b 74.87c 83.04c 

bentazon+MCPA 2.5 L ha-1 94.62a 86.15ab 92.41a 
mesotrione+s-metolachlor+terbuthylazine 4.5 L ha-1 93.05a 77.10bc 87.21b 

nicosulfuron 2 L ha-1 96.14a 89.33a 94.05a 

bromoxynil+MCPA 1.5 L ha-1 94.06a 93.02a 94.05a 
rimsulfuron+nicosulfuron 175 g ha-1 93.81a 89.14a 91.38a 

nicosulfuron 2 L ha-1 + bromoxynil+MCPA 0.5 L ha-1 95.31a 90.99a 93.78a 

 (.Duncan P≤0.05باشند )يم داريفاقد تفاوت معن يحرف مشترک هستند، از لحاظ آمار کيكه حداقل در  يدر هر ستون، اعداد

Different letters in the same column show significant diffrences (Duncan P≤0.05). 

 
 )كرمانشاه( كرمانشاه استان

هرز هایعلف كرمانشاه، استاندر مزرعه آزمايشي در 

تاج خروس، عروسك پشت پرده، شيرين بيان و 

( كه نتايج به تفکيك 2پيچك غالب بودند )جدول 

 گونه ارائه شده است. 

 هرزيهاعلف تعداد
بر اساس نتايج تجزيه واريانس، اثر تيمارها از نظر 

هرز تاج خروس و عروسك پشت كاهش تعداد علف

درصد هرز درسطح يك هایپرده و مجموع علف

دار بود. در ادامه، نتايج مقايسه ميانگين آماری معني

تاثير تيمارهای آزمايش بر درصد كاهش تعداد 

 هرز به تفکيك گونه ارائه شده است.هایعلف

 خروس تاج
 تعدادكاهش از نظر  نيانگيم سهيمقا جينتا اساس بر

 یمارهايت به پاسخ در شاهد به نسبت خروس تاج

 + نيکوسولفورون ماريت كش،علف مختلف

آ و پيسيآ، بروموكسينيل+امپيسيبروموكسينيل+ام

حدود  زانيبا م متاالكلر+تربوتيالزين-مزوتريون+اس

 نيا تعداد كاهش در را تأثير نيشتريب درصد 88

داشتند و در يك گروه آماری قرار گرفتند هرز علف

نيکوسولفورون و  یمارهايت ني. همچن(5)جدول 

درصد كاهش  79ليتر با حدود  5/2آ پيسيبنتازون+ام

تعداد تاج خروس از اين نظر در گروه آماری بعدی 

 در( Zand et al., 2006قرار گرفتند. زند و همکاران )

 مؤثره ماد گرم 80 كاربرد كه دادند نشان ایمطالعه

 قرمزريشه خروس تاج است قادر هکتار در نيکوسولفورون

دهنده اين مطب است در كه نشان كند كنترل درصد 96 را

تيمارهای فوق، تركيب نيکوسولفون، كمك زيادی به 

كنترل تاج خروس كرده است. بين تيمارهای 

 5/1 آپيسيليتر، بنتازون+ام 3/1مزوتريون+نيکوسولفورون 

سولفورون+نيکوسولفورون نيز از نظر و دو ليتر و ريم

داری كاهش تعداد تاج خروس، تفاوت آماری معني

ده نشد. ميزان كاهش تعداد تاج خروس در اين مشاه

درصد بود. در بين تيمارها،  71تا  67 تيمارها حدود

در هکتار با  تريل 7/0 مزوتريون+نيکوسولفورون
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 12/22با  تريل يك مزوتريون+نيکوسولفورون و94/18

 خروس تاجكاهش تعداد  ترين تأثير را درپايين صددر

ری با ساير تيمارهای داشتند كه اين تفاوت از نظر آما

مدت جا كه آناز  (.5دار بود )جدول آزمايش نيز معني

 نسبتا كوتاه است، روش ،فعاليت مزوتريون در خاك

ی هرزهایعلف مطلوب بهينه برای كنترل دُزكاربرد و 

رويشي مزوتريون سبز قبل و بعد از كاربرد پس كه

حاكي از  هاپژوهشبرخي شوند ضروری است. مي

های بازدارنده بامزوتريون اختالط  افزاييهميت عالف

 ;Sutton et al., 2002)باشند مي دوفتوسيستم 

Abendroth et al., 2006) . 

 پرده پشت عروسک
-آ، مزوتريون+اسپيسيتيمارهای بروموكسينيل+ام

 روموكسينيلب متاالكلر+تربوتيالزين و نيکوسولفورون+

و  27/90، 50/97ترتيب سبب كاهش آ بهپيسيام +

درصدی تعداد عروسك پشت پرده نسبت به  39/80

دار بين شاهد شدند كه از نظر آماری نيز تفاوت معني

رسد كه عروسك نظر مياين تيمارها مشاهده شد. به

آ بسيار حساس پيسيپشت پرده به بروموكسينيل+ام

ليتر از آن به همراه  5/0با كاربرد كه طوریبود، به

نسبت به مصرف نيکوسولفورون، كارآيي آن 

درصد افزايش پيدا  35نيکوسولفورون به تنهايي حدود 

 5/2پي آ سيكرد. كاربرد نيکوسولفورون و بنتازون+ام

درصدی تعداد  45ليتر در هکتار با كاهش حدود 

ند. آماری بعدی قرار گرفت عروسك پشت پرده، در گروه

ليتر در  7/0در بين تيمارها، مزوتريون+نيکوسولفورون 

ترين تأثير را در كاهش تعداد عروسك هکتار، پايين

كه كاربرد اين تيمار تنها طوریپشت پرده نشان داد، به

هرز نسبت درصدی تعداد اين علف 03/23سبب كاهش 

كه اين مقدار با ساير تيماهای آزمايش  به شاهد شد

آ دو پيسيدار بود. تيمار بنتازون+اممعنيدارای تفاوت 

ليتر در هکتار نيز توانست تعداد عروسك پشت پرده را 

درصد كاهش دهد. بقيه  11/33نسبت به شاهد، تنها 

ليتر  3/1های آزمايش شامل دُزهای يك و تيمار

آ و پيسيليتر بنتازون+ام 5/1مزوتريون+نيکوسولفورون، 

فورون+نيکوسولفورون در سولگرم در هکتار ريم 175

يك گروه آماری قرار گرفتند. كاهش تعداد عروسك 

درصد نسبت به  30پشت پرده در اين تيمارها حدود 

صورت بهبنتازون جا كه (. از آن5شاهد بود )جدول 

كند رود عمل ميكار ميو مستقيما در جايي كه به تماسي

(Tomlin, 1995) در نتيجه ممکن است تاثير آن بر ،

شت پرده نسبت های سمج مانند عروسك پبرخي گونه

 تر باشد.های سيستميك پايينكشبه علف

در بين تيمارهای مختلف، كاربرد  :هرزيهاعلف مجموع

و يك ليتر در هکتار،  7/0مزوتريون+نيکوسولفورون 

هرز داشت، هایترين تأثير را بر كاهش تعداد علفپايين

هرز هایكه در اين تيمارها، تعداد مجموع علفطوریبه

درصد كاهش پيدا كرد و  86/33و  20/30فقط  ترتيببه

داری نشان داد. در بين با ساير تيمارها تفاوت معني

-تيمارهای آزمايشي، كاربرد مزوتريون+اس

ترتيب آ بهپيسيمتاالكلر+تربوتيالزين و بروموكسينيل+ام

درصدی تعداد مجموع  59/83و  42/85با كاهش 

كاهش تراكم  هرز، باالترين كارآيي را درهایعلف

هرز داشت و در يك گروه آماری قرار گرفتند. هایعلف

ن تيمارها، مصرف پس از اي

درصد  05/72آ با پيسينيکوسولفورون+بروموكسينيل+ام

هرز، در گروه آماری هایكاهش تعداد مجموع علف

، 5/1آ پيسيبعدی قرار گرفت. بين تيمارهای بنتازون+ام

ليتر در هکتار نيز از از نظر كاهش تعداد  5/2دو و 

های داری مشاهده شد. تيمارهرز، تفاوت معنيهایعلف

 29/63و  57/57، 82/52ترتيب سبب كاهش اخير، به

هرز شدند. ساير هایدرصدی تعداد مجموع علف

تيمارهای آزمايش شامل نيکوسولفورون و 

درصد  47سولفورون+نيکوسولفورون نيز با حدود ريم

هرز، در يك گروه آماری هایكاهش تعداد مجموع علف

 (.5قرار گرفتند )جدول 
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روز پس از  45هرز )نسبت به شاهد عدم سمپاشي(، هایبر درصد کاهش تعداد علفکش علف مختلفتیمارهای تأثیر  -5جدول 

 کرمانشاه )کرمانشاه( استانسمپاشي در 
Table 5. The effects of different herbicide treatments on the number of weed species reduction percentage (relative to 

untreated control), 45 days after herbicide application at Kermanshah province (Kermanshah). 

Treatments 

Redroot amaranth 

(Amaranthus retroflexus 

L.) 

Ground cherry  

(Physalis divaricata D. Don) 

Total 

weeds 

mesotrione+nicosulfuron 0.7 L ha-1 18.94d 23.03g 30.21g 
mesotrione+nicosulfuron 1 L ha-1 22.12d 30.52f 33.86g 

mesotrione+nicosulfuron 1.3 L ha-1 67.21c 29.55f 48.82ef 

bentazon+MCPA 1.5 L ha-1 70.80c 30.49f 52.82e 
bentazon+MCPA 2 L ha-1 69.58c 33.11e 57.57d 

bentazon+MCPA 2.5 L ha-1 79.13b 44.97d 63.29c 

mesotrione+s-metolachlor+terbuthylazine 4.5 L ha-1 88.00a 90.27b 85.42a 
nicosulfuron 2 L ha-1 78.65b 45.00d 46.56f 

bromoxynil+MCPA 1.5 L ha-1 88.28a 97.50a 83.59a 

rimsulfuron+nicosulfuron 175 g ha-1 71.10c 29.72f 47.80f 
nicosulfuron 2 L ha-1 + bromoxynil+MCPA 0.5 L ha-1 88.79a 80.39c 72.05b 

 (.Duncan P≤0.05باشند )يم داريفاقد تفاوت معن يحرف مشترک هستند، از لحاظ آمار کيكه حداقل در  يدر هر ستون، اعداد

Different letters in the same column show significant diffrences (Duncan P≤0.05). 
 

 هرزهايوزن خشک علف
تجزيه واريانس حاكي از آن بود كه اثر تيمارها  نتايج

هرز تاج خروس، بر كاهش وزن خشك علف

عروسك پشت پرده، شيرين بيان، پيچك و مجموع 

دار بود، در هرز در سطح يك درصد معنيهایعلف

 هایهايي بين تيمارها از نظر شاخصنتيجه تفاوت

 (.6مربوطه مشاهده شد )جدول 

 تاج خروس
-، مزوتريون+اسآ+برومايسيداموسولفوروننيک كاربرد

آ، پيسيمتاالكلر+تربوتيالزين و بروموكسينيل+ام

هرز تاج تأثير را در كاهش وزن خشك علف نيشتريب

كه طوریبه ،(6جدول داشت )خروس نسبت به شاهد 

تاج خروس با كاربرد اين تيمارها حدود وزن خشك 

 دايپ كاهش يسمپاش بدون شاهد به نسبت درصد 89

پس از اين تيمارها، كاربرد نيکوسولفورون و . بود كرد

 80ليتر در هکتار با حدود  5/2آ پيسيبنتازون+ام

درصد كاهش وزن خشك تاج خروس در رتبه آماری 

 هایماريتبعدی قرار گرفتند. از سوی ديگر، 

در هکتار  تريل 7/0و  يكمزوتريون+نيکوسولفورون 

وزن خشك  رصدكاهشد 69/22 و 73/20 با ترتيببه

 نيدر كنترل ا را كارآيي نيترنييپا ،تاج خروس

آ پيسيی بنتازون+اممارهايتنشان دادند. بين هرز علف

و  3/1دو ليتر، مزوتريون+نيکوسولفورون 

سولفورون+نيکوسولفورون نيز از نظر كاهش وزن ريم

داری هرز تاج خروس تفاوت معنيخشك علف

ترتيب سبب كاهش بهمشاهده نشد. اين تيمارها 

خروس  تاجدرصدی وزن خشك  95/71تا  03/69

 .(6شدند )جدول نسبت به شاهد 

 پرده پشت عروسک
به جز تيمارهای  ،نيانگيم سهيمقا جياساس نتا بر

متاالكلر+تربوتيالزين و -آ، مزوتريون+اسبرومايسيد ام

آ، ساير تيمارهای نيکوسولفورون+برومايسيد ام

هرز عروسك پشت پرده علفآزمايشي در كنترل 

ترتيب سبب نسبتا ضعيف بودند. تيمارهای ذكر شده به

درصدی وزن خشك  86/78و  34/91، 46/97كاهش 

عروسك پشت پرده نسبت به شاهد شدند كه اين 

مقادير از نظر آماری با يکديگر تفاوت داشتند. پس از 

ليتر و  5/2آ پيسيتيمارهای فوق، كاربرد بنتازون+ام

درصد كاهش وزن خشك  45/49سولفورون با نيکو

 ماريتهرز، در يك گروه آماری قرار گرفتند. اين علف

 24/6 با هکتار در تريل 7/0 مزوتريون+نيکوسولفورون

 خشك وزن كاهش در را تأثير نيكمتر ،درصد

 لحاظ ازكه  داشت پرده پشت عروسكهرز علف

. داری نشان دادتفاوت معني مارهايت هيبق با یآمار
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دُز  بامزوتريون+نيکوسولفورون  كشعلفاستفاده از 

نيز با حدود  تريل 5/1دُز  با آپيسيبنتازون+امو  3/1

علفوزن خشك  كاهش در مشابهي جينتادرصد،  32

داشتند. دُز دو ليتر عروسك پشت پرده  هرز

آ و مزوتريون+نيکوسولفورون يك پيسيبنتازون+ام

هش وزن خشك درصد كا 27ليتر نيز با حدود 

عروسك پشت پرده، در يك گروه آماری قرار گرفت 

  .(6)جدول 

 هرزيهاعلف مجموع
نتايج مقايسه ميانگين حاكي از آن است كه تيمارهای 

 آپيسي+امو بروموكسينيلمتاالكلر+تربوتيالزين -وتريون+اسمز

درصد، بيشترين تأثير را در  82/80و  25/82ترتيب با به

هرز داشتند و در هایجموع علفكاهش وزن خشك م

يك گروه آماری قرار گرفتند. پس از اين تيمارها، كاربرد 

درصد  36/67آ با پيسينيکوسولفورون + بروموكسينيل+ام

هرز در رتبه آماری بعدی هایكاهش وزن خشك علف

كش قرار گرفت. همچنين بين دُزهای مختلف علف

زن خشك مجموع آ نيز از نظر كاهش وپيسيبنتازون+ام

داری مشاهده نشد و همه مقادير هرز تأثير معنيهایعلف

درصدی بر وزن خشك مجموع  60تا  56با تأثير 

هرز، در يك گروه آماری قرار گرفتند. تيمارهای هایعلف

سولفورون+نيکوسولفورون ريم و 3/1مزوتريون+نيکوسولفورون 

ن درصدی وز 21/51و  55/52ترتيب با كاهش نيز به

هرز، در يك گروه آماری قرار هایخشك مجموع علف

 گرفتند. در بين تيمارهای آزمايشي، كاربرد مزوتريون+

درصد،  07/37ليتر در هکتار با  7/0نيکوسولفورون 

كمترين تأثير را در كاهش وزن خشك مجموع 

هرز داشت كه با ساير تيمارهای آزمايش تفاوت هایعلف

ارهای نيکوسولفورون دو داری داشت. تيمآماری معني

ليتر در هکتار و مزوتريون+نيکوسولفورون يك ليتر در 

هکتار نيز اختالف آماری با هم نداشتند و دو تيمار 

درصدی وزن  21/41و  35/44كاهش ترتيب با به

هرز، در يك گروه آماری هایخشك مجموع علف

 .(6)جدول  قرار گرفتند

هرز هایي علفطوركلي با توجه به غالب بودن برخبه

چندساله شامل شيرين بيان و پيچك در مزرعه مورد 

كشي، كارآيي آزمايش، در مجموع اكثر تركيبات علف

ند. در بين های مورد نظر نداشتبخشي بر گونهرضايت 

-+اسكش مزوتريونتيمارها، تنها دو علف

توانستند  آپيسيمتاالكلر+تربوتيالزين و بروموكسينيل+ام

درصد( نسبت به  80تری )كارايي بيش از وبطور مطلبه

های مورد نظر تأثيرگذار باشند؛ بقيه تيمارها روی گونه

بنابراين كارآيي مناسب تركيبات آزمايش صرفا بر 

تواند شاخص قطعي برای ارزيابي های چندساله، نميگونه

كه حتي طوریها در نظر گرفته شود، بهكارآمدی نهايي آن

د ی مؤثر رايج در مزارع ذرت ماننهابرخي از تركيب

 آپيسيبروموكسينيل+امنيکوسولفورون و نيکوسولفورون+

های چندساله متوسط عمل كردند. از نيز در كنترل گونه

ساله های يكسوی ديگر، با مشاهده تأثير تيمارها بر گونه

توان بيان كرد كه برخي مانند تاج خروس نيز به روشني مي

كش و يك ليتر در هکتار علف 7/0دُزهای از تيمارها مانند 

اند مزوتريون+نيکوسولفورون بسيار ضعيف عمل كرده

كاربرد ها، كه بر اساس نتايج پژوهش(، درحالي6)جدول 

 ،صورت اختالط مخزنينيکوسولفورون با مزوتريون به

برگ ارزن هرز باريكهایكاهي بر علفسبب اثرات هم

 Sorghumقياق ) ( و.Setaria viridis Lوحشي )

bicolor L.شده است ) (Schuster et al., 2007; 

Schuster et al., 2008) اك و همکاران پژاسکرزي، اما

(Skrzypczak et al., 2011)  اختالط  كهگزارش كردند

 اتاثر افزودني، منجر بهكش و مواد ن دو علفمخزني اي

 .شودمين كاهيهم
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روز  45هرز )نسبت به شاهد عدم سمپاشي(، هایبر درصد کاهش وزن خشك علفکش علف مختلفتأثیر تیمارهای  -6جدول 

 کرمانشاه )کرمانشاه( استانپس از سمپاشي در 
Table 6. The effects of different herbicide treatments on the dry weight of weed species reduction percentage (relative to 

untreated control), 45 days after herbicide application at Kermanshah province (Kermanshah). 

Treatments 
Redroot amaranth 

(Amaranthus retroflexus L.) 

Ground cherry  

(Physalis divaricata D. Don) 

Total 

weeds 

mesotrione+nicosulfuron 0.7 L ha-1 22.69e 6.24h 37.07f 

mesotrione+nicosulfuron 1 L ha-1 20.73e 26.76g 41.21e 
mesotrione+nicosulfuron 1.3 L ha-1 69.42cd 32.02f 52.55d 

bentazon+MCPA 1.5 L ha-1 74.90bc 31.62f 58.36c 

bentazon+MCPA 2 L ha-1 69.03d 27.17g 56.84c 
bentazon+MCPA 2.5 L ha-1 79.49b 49.45d 60.03c 

mesotrione+s-metolachlor+terbuthylazine 4.5 L ha-1 88.35a 91.34b 82.25a 

nicosulfuron 2 L ha-1 79.71b 48.33d 44.35e 
bromoxynil+MCPA 1.5 L ha-1 88.21a 97.46a 80.82a 

rimsulfuron+nicosulfuron 175 g ha-1 71.95cd 35.18e 51.21d 

nicosulfuron 2 L ha-1 + bromoxynil+MCPA 0.5 L ha-1 89.10a 78.86c 67.36b 

 (.Duncan P≤0.05باشند )يم داريفاقد تفاوت معن يحرف مشترک هستند، از لحاظ آمار کيكه حداقل در  يدر هر ستون، اعداد

Different letters in the same column show significant diffrences (Duncan P≤0.05). 
 

 البرز )كرج(
با وجود اين كه مزرعه مورد آزمايش، دارای تنوع 

دليل عدم يکنواختي كامل هرزی بااليي بود، اما بهعلف

های مورد آزمايش در مزرعه و هرز در كرتهایعلف

رز ههایهای مختلف علفدر نتيجه عدم حضور گونه

های شاهد بدون سمپاشي، تجزيه واريانس و در كرت

هرز صورت هایمقايسه آماری روی مجموع كل علف

 گرفت. 

ی مارهايتداد كه تأثير نشان  انسيوار هيتجز جينتا

نبود، اما تأثير  داريمعن هرزیهاعلف تعداد آزمايش بر

 سطح  در هرزیهاعلفمجموع خشك  زنتيمارها بر و

 . (7بود )جدول  داريمعنی پنج درصد آمار

  هرزهايتعداد مجموع علف
دار بين تيمارها از نظر با وجود عدم تفاوت آماری معني

هرز، مقايسه ميانگين هایتأثير بر تعداد مجموع علف

هايي را بين تيمارهای مورد نظر نشان داد. تيمارها، تفاوت

آ پيسيبر اين اساس، تيمارهای نيکوسولفورون، بنتازون+ام

متاالكلر+تربوتيالزين، -ليتر در هکتار، مزوتريون+اس 5/2

 + سولفورون+نيکوسولفورون و نيکوسولفورونريم

 90تا  81ترتيب سبب كاهش به آ،پيسيبروموكسينيل+ام

هرز نسبت به شاهد شدند. هایدرصدی تعداد علف

همچنين ميزان كاهش تعداد در تيمارهای مزوتريون+نيکوسولفورون 

 و دو ليتر در هکتار و 5/1آ پيسيليتر در هکتار، بنتازون+ام 3/1ك و ي

آ نسبت به شاهد عدم سمپاشي، بين پيسيبروموكسينيل+ام

 7/0درصد بود. تيمار مزوتريون+نيکوسولفورون  72تا  62

درصد، كمترين تأثير را در كاهش تعداد  17/52نيز با 

 (.7)جدول هرز داشت هایعلف

  هرزهايموع علفمج خشک وزن
روز پس از  45تأثير تيمارها در  نيانگيم سهيمقا جينتا

سمپاشي نشان داد كه در بين تيمارها، كاربرد 

درصد،  99آ با پيسينيکوسولفورون+بروموكسينيل+ام

هرز هایبيشترين كاهش را در وزن خشك مجموع علف

سولفورون+نيکوسولفورون، سبب شد. البته تيمارهای ريم

ليتر در هکتار، نيکوسولفورون،  5/2آ پيسيازون+امبنت

آ دو پيسيمتاالكلر+تربوتيالزين، بنتازون+ام-مزوتريون+اس

ليتر در  3/1ليتر در هکتار و مزوتريون+نيکوسولفورون 

، 12/89، 95/89، 93/92ترتيب با كاهش هکتار نيز به

درصدی وزن خشك مجموع  30/79و  80/86، 62/86

 آپيسينيکوسولفورون+بروموكسينيل+ام ، با تيمارهرزهایعلف

داری با آماری قرار گرفتند و تفاوت معني در يك گروه

 های مزوتريون+ماريتيکديگر نداشتند. همچنين 

ليتر در هکتار نيز به همراه  7/0نيکوسولفورون يك و 

در يك گروه آماری قرار  آپيسيبروموكسينيل+ام

، 86/76ترتيب سبب كاهش گرفتند. اين تيمارها به

درصدی وزن خشك نسبت به شاهد  82/73و  48/75

ترين كاهش وزن خشك شدند. در بين تيمارها، پايين
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دست ليتر در هکتار به 5/1آ پيسيبا كاربرد بنتازون+ام

كه در اين تيمار، وزن خشك نسبت به طوریآمد، به

)جدول درصد كاهش پيدا كرد  65/67شاهد به ميزان 

اين كاهش تأثير، غالباً با توجه به اين مسئله اتفاق  .(7

رايج  هایكشدليل مصرف متوالي علفافتد كه بهمي

های متمادی، بسياری از مثل توفوردی در سال

كش در مزارع ذرت هرز متحمل به اين علفهایعلف

كش با دُز كه وقتي اين علفطوریاند، بهغالب شده

كار ها بهكشساير علفكاهش يافته در تركيب با 

 Nosratti etرود، ميزان تأثير آن بسيار كم است )مي

al., 2017.)   

 

هرز )نسبت به شاهد عدم هایعلفو وزن خشك مجموع بر درصد کاهش تعداد کش علف مختلفتأثیر تیمارهای  -7جدول 

 البرز )کرج( استانروز پس از سمپاشي در  45سمپاشي(، 
Table 7. The effects of different herbicide treatments on the total number and total dry weight reduction percentage of 

weeds (relative to untreated control), 45 days after herbicide application at Alborz province (Karaj). 

Treatments Total number of weeds Total dry weight of weeds  
mesotrione+nicosulfuron 0.7 L ha-1 52.17b 75.48bc 

mesotrione+nicosulfuron 1 L ha-1 62.08ab 76.86bc 
mesotrione+nicosulfuron 1.3 L ha-1 65.29ab 79.30abc 

bentazon+MCPA 1.5 L ha-1 63.95ab 67.65c 

bentazon+MCPA 2 L ha-1 66.32ab 86.80abc 
bentazon+MCPA 2.5 L ha-1 81.51a 89.95ab 

mesotrione+s-metolachlor+terbuthylazine 4.5 L ha-1 83.50a 88.62abc 

nicosulfuron 2 L ha-1 81.17a 89.12ab 
bromoxynil+MCPA 1.5 L ha-1 72.14ab 73.82bc 

rimsulfuron+nicosulfuron 175 g ha-1 85.60a 92.93ab 

nicosulfuron 2 L ha-1 + bromoxynil+MCPA 0.5 L ha-1 90.90a 99.00a 

 (.Duncan P≤0.05باشند )يم داريفاقد تفاوت معن يحرف مشترک هستند، از لحاظ آمار کيكه حداقل در  يدر هر ستون، اعداد

Different letters in the same column show significant diffrences (Duncan P≤0.05). 
 

 عملکرد دانه ذرت

های عملکرد دانه ذرت از تايج مقايسه ميانگين دادهن

فارس نشان داد كه بيشترين افزايش عملکرد  استان

درصد نسبت به شاهد  31/211دانه ذرت به ميزان 

كش بدون سمپاشي، در تيمار كاربرد علف

نيکوسولفورون مشاهده شد كه با تيمارهای 

 72/195آ )پيسينيکوسولفورون + بروموكسينيل+ام

درصد( در يك گروه  71/195درصد( و شاهد وجين )

آماری قرارگرفت، اما با ساير تيمارهای آزمايش 

دار داشت. پس از اين تيمار، تفاوت آماری معني

سولفورون+نيکوسولفورون و كاربرد ريم

ترتيب با به متاالكلر+تربوتيالزين-مزوتريون+اس

درصدی عملکرد دانه  82/186و  15/188افزايش 

در رتبه بعدی قرار گرفتند. بين دُزهای مختلف ذرت 

دار نظر آماری تفاوت معني آ نيز ازپيسيبنتازون+ام

كش، داشت. از ميان دُزهای مختلف اين علفوجود 

درصد،  65/177بيشترين افزايش عملکرد ذرت با 

مربوط به كاربرد دو ليتر در هکتار بود. تيمار 

 78/162فزايش آ نيز سبب اپيسيبروموكسينيل+ام

ترين افزايش ذرت شد. پاييندرصدی عملکرد دانه 

 ، در تيماردرصد( 98/105) عمکرد دانه

مزوتريون+نيکوسولفورون يك ليتر در هکتار مشاهده 

 7/0شد كه البته با تيمار مزوتريون+نيکوسولفورون 

درصد( در يك گروه آماری قرار داشت.  88/107) ليتر

ليتر در هکتار نيز منجر  3/1مزوتريون+نيکوسولفورون 

درصدی عملکرد دانه ذرت در  89/126به افزايش 

مقايسه با شاهد عدم سمپاشي شد كه با 

ليتر در يك گروه قرار گرفت،  5/1آ پيسيبنتازون+ام

داری نشان اما با ساير تيمارهای آزمايش تفاوت معني

 (. 8داد )جدول 

داد كه همه كرمانشاه نشان  استانعملکرد دانه ذرت از 

تيمارها منجر به افزايش عملکرد دانه ذرت شدند. 
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هرز با هایتيمار وجين دستي تمام فصل علف

درصد نسبت به شاهد تيمار نشده، بيشترين  99/122

افزايش عملکرد دانه ذرت را به خود اختصاص داد كه 

دار با ساير تيمارهای آزمايش تفاوت آماری معني

ترين افزايش ترين و پايينها بين باالداشت. تفاوت

 5/13عملکرد دانه  در تيمارهای مختلف، حدود 

كشي، كاربرد درصد بود. در بين تيمارهای علف

آ و نيکوسولفورون + پيسيبرموكسينيل+ام

درصد افزايش در  121آ با پيسيبروموكسينيل+ام

مقايسه با شاهد عدم سمپاشي، بيشترين افزايش 

ب شدند. پس از اين تيمارها، عملکرد دانه ذرت را سب

متاالكلر+تربوتيالزين با -كاربرد مزوتريون+اس

درصد از اين نظر در گروه آماری بعدی قرار  70/120

آ پيسيگرفت. تيمارهای نيکوسولفورن و بنتازون+ام

درصدی  116ليتر در هکتار نيز سبب افزايش  5/2

عملکرد دانه نسبت به شاهد شدند و در يك گروه 

قرار گرفتند. بين تيمارهای  آماری

مزوتريون+نيکوسولفورون يك ليتر و 

و دو ليتر در هکتار نيز از نظر  5/1آ پيسيبنتازون+ام

دار نبود و هر سه افزايش عملکرد دانه، تفاوت معني

درصد افزايش عملکرد دانه ذرت،  111تيمار با حدود 

در يك گروه آماری قرار گرفتند. در بين تيمارها، 

رين تأثير در افزايش عملکرد دانه ذرت را كاربرد كمت

ليتر در هکتار داشت،  7/0مزوتريون+نيکوسولفورون 

 42/109كه در اين تيمار، عملکرد دانه ذرت طوریبه

درصد افزايش يافت كه از نظر آماری با بقيه تيمارها 

 (.8دار بود )جدول معني

، كليه البرز استاناز نظر افزايش عملکرد دانه ذرت در 

تيمارها از لحاظ آماری با هم تفاوتي نشان ندادند و 

همگي در يك گروه آماری قرار گرفتند. اما بيشترين 

درصد  38/125تأثير در افزايش عملکرد دانه ذرت با 

نسبت به شاهد بدون تيمار، به تيمار وجين تعلق 

ليتر در  5/2آ پيسيداشت. تيمارهای بنتازون+ام

متاالكلر+تربوتيالزين، -اسهکتار، مزوتريون+

ليتر در هکتار  7/0مزوتريون+نيکوسولفورون يك و 

 25/112، 00/114، 19/123ترتيب سبب افزايش نيز به

درصدی عملکرد دانه ذرت در مقايسه با  82/111و 

 (.8شاهد بدون سمپاشي شدند )جدول 

 

 گیری کلينتیجه
های نتايج ارزيابي تيمارها از نظر كارآيي كنترل گونه

جز تيمارهای هرز نشان داد كه بههایمختلف علف

و دو ليتر در  5/1مزوتريون+نيکوسولفورون و مقادير 

آ، ساير تيمارهای آزمايش در پيسيهکتار بنتازون+ام

كنترل تاج خروس موفق بودند. بيشترين كارآيي در 

درصد، به  85كنترل تاج خروس با بيش از 

-اس+وتريونهای رايج ذرت شامل مزكشعلف

، در هکتار تريل 5/4 تربوتيالزين+متاالكلر

سي، بروموكسينيل+امدر هکتار تريل دو نيکوسولفورون

نيکوسولفورون +سولفورون، ريمدر هکتار تريل 5/1 آپي

ليتر در هکتار  دو نيکوسولفورونو  گرم در هکتار 175

تعلق  در هکتار تريل 5/0 آپيسيبروموكسينيل+ام+ 

كش جز علف نين بهداشت. همچ

نتايج تاثير ساير تركيبات  مزوتريون+نيکوسولفورون،

بخش بود، هرز خرفه مؤثر و رضايتدر كنترل علف

هرز اما اكثر تيمارهای آزمايش در كنترل علف

عروسك پشت پرده ناموفق عمل كردند. در اين بين، 

 تربوتيالزين+متاالكلر-اس+های مزوتريونكشتنها علف

درصد و  90آ با بيش از پيسيينيل+امو بروموكس

+ ليتر در هکتار  دو كشي نيکوسولفوروناختالط علف

تا  78، بين در هکتار تريل 5/0 آپيسيبروموكسينيل+ام

 پرده مؤثر بودند.درصد در كنترل عروسك پشت 80
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های فارس استانعدم سمپاشي( در  )نسبت به شاهد عملکرد دانه ذرتافزايش  درصدتأثیر تیمارهای آزمايش بر  -8جدول 

 البرز )کرج( و )زرقان(، کرمانشاه )کرمانشاه(
Table 8. The effects of experimental treatments on the increase percentage of corn grain yield (relative to untreated control) 

at Fars (Zarghan), Kermanshah (Kermanshah) and Alborz (Karaj) provinces. 
Treatments Fars  Kermanshah Alborz 

mesotrione+nicosulfuron 0.7 L ha-1 107.88h  109.42h 11.82a 

mesotrione+nicosulfuron 1 L ha-1 105.98h  111.50g 112.25a 

mesotrione+nicosulfuron 1.3 L ha-1 126.89g  112.56f 102.12a 
bentazon+MCPA 1.5 L ha-1 136.89g  110.85g 100.00a 

bentazon+MCPA 2 L ha-1 177.65cd  111.50g 106.02a 

bentazon+MCPA 2.5 L ha-1 152.57ef  116.06d 123.19a 
mesotrione+s-metolachlor+terbuthylazine 4.5 L ha-1 186.82bc  120.70c 114.00a 

nicosulfuron 2 L ha-1 211.31a  116.10d 108.97a 

bromoxynil+MCPA 1.5 L ha-1 162.78de  121.85b 102.99a 
rimsulfuron+nicosulfuron 175 g ha-1 188.15bc  114.94e 96.06a 

nicosulfuron 2 L ha-1 + bromoxynil+MCPA 0.5 L ha-1 195.72ab  121.48b 103.28a 

Weeding 195.71ab  122.99a 125.38a 

 (.Duncan P≤0.05باشند )يم داريفاقد تفاوت معن يحرف مشترک هستند، از لحاظ آمار کيل در كه حداق يدر هر ستون، اعداد

Different letters in the same column show significant diffrences (Duncan P≤0.05). 
 

به طوركلي نتايج آزمايش نشان داد كه تيمارهای 

در ليتر  5/4 تربوتيالزين+متاالكلر-اس+مزوتريون

نيکوسولفورون دو ليتر در هکتار + و هکتار 

ليتر در هکتار در هر سه  5/0آ پيسيام+بروموكسينيل

نيکوسولفورون دو ليتر در منطقه آزمايش، به همراه 

و ليتر در هکتار  5/1 آپيسيام+بروموكسينيل، هکتار

)به گرم در هکتار  175نيکوسولفورون +سولفورونريم

درصد، مؤثرترين  85آيي بيش از جز كرمانشاه( با كار

برگ بودند. هرز پهنهایتركيبات در كنترل علف

آ به ميزان پيسيكش بنتازون+امهمچنين كارآيي علف

های فارس و البرز با بيش استانليتر در هکتار در  5/2

 85تا  70كرمانشاه بين  استاندرصد و در  85از 

ارآيي . كهرز قابل قبول بودهایدرصد كنترل علف

كش و يك ليتر در هکتار از علف 7/0دُزهای 

هرز هایمزوتريون+نيکوسولفورون در كنترل علف

ليتر در هکتار  3/1نسبتا ضعيف بود و حتي كاربرد 

كش مزوتريون+نيکوسولفورون در مقايسه با علف

هرز هایساير تيمارهای آزمايش بر كنترل علف

 بخش نبود. رضايت

مارهای مورد استفاده روی افزايش طوركلي، نتايج تيبه

كش عملکرد دانه ذرت نشان داد كه كاربرد علف

نيکوسولفورون در استان فارس، بيشترين افزايش 

درصد در مقايسه با شاهد  3/211عملکرد را به ميزان 

مچنين در استان كرمانشاه، بدون سمپاشي نشان داد. ه

عملکرد دانه ذرت در تيمارهای وجين دستي تمام 

و  آپيسيام+بروموكسينيلهرز، هایصل علفف

 122آ حدود پيسيام+بروموكسينيلنيکوسولفورن + 

درصد نسبت به شاهد عدم سمپاشي افزايش پيدا كرد، 

اما در بين تيمارهای مورد كاربرد، تفاوت آماری 

داری از نظر افزايش عملکرد دانه ذرت در استان معني

 البرز مشاهده نشد.
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