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Abstract 

Background and Objective: Monocroping system increases herbicide consumption, environmental 

pollution and weeds resistance. Weeds compete with crop for growth resources and more competitive species 

will receive more resources. In the meantime, more effective methods and herbicides should be used to 

control resistant weeds. 

 

Materials and Methods: In order to investigate the effect of tribenuron methyl on growth, 

physiological and biochemical characteristics of two forage corn cultivars and characteristics of 

field weeds, a factorial experiment was conducted in a randomized complete block design with three 

replications at the Research Farm, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University in 2017. The factors 

consisted of four doses of tribenuron methyl in soil (0, 20, 40 and 60 g.ha-1) and two corn cultivars (N.S 640 

and SC 704). Each block included 10 plots and each plot consisted of eight rows and one row without plant 

between plots. To evaluate the characteristics of weeds, a weed free (hand weeding) plot (alone corn), and a 

plot without corn were also considered in each replication. 

 

Results: The results showed that over time, weed leaf area index increased and total weed density increased 

until the middle of the growth period and then decreased. Common purslane (Portulaca oleracea) and red-

root pigweed (Amaranthus retroflexus) were the dominant weeds in the fields. The main effect of cultivar 

and interaction between herbicide doses and cultivar was not significant in all traits and only the main effect 

of herbicide doses was significant. With increasing herbicide doses, all traits, with the exception of catalase 

and peroxidase enzymes and number of seeds per row, had an increasing trend, and the highest yield and 

harvest index were obtained at doses of 60 g tribenuron methyl. ha-1. In fact, grain yield increased about four 

grams per square meter with application of each gram of herbicide per hectare. 

 

Conclusion: In general, the results showed that in two forage corn cultivars, the use of 60 g tribenuron 

methyl.ha-1 caused better weed control and reduced competition, increased chlorophyll content, pigment 

activity and plant photosynthetic rate, reduced stress enzyme activity and improved yield and harvest index. 

Therefore, the application of 60 g tribenuron methyl.ha-1 is recommended to control resistant weeds in forage 

corn fields. 
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 چکیده

هرز را  یهامقاومت علف یطی،محیستز یکش شده و علاوه بر آلودگمصرف علف یشسبب افزا کشت فشردهاهداف:  
 یطشرا شوند،یاز جمله ذرت آماده م یفیرد یاهانکه مزارع برای کشت گ یهنگام .دهدیم یشکش افزانسبت به علف

کنند،  یداهای هرز امکان رشد پچه علف. چنانگرددیم یامه سالهیکهای علف یشو رو یزنجهت استقرار و جوانه یمناسب
 یزراع ارقامکسب منابع رشد با  یهرز برا یهاعلف. نمایندیو نور با ذرت رقابت م ییبه آب، عناصر غذا یدسترس یبرا

خواهد  یاردر اخت یزاز منابع را ن یشتریسهم ب ،برخوردار باشد یبالاتررقابت  که از قدرت رقمی پرداخته وبه رقابت 
 .نموداستفاده مقاوم  های هرزکنترل علف برایی مؤثرتر یهاکشعلفها و روشاز  یستبا. در این بین گرفت

 
دو  ژیک و بیوشیمیاییرشدی، فیزیولو خصوصیاتمتیل بر  بنورون تریکش علف تأثیر بررسینظور مبه ها:مواد و روش

 با تصادفی کامل بلوک طرح قالب در فاکتوریل صورتبه آزمایشی ،مزرعه های هرزعلف هایویژگی و ایعلوفهرقم ذرت 
 این آزمایش تیمارهای. شد انجام مدرستربیت دانشگاه کشاورزی دانشکده تحقیقاتی مزرعه در 1331 سال در تکرار سه

دو رقم ذرت  و( هکتار در گرم 11و  01، 21 ،صفر) پاشخاک صورتبه متیل بنورون تری کشعلف دُزچهار ، شامل
و یک کرت  هرزیک کرت عاری از علفهای هرز، ارزیابی خصوصیات علف برای. بودند SC 704و  NS 640 ایعلوفه

 .گنجانده شدنیز در هر تکرار  هرز بدون کشت ذرتعلفدارای 
 

های هرز روند افزایشی و تراکم کل ، شاخص سطح برگ علفبا گذشت زمانداد که نتایج آزمایش نشان  ها:یافته
های علف  ریشه قرمز خروسو تاج ت. خرفهپس کاهش یافسو  داشتهای هرز تا اواسط دوره رشد روند افزایشی علف

ر بوده و تنها اثر اصلی داکلیه صفات غیر معنی بررقم  ×کش علف دُزو برهمکنش  رقم اصلی اثرهرز غالب مزرعه بودند. 
های کاتالاز و پراکسیداز و تعداد کلیه صفات با استثنای فعالیت آنزیمکش علف دُزبا افزایش دار بود. کش معنیعلف دُز

در  دست آمد.گرم در هکتار به 11 دُزروند افزایشی داشتند، و بیشترین عملکرد و شاخص برداشت در  دانه در ردیف،
  گرم در مترمربع به عملکرد دانه افزوده شد. چهارکش در هکتار حدود کاربرد هر گرم علف یشافزا یواقع به ازا

 
 تریکش علف گرم در هکتار 11 دُزاستفاده از   ایذرت علوفه هر دو رقمدر طور کلی نتایج نشان داد که به گیری:نتیجه

و سرعت ای فعالیت رنگدانهفزایش میزان کلروفیل، ا ها،و کاهش رقابت آن هرز یهاعلفبهتر کنترل  موجبمتیل  بنورون
گرم در هکتار  11از این رو، کاربرد  .های تنش و بهبود عملکرد و شاخص برداشت شد، کاهش فعالیت آنزیمفتوسنتز گیاه

   گردد.ای توصیه میهای هرز مقاوم مزارع ذرت علوفهکنترل علف برایبنورون متیل  تریکش علف
 عملکرد، فتوسنتزرشدی، صفات سولفونیل اوره، رنگدانه،  ی:کلید واژه های
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 مقدمه

لات ساله از تیره غگیاهی یک (.Zea mays L) ذرت
ایط آب و هوایی دلیل سازگاری با شراست که به

امام شود )در بیشتر مناطق دنیا کشت می ،مختلف
 یبرا یخوراکخوش یارای، علوفه بسذرت علوفه (.2112

 یطگاو و گوسفند است و شرا احشام از جمله
نوع  یناهمچنین، . پذیردیم یخوبرا به یزاسیونمکان
 ویژهبه یمواد معدن یادیز بسیار یردارای مقاد ،ذرت

مصرف با  یسهدر مقا یمو کلس یمفسفر، پتاس یتروژن،ن
این گیاه در اکثر مناطق دنیا بعد از . آن است ایدانه

 (.Triticum aestivum L) ویژه گندمگیاهان زمستانه به
وجود  کشت شده و( .Hordeum vulgare L) و جو

را به  آنکه عملکرد است  یجمله عوامل ازهرز  یهاعلف
 22 ینب یط،که بسته به شرا دادهقرار  یرثأشدت تحت ت

ساین و ) ددهیرا کاهش م آن درصد عملکرد 22تا 
 (.2111همکاران 
تراکم، در مزارع ذرت بسته به موجود های هرز علف

نوع کشت، زمان نسبی سبز شدن، شرایط آب و هوایی 
جمعیت باید  روبوده، از اینعوامل متفاوت سایر و 

عملکرد مناسب کنترل  حصول به منظورهای هرز علف
های مکانیکی، زراعی، روش(. 2110غلامی ) شوند

کنترل های از جمله روش ییو شیمیا یکیبیولوژ
ها کشاستفاده از علفکه  ،مزارع بودههای هرز علف

های هرز ها برای کنترل علفروش ترینمناسبیکی از 
نجفی و قدیری ) رودشمار میبهسال اخیر  31 طی

ها کشاستفاده از علف یهااز روش یکی (.2112
ها قبل از کشعلف ینصورت کاربرد در خاک است. ابه

با خاک  آنشدن  یبترک شده کهکاشت با خاک مخلوط 
 ، بسیاریدو تصع ینور یهاز تجز یریوگجل یبرا

را  آنمناسب  یگذاریاست و علاوه بر آن جا یضرور
 یژهوهرز به یهاعلف یشترب هر چه کنترل یبرا

زند و ) آوردمیهم آفررا  چندسالههای هرز علف
 ها،کشعلف معرفی و تکامل مسیر در(. 2118همکاران 

 در عطفی نقطه اوره سولفونیل هایکشعلف کشف
 از کهطوریبه ،بود هرز هایکنترل علف راهبرد جدید

علوم  در عظیمی انقلاب 1کلروسولفورون ساخت زمان
استلا و ) شد ایجاد شناسیسم و فیزیولوژی بیوشیمی،
 آمینة اسیدهای از سنتز ممانعت. (2111همکاران 
 گیاهان لوسین در و ایزولوسین والین، همچون ضروری

استولاکتات سینتاز، جلوگیری  آنزیم حساس، بازدارنده
در جابجایی و ، محدودیت انتقال مواد فتوسنتزی از

 بودن دارا سلولی، در تقسیم در گیاهان، اختلال تحرک
 تحملمزیاد،  بسیار زیستی فعالیت بالا، خاصیت انتخابی

 هرز هایعلف مناسب کنترل ،به آن زراعی گیاهان بودن
 برای هاآن پایین سمیت و مصرف مقادیر پایین در

-کشعلف گسترده کاربرد مهم یهامزیت ازپستانداران 

و  مزارع هرز هایعلف در کنترلاوره  سولفونیل های
؛ شین و 2112موسوی و همکاران ) است باغات

 (.1333همکاران 
خانواده  هایکشعلف ترینمهم از متیلبنورونتری

 برای انتخابی صورت کاملاًکه به است اورهسولفونیل
و  دنیا در گندم برگ مزارعپهن های هرزعلف با مبارزه

باغستانی و همکاران ) گیردمی قرار استفاده مورد ایران
با  کشاین علفتحقیقات نشان داده است که (. 2112
 قادر هکتار در تجاری ماده گرم 21 تا 11 کاربرد مقدار

 ایلپهتک، ایدولپهگیاهان  از دامنه وسیعی کنترل به
 باشدمی غلات در چندسالهگیاهان  از برخی و سالهیک

 یتحساس یابیارز درپژوهشگران  (.2113پور خواجه)
کلزا، چغندرقند، جو و ذرت به  یچهار محصول زراع

 بنورونیسولفوسولفورون و تر کشدو علف یایبقا
کلزا  ین،ترکه جو متحملدریافتند در خاک،  متیل

رای حساسیت نسبی داذرت و چغندر قند  ین،ترحساس
کش علف یایبه بقامحصولات  ینا ینو همچن بوده

 یتحساسنسبت به سولفوسولفورون  یلتمبنورونیتر
زاده و همکاران مهدی)ند اهنشان داد یشتریب ینسب

مصرف دو لیتر در هکتار  در پژوهشی دیگر، (.2111
هرز نازک برگ هایکش نیکوسولفورون، علفعلف

برگ خرفه هرز پهنعلف همچنین و یارسلامسوروف، او
عملکرد  و باعث افزایش کنترل نمود ییبالا ییآرا با کار

                                                 
1 ALS- inhibitors  
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 دریافتند محققین .(2111یلتن و پ )مُدحِج شددانه ذرت 
صورت بهدر ذرت  نیکوسولفورون کشکاربرد علف

 افزایش و هرز هایسبب کاهش تراکم علفپاشی محلول
رد آن را تا و عملک یددرصد گرد 22وزن خشک ذرت تا 

 (.2112)سیکما و همکاران  داد یشدرصد افزا 12
گزارش طی تحقیقات خود ( 2113) یو باغستان ممنوعی

ها نیکوسولفورون )کروز(، کشکاربرد علف دادند
کمبی فلوئید  02 یو)تیتوس(، اولتیما،  سولفورونیمر

آ ام )بروموکسینیل  یسیدآ(، بروماپیسی)توفوردی + ام
ادی، تعداد و وزن خشک -یسترآ( و ماپیسی+ ام

 ه وداری کاهش دادطور معنیسوروف و پنیرک را به
. ه استیدوزن دانه ذرت گرد یشهمچنین باعث افزا

 بین داشتند که( 2112همچنین، نصرتی و همکاران )
هرز هایکش نیکوسولفورون در کنترل علفعلف ییآکار
تا  هرزهایعلفثر بود و وزن خشک ؤبرگ ذرت مپهن
 پژوهشگران در بررسیهمچنین،  .داددر صد کاهش  23

 بر خصوصیات متیلبنورونتری کشثیر بقایای علفأت
در گیاهان نخود، لوبیا، عدس، کلزا،  مورفوفیزیولوژیک

مورفولوژی  دریافتند که چغندرقند، ذرت و گوجه فرنگی
بر  در حالی که هقرار گرفتتأثیر تحت کاملاً گیاهان

در این بین، ثیری نداشت. أت آنان ه خشکماددرصد 
درصد تلفات ماده خشک ساقه و  ترینو کم ترینیشب

با افزایش  و تیب در کلزا و لوبیا مشاهده شدترریشه به
رشد در همه گیاهان  ،در خاک متیلبنورونیبقایای تر

 )ایزدی نشان داد داریمانند ساقه، کاهش معنیهریشه 
 یق، هدف این تحقحال (.2112 و همکاران یدربند

بر  متیل بنورون تریکش ثیر علفأارزیابی ت
و عملکرد  مورفوفیزیولوژیکی، بیوشیمیایی یاتخصوص
بررسی و  ایعلوفه ذرت یررسو د رسیانارقام م

 ایشرایط مزرعهموجود در هرز  یهاعلفخصوصیات 
 .بود
 

 هامواد و روش
یل و متبنورونکش تریعلف تأثیرمنظور بررسی به

شناسی، های ریختهای هرز بر ویژگیرقابت علف
و  ایعلوفه فیزیولوژیک و بیوشیمیایی دو رقم ذرت

 های هرز موجود در مزرعه،همچنین خصوصیات علف

 هایبلوک طرح قالب در فاکتوریل صورتبه آزمایشی
 مزرعه در 1331 سال تکرار در سه با تصادفی کامل

با  مدرستربیت نشگاهدا کشاورزی دانشکده تحقیقاتی
 یشرق یقهدق 03درجه و  21 یاییمختصات طول جغراف

 انجام یشمال یقهدق  8درجه و  32 یاییو عرض جغراف
- بنورون تری کشعلف دُزدر این آزمایش، چهار . شد

 پاشصورت خاکبهبار یک( DF 75%) )گرانستار( متیل
روی ( هکتار در گرم 11و  01، 21 صفر،) قبل از کاشت

 یاتعمل بررسی شدند. SC 704و  NS 640و رقم ذرت د
صورت  یاتلمبه یپاش پشتبا استفاده از سم یسمپاش
 23متر، طول دستگاه سانتی 01عرض دستگاه گرفت. 
بار،  1کیلوگرم، دور پمپ  3/4متر، وزن دستگاه سانتی

ظرفیت  متر مکعب،سانتی 81متر، فشار  0طول پاشش 
ش به وسیله یک پمپ پیستونی فشار سمپااست.  لیتر 21

شود که در قسمت داخلی بالای  یم ینساده دستی تام
قبل از شروع مخزن را  یستبا یمخزن قرار دارد. و م

در حدود نصف تا دو سوم از مایع سم پر کرد و با 
اتمسفر در  1تا  2تلمبه زدن هوا تحت فشاری در حدود 

 یجواسن ی،قبل از سمپاش. شود یم یرهداخل مخزن ذخ
 یهاغلظت یجادا ی( انجام شد. برایبراسیون)کال

شد.  یهکش مورد نظر، در ابتدا محلول استوک تهعلف
در  رکش گرانستاگرم از علف 2/1محلول  ینا یهته یبرا

 یساز یقآب مقطر حل شد. سپس با رق لیتریلیم 1111
دست آمده مورد نظر به یهامحلول استوک، همه غلظت

بافت  شدند. یس نقشه طرح سمپاشها بر اساو در کرت
 22/2ی، هدایت الکتریکی لوم یخاک مزرعه شن

 ودرصد  1/1، ماده آلی pH 23/2زیمنس بر متر، دسی
هرز به  یهاعلفجمعیت درصد بود.  33/1کربن آلی 

 در مزرعه مورد مطالعه قرار گرفت یعیصورت فلور طب
ی ارزیاب برایخروس، سلمه تره، تاتوره( و )خرفه، تاج

از علف هرز  یکرت عار یکهای هرز، خصوصیات علف
 بدونکرت  یکو  یدگرد ینوج یصورت دستکه به
در هر تکرار  یزنهرز علف و کنترل ایذرت علوفه کشت

ارزیابی خصوصیات ذرت  به منظور در نظر گرفته شد.
 برایهای بدون کنترل علف هرز ای، از کرتعلوفه

هر  .رز استفاده شدهای هارزیابی تأثیر رقابت علف
 یفرد هشتکرت و هر کرت شامل  11بلوک شامل 
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بین فاصله ، متر 8/0و عرض پنج متر به طول  کشت
 22 متر، روی ردیف کاشتیسانت 11 ردیف کاشت

 عمق در هادر وسط پشته یاصورت کپهبهمتر، یسانت
هزار بوته در  11 کشت تراکممتر، سانتی سه الی پنج

ها بلوک ینفاصله بیک متر و  هاکرتفاصله بین ، هکتار
بذور کردن  یضدعفون برایمتر درنظر گرفته شد.  دو
کش درصد و حشره 2 یدپلاسس یموکوز از
به روش  یاریآب یات. عملاستفاده شد یمیداکلوپریدا

دستی  ینوجصورت های هرز بهکنترل علفو  یاقطره
 زدگی و بیماری درگونه آثاری از آفت. هیچانجام شد

 مربوط هایگیریاندازهمنظور هب. یدذرت مشاهده نگرد
فصل  یتخریبی از ابتدا بردارینمونه پنجعلف هرز  به

برداری نمونه کدهای)انتهای فصل رشد  تارشد آغاز و 
انجام شد. ( 33و  BBCH :12 ،02 ،13 ،83 مطابق

در زمان رسیدگی از ای علوفهذرت برداشت نهایی 
ارتفاع بوته . یرفتبع صورت پذمعادل دو مترمر یسطح

متر های بلند بر حسب سانتیکشبا استفاده از خط
 یهاو علفای علوفهسطح برگ ذرت  گیری شد.اندازه

با استفاده از دستگاه  یبردارهرز بلافاصله پس از نمونه
 DELTA-T DEVICESسطح برگ )مدل  یریگاندازه

 یینتع یشد. برا یریگساخت کشور انگلستان( اندازه
 22 یساعت در دما 08 دتها به موزن خشک، نمونه

در تمامی  .داده شددر آون قرار  گرادیسانت درجه
، ضمن شمارش ایعلوفه برداری ذرتمراحل نمونه

 برداری،موجود در سطح نمونه هرزعلف هایتهتعداد بو
نیز  هال اندام هوایی و سطح برگ آنک خشک وزن

ها با هوایی آن اندامن خشک شد. سپس وز گیریاندازه
سنجش  یبرا شدند. ینصدم توزدقت یک ترازوی 
گیری )نمونه ینمونه برگ گرمیلیم 21 یلکلروف محتوای

 یماراز هر ت( و از بالاترین برگ BBCH 23در مرحله 
 سولفوکسیدمتیلیماده د لیتریلیم 2را در  یشیآزما

(DMSOدر دما )آب  در حمام گرادیسانت درجه 12 ی
قرار داده شدند. سپس عصاره حاصل را از کاغذ  گرم
و  bو  a یلکلروف یعبورداده و جذب نور یصاف

نانومتر با  021و  110، 108 یهادر طول موج یدکارتنوئ
و با شد  یریگاندازه یاستفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر

و  b ، کلروفیلa یلکلروف محتوای روابط زیر استفاده از
محاسبه  تر وزنبر گرم  گرمیلیر حسب مب یدکارتنوئ

 (.1323ید )هیکسکوکس و ایسرائیلستام گرد

 6482.79A-664= 12.25A acChlorophyll                                      (                   1رابطه )

 6645.10A-648= 21.50A bcChlorophyll                           (                              2رابطه )

 198bc85.02chl.-ac1.82 chl.-470= 1000A scCarotenoid/           (                      3رابطه )

 
 یدازکاتالاز و پراکس یمآنز یتفعال یریگاندازه

 ،(و از بالاترین برگ BBCH 23گیری در مرحله )نمونه
( و 1331چاخماخ و هورست ) یهااز روش یبترتبه
جذب در هر  ییراتصورت تغ( به2112و همکاران ) یناتق
. یداستفاده گرد یمیآنز در عصاره ینپروتئ گرمیلیم

گاز قابل حمل   بادلت یستمبا استفاده از س یاهفتوسنتز گ
(Li-Cor 6400, Li-Cor Inc., Lincoln, NE, USA )

مرتبط با  هاییریگاندازه یشد. تمام یریگاندازه
صبح و در شدت نور معادل  11ت فتوسنتز در ساع

در  یهفوتون بر متر مربع بر ثان یکرومولم 1211 -1011
، 21، 31معادل  BBCH 32و  83، 13، 02، 12 کدهای

شد. در  یریگاندازه روز پس از کاشت 111و  31، 21
 یاهو جوان گ یسرعت فتوسنتز از برگ فوقان یمارهر ت

مدت حداقل هشد و پس از قرار دادن برگ ب یریگاندازه
 یدنو به ثبات رس  IRGAدرون محفظه  یقهدق یک

 یتجزیه آمار .یدفتوسنتز، اعداد دستگاه ثبت گرد یرمقاد
انجام  0/3نسخه  SASافزار نرم با استفاده ازها داده
 یرو یتیها، تست نرمالداده یانس. قبل از تجزیه وارشد
 انجام گرفته و پس از اطمینان از حالت هایماندهباق

مدل  یقاز طر یانستجزیه وار ها،یماندهتوزیع نرمال باق
( انجام شد. برای مقایسه GLM) یافته یمتعم یخط

 داریتیمارها از آزمون حداقل اختلاف معن میانگین
(LSD.در سطح احتمال پنج درصد استفاده شد )  با

داری روابط خطی و استفاده از ضرایب متعامد، معنی
گیری کش و صفات اندازهعلف هایدُزدرجه دو بین 

 شده در ذرت بررسی شد.



 1041/ سال 3 شماره  23نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                               عبداللهی، مختصی                     334

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

در تیمارهای مختلف آزمایشی اعمال شده در مزرعه ذرت. برای مقایسه  طی دوره رشدهای هرز علف درصد فراوانی -1 شکل
 ( ارائه شده است.Weedyهای هرز در تیمار عدم کنترل و عدم کشت ذرت )فراوانی علف ،بهتر

 

 یج و بحثنتا
 های هرزارزیابی خصوصیات علف

 های هرز فراوانی علف
هرز پهن برگ خرفه و  هایعلف یشآزما یندر ا

را مزرعه  بهرز غال یهاعلف ریشه قرمز خروستاج
 یهاعلفجمعیت از  ینا. (1 )شکل تشکیل داده بودند

، در چهار کربنه یفتوسنتز یردارا بودن مس یلدلهرز به
در مزارع  یژهوطوبت کم بهر ید ور شدنو، بالا یدما

تابستانه و گرمادوست مانند ذرت قدرت  یزارع یاهانگ

داده و غالبیت بیشتری در از خود نشان  یشتریرقابت ب
  .(2111مزارع دارند  )رولند 

 
 های هرزشاخص سطح برگ علف

شت ذرت، شاخص سطح پس از ک توسعه گیاهبا 
به خود گرفته  شییروند افزامزرعه هرز  یهابرگ علف

کشت شده، شاخص سطح  یهابا کرت یسهدر مقا و
 (Weedy) کشت نشده یهاهرز در کرت های برگ علف

 یبشت با شروز پس از ک 21تا . این روند بود یشترب

 یششده در مزرعه ذرت مورد آزما ییهرز شناسا یهاعلف -1جدول 

 خانواده نام علمی نام فارسی

 Amaranthus retroflexus L. Amarantaceae ریشه قرمز تاج خروس
 Chenopodium album L. Chenopdiaceae ترهسلمه

 Datura stramonium L. Asteraceae تاتوره
 Xanthium strumarium L. Asteraceae توق

 Tribulus terrestris L. Zygophyllaceae خارخسک

 Portulaca oleracea L. Portulaceae خرفه

 Echinochloa crus-galli L. Poaceae سوروف
 Setaria viridis L. Poaceae چسبک

 Cynodon dactylon L. Poaceae مرغیپنجه

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87:%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88&search=%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%BA%D8%A7%D8%B2+%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86+chenopdiaceae&profile=default&wprov=cirrusDYM-suggestion
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87:%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88&search=%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%BA%D8%A7%D8%B2+%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86+chenopdiaceae&profile=default&wprov=cirrusDYM-suggestion
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. (2یافت )شکل  ادامه ملایم یبو بعد از آن با ش صعودی
روند شاخص سطح برگ  صعودی یبش اهشک

به کاهش  توانیمرا ره رشد هرز در اواخر دو یهاعلف
 یهرز برا یهاعلف یاسرعت رشد و رقابت درون گونه

در این دوره  ییرطوبت و عناصر غذا ،نور یافتدر
 . (2113پور خواجه) نسبت داد

 یل،مت بنورونیکش ترعدم کاربرد علف یطدر شرا
 ت،روز پس از کاش 21فصل رشد تا حدود  یلدر اوا

شاخص  210کراس  ینگلسرقم  مجاورهرز  یهاعلف
 NS مجاورهرز  یهانسبت به علف یشتریسطح برگ ب

 210کراس  ینگلس ذرتبه بعد این زمان از . داشتند 640
 یهابا علفبهتری رقابت از نظر شاخص سطح برگ 

و شاخص سطح برگ  را از خود نشان دادههرز 
با  (.و ب الف -2را کاهش داد )شکل  های هرزعلف
گرم  11و  01به  یلمت بنورونتری کش علف ُدز یشافزا

شاخص سطح برگ  ینب یداریدر هکتار اختلاف معن
کشت شده با ذرت مشاهده  یهاهرز در کرت یهاعلف

شاخص  ینترکم ،به کار رفته ُدز یندر بالاتر ینشد ول
ج  -2 یهاهرز مشاهده شد )شکل هایسطح برگ علف

خص سطح شا، برگ یهزاو انداز،سایهو د(. ساختمان 
 ییناز عوامل مهم در تع یکی آن یعمود زیعبرگ و تو
در جذب نور  اییاهان از جمله ذرت علوفهگ یتوان رقابت

انداز در رقابت با ی سایهفتوسنتزافزایش توان و 
 .(2113پور خواجهدارد ) بسزایینقش  های هرزعلف

از کش قبل علف یناها نشان داد که استفاده پژوهش
مناسب  یگذاریجاو با خاک  آنشدن  بیترک کاشت با

هرز  یهاعلف یشترب هر چه کنترل درون خاک آن
زند و )آورد میهم آفررا چندساله های هرز علف یژهوبه

 (.2118همکاران 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، د: 02، ج: 22های هرز در روزهای مختلف پس از کاشت در دزهای  الف: صفر، ب: تغییرات شاخص سطح برگ علف -2شکل 
های عمودی نشان های کشت شده با دو رقم ذرت. خطبنورون متیل استفاده شده در کرتکش تریگرم در هکتار علف 02

های هرز در تیمار عدم ها روند تغییرات شاخص سطح برگ علفباشد. برای مقایسه بهتر در همه شکلدهنده خطای معیار می
 ئه شده است.( اراWeedyکنترل و عدم کشت ذرت )
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 های هرزتراکم کل علف

هرز تا اواسط دوره رشد ذرت  یهاتراکم کل علف
نشان  یو پس از آن روند کاهش هداشت یشیروند افزا

روز بعد از کاشت  21جز رشد به هایداد. در همه دوره
 ینب دارییکش، اختلاف معنعدم کاربرد علف یطدر شرا

مشاهده نشد  هرز یهااز نظر تراکم کل علف یمارهات
روز  21کش و عدم کاربرد علف یط(. در شرا3)شکل 

تراکم کل علف هرز در  ینترکم یبترتبعد از کاشت، به
 NSکشت شده با رقم  یهاکشت نشده و کرت یهاکرت

  الف(. -3مشاهده شد )شکل  210کراس  ینگلو س 640
( مطابقت 2111این نتایج با نتایج کیانی و همکاران )

تا اواسط  یلاز اوانتایج نشان داد که  همچنین،دارد. 

 دارای روند های هرزعلف تراکم کل شد،دوره ر
 پایین رقابتتوان در علت این امر را می بود که یشیافزا

. جستجو کرددوره رشد  یو علف هرز در ابتدا یاهگ ینب
هرز با گذشت  یهاکاهش تعداد علف از سویی دیگر،

 یهسابسته شدن رشد و افزایش  یلدلبهتواند میزمان، 
 ینو ب یارقابت درون گونه یشانداز ذرت و افزا

نور و ...  یی،هرز بر سر منابع غذا هایفعل یهاگونه
خواهد  تریفضع یاهانرقابت سبب حذف گ ینباشد که ا

 شودیگفته میخودتنک یدهپد ینشد که اصطلاحاً به ا
 (.1382سیلورتون )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

گرم در هکتار  02، د: 02، ج: 22های هرز در روزهای مختلف پس از کاشت در دزهای  الف: صفر، ب: تغییرات تراکم کل علف -3 شکل
باشد. های عمودی نشان دهنده خطای معیار میهای کشت شده با دو رقم ذرت. خطبنورون متیل استفاده شده در کرتکش تریعلف

 ( ارائه شده است.Weedyهای هرز در تیمار عدم کنترل و عدم کشت ذرت )روند تغییرات تراکم کل علف هابرای مقایسه بهتر در همه شکل
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 ایعلوفه ذرتفیزیولوژیک خصوصیات ارزیابی 

کش علف دُز ینشان داد که اثر اصل یانسوار یهتجز
، کاروتنوئید، سرعت فتوسنتز b، کلروفیل aکلروفیل بر 

در سطح  و پراکسیداز های کاتالازو فعالیت آنزیم
 (. 2 )جدول بود داریدرصد معن احتمال یک

محتوای بر  کشدُز علف یاثر اصل یمعادله خط
، کاروتنوئید، سرعت فتوسنتز و b، کلروفیل aکلروفیل 

نشان داد که به  های کاتالاز و پراکسیدازفعالیت آنزیم
 یشافزا کش،ُدز علف گرم در هکتار یکهر  یشافزا یازا

و  ، کاروتنوئید و سرعت فتوسنتزb، کلروفیل aیل کلروف
ترتیب بهرا های کاتالاز و پراکسیداز کاهش فعالیت آنزیم

گرم بر میلی 110/1) گرم بر گرم وزن تر(، میلی 112/1)
 11/1گرم بر گرم وزن تر(، )میلی 118/1گرم وزن تر(، )

 1113/1بر متر مربع بر ثانیه(، ) 2COمیکرومول 
 111/1گرم پروتئین بر دقیقه( و )ب بر میلیتغییرات جذ

برآورد گرم پروتئین بر دقیقه( تغییرات جذب بر میلی
 (. 0کرد )شکل 

 
 بنورون متیل تریکش تأثیر علفمورد مطالعه روی ارقام ذرت  تحت فیزیولوژیک  تجزیه واریانس صفات -2جدول 

 منابع تغییرات
درجه 
 آزادی

 تنوئیدکارو bکلروفیل  aکلروفیل 
سرعت 
 فتوسنتز

 پراکسیداز کاتالاز

 ns12/1 ns111/1 ns12/1 ns11/1 ns113/1 ns111/1 2 بلوک

کشعلف دُز  3 **11/1 **11/1 **111/1 **33/21 **11/1 **33/12 
 ns18/1 ns111/1 ns10/1 ns11/1 ns112/1 ns112/1 1 رقم ذرت

رقم ذرت×کشعلف دُز  3 ns1113/1 ns112/1 ns10/1 ns21/1 ns113/1 ns111/1 
 11/1 110/1 31/1 18/1 112/1 11/1 10 خطای آزمایش

 31/2 38/2 81/0 30/3 33/2 33/0 - (%ضریب تغییرات )
 می باشد.دار؛ غیر معنیnsدار بودن در سطح احتمال آماری پنج و یک درصد، و دهنده معنیترتیب نشان* و ** به

 
های خود دریافتند که پژوهشگران در آزمایش

 یدوسولفورونسولفورون + کش فورامعلف آییکار
کنترل  یلیتر در هکتار برا 2/1میزان ( بهیستر)ما

هرز توق، تاتوره و دم روباهی نسبت به هایعلف
کش کروز و اولیتما بهتر بود. علفهای کشعلف

خوبی آ( بهپیسیآ ام  )بروموکسینیل + ام یسیدبروما
را کنترل  تها ذربرگهرز پهنهایقادر بود اغلب علف

همچنین، برخی (. 2113ید )لطفی ماوی و همکاران نما
+ اس  یونکش مزوترکردند علف یانبدیگر از محققین 

ثیر خوبی بر کاهش وزن أت ینمتالاکلر + تربوتیلاز
های هرز پهن برگ تاج خروس، خرفه، خشک علف
 ینبالاتر که،یطورداشت، به یزیرو تاج ترهپیچک، سلمه

تره داشت. هرز سلمهثیر را در کنترل علفأت
آ ام   یسیدنیکوسولفورون و نیکوسولفورون + بروما

های هرز تاج ثیر خوبی در کنترل علفأنیز دارای ت
زاده و همکاران )نبی خروس، خرفه و پیچک بودند

د های هرز در طول فصل رشدر واقع علف .(2113
با  ییدر جذب نور، آب و مواد غذا ی راتررقابت قوی

گیاه ذرت به نمایش گذاردند که این امر موجب کاهش 
های فیزیولوژیک گیاه ذرت ازجمله محتوای شاخص

کلروفیل و کاروتنوئید و سرعت فتوسنتز و افزایش 
استراهان و های آنتی اکسیدانی گردید )فعالیت آنزیم

 تریعلفکش  دُز یشافزا با(، لیکن 2111همکاران 
های هرز ذرت علف چیرگی یزانم از بنورون متیل

موجب افزایش محتوای کلروفیل و شده و  کاسته
کاروتنوئید و سرعت فتوسنتز گیاه ذرت گردیده و از 

های آنتی اکسیدانی گیاه کاسته شد میزان فعلیت آنزیم
هر چه سرعت رشد  یقتدر حق(.1333بدمار و همکاران )

 یاهرقابت آن با گ یتباشد قابل یشتری هرز بهاعلف
حالت علف هرز به  یندر ا یراز گرددیم یشترب یزراع

غلبه کرده و از  یزراع یاهگ یطور مؤثرتری بر کانوپ
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صادقی برد )یمنابع محدود موجود حداکثر استفاده را م
 (. 2113و همکاران 

( گزارش نمودند که کاربرد 2111و همکاران ) مهاجری
ثیر را بر کنترل أت ینکش نیکوسولفورون بیشترعلف
 210هرز تاج خروس و پیچک در مزارع ذرت رقم علف

گزارش نمودند که ( 2112) داشت. لوم و همکاران
های دومنظوره نیکوسولفورون برای کنترل کشعلف
برگ در اراضی ذرت بسیار و پهن یکهای هرز بارعلف

یک گیاه ذرت های فیزیولوژشاخصکاهش  یلثرند. دلؤم
 یشدر اثر افزا و افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی آن را

توان به  یهرز را م یطول دوره رقابت با علف ها
گیاه اصلی در به  یافتهاختصاص  یطیکاهش منابع مح

 یجهدر نت های هرز موجود در مزرعه،اثر تنش علف
هرز در  یهاعلف قسمت اعظم منابع توسطمصرف 

. (1332)فلوز و روث  نسبت داد یعزرا یاهبا گ یسهمقا
 سبب یزراع یاههرز با گ یهارقابت علف ین،علاوه بر ا

 یشهمگام با افزا یجه،و در نت یاهرشد گ یطتنک شدن مح
 یدلازم برای تول یطول دوره رقابت، کاهش فضا

فعالیت دانست. کاهش  یاهتوسط گ انداز مناسبسایه
به  کشش دُز علفهای آنتی اکسیدانی گیاه با افزایآنزیم

 یشهرز و افزا یهاعلفتنش ناشی از رقابت حذف 
یشی مطلوب و و بالطبع رشد رو منابع دردسترس گیاه

 یشیبه رشد رو یشتریب یمواد فتوسنتز اختصاص
 (.2118آبادیان و همکاران داده  شده است ) تنسب

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بنورون متیل.  تریکش گرم در هکتار علف 02و  02، 22های صفر، دُزای در ت علوفهتغییرات صفات فیزیولوژیک ذر -0شکل 
 های عمودی نشان داده شده است. خطای معیار توسط خط
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 بنورون متیل تریکش تأثیر علفتجزیه واریانس صفات عملکردی و مورفولوژیک روی ارقام ذرت  تحت -3جدول 

 منابع تغییر
درجه 
 آزادی

دیف تعداد ر
 بلال

تعداد دانه 
 در ردیف

وزن صد 
 دانه

 عملکرد دانه
شاخص 
 برداشت

 ارتفاع بوته

 ns21/38 ns12/1 ns00/13 ns38/13011 ns113/1 ns111/1 2 بلوک
کشعلف دُز  3 **18/1232 **11/1 *38/18 **12/01200 *110/1 **33/12 

 ns31/21 ns18/1 ns11/12 ns33/2322 ns113/1 ns112/1 1 رقم ذرت
رقم ذرت×کشعلف دُز  3 ns23/21 ns1113/1 ns21/11 ns11/23128 ns113/1 ns111/1 

 11/1 111/1 12/2111 81/2 11/1 82/31 10 خطای آزمایش
(%ضریب تغییرات )  - 80/1 30/3 28/11 33/12 22/1 31/2 

 دار.؛ غیر معنیnsو دار بودن در سطح احتمال آماری پنج و یک درصد، دهنده معنیترتیب نشان* و ** به

 

ارزیابی خصوصیات عملکردی و مورفولوژیک ذرت 
 ایعلوفه

کش علف دُز ینشان داد که اثر اصل یانسوار یهتجز
تعداد ردیف بلال، تعداد دانه در ردیف، عملکرد دانه و بر 

ارتفاع بوته در سطح احتمال یک درصد و از نظر وزن 
 پنجاحتمال در سطح  صد دانه و شاخص برداشت

 (. 3 )جدول بود داریدرصد معن
تعداد ردیف بر  کشعلف دُز یاثر اصل یمعادله خط

 بلال، تعداد دانه در ردیف، وزن صد دانه، عملکرد دانه، 
 ینشان داد که به ازاشاخص برداشت و ارتفاع بوته 

تعداد  یشافزا کش،علف دُز گرم در هکتار یکهر  یشافزا
رد دانه، شاخص عملک، وزن صد دانه، ردیف بلال

 تعداد دانه در ردیفو کاهش  ارتفاع بوتهو  برداشت
(، گرم در متر مربع 13/0(، )گرم 12/1) (، 18/1)ترتیب به
برآورد کرد )شکل ( 22/1( و )مترسانتی 10/1(، )112/1)
2 .) 

( نشان داد که مصرف دو لیتر 2113) یلتنمدحج و پ
هرز هایکش نیکوسولفورون، علفدر هکتار از علف

هرز و همچنین علف یارسلامنازک برگ سوروف، او
 ینبالا کنترل نمود. بیشتر آییبرگ خرفه را با کارپهن

 یربا سا تعلق داشته وتیمار  ینعملکرد دانه ذرت نیز به ا
عملکرد دانه  یشداشت. افزانیز  داریتیمارها تفاوت معن

دلیل در تیمار دو لیتر در هکتار نیکوسولفورون به
تعداد دانه در بلال و وزن هزار دانه بود. نصرتی  یشافزا

کش علف آیی( گزارش کردند کار2112و همکاران )
برگ ذرت هرز پهنهاینیکوسولفورون در کنترل علف

در صد  23تا  هرزهایعلفمؤثر بود و وزن خشک 

( گزارش کردند 2112) یو باغستان ممنوعی .یافتکاهش 
فورون )کروز(، ها نیکوسولکشکه کاربرد علف

کمبی فلوئید  02 یو)تیتوس(، اولتیما،  سولفورونیمر
آ ام )بروموکسینیل  یسیدآ(، بروماپیسی)توفوردی + ام

ادی، تعداد و وزن خشک -یسترآ( و ماپیسی+ ام
 ه وداری کاهش دادطور معنیسوروف و پنیرک را به

و شاخص ذرت  عملکرد دانه یشهمچنین باعث افزا
هرز  یهازمان رقابت علف یشافزا .یدگرد برداشت آن
 تعداد دانه در ردیفهر چند باعث کاهش  ،با گیاه ذرت

از طریق افزایش تعداد ردیف دانه و کاهش  ینشد، اما ا
توان به یرا م کاهش ینا یلدلوزن صد دانه جبران شد. 

و  یکیصفت به ساختار ژنت ینا یبالا یوابستگ
د نسبت دا یطیمح ایطکم آن از شر یرپذیریتأث

و اجزای عملکرد عملکرد ارتفاع بوته،  (.2110سعادتی )
در مراحل مختلف رشد  یطمح یحرارت یطتابع شرا ذرت
در  یطمح یحرارت یطعملکرد تابع شرا یژهوبه ،بوده

ها به طرف دانه یزمان لقاح و انتقال مواد فتوسنتز
 یلمت بنورون تریکش علف رسدینظر م. بهباشدیم

کاهش تراکم  یاهرز و  یهابردن علف ینه با از بتوانست
کند تا کمتر  یجادارقام ذرت ا یبرا یمطلوب یطها شراآن

و ... رقابت  ییهرز بر سر نور و مواد غذا یهابا علف
هرز  یهاغالباً علف (.2111زاده و غدیری )بیژن کند

 شاخص برداشت اجزای عملکرد وباعث کاهش ارتفاع، 
رت عملکرد دانه ذرت را کاهش صو ینشده و به ا

 یندر عملکرد ب ییراتتغ توانیدر واقع مدهند. یم
هرز  یهاکتترل علف آییدر کار ییراترا به تغ یمارهات
 یلل(. د2112)زند و همکاران  نسبت داد یمارهات ینب
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طول دوره  یشدر اثر افزا ردیفکاهش تعداد دانه در 
 یافتهش درتوان به کایهرز را م یهارقابت با علف

 یدهچروک یجه،و در نت یزراع یاهمواد پرورده توسط گ
امر را  ینعلت ا. ها نسبت دادرفتن دانه ینشدن و از ب

تداخل، رقابت  یشنمود که با افزا یانگونه ب ینتوان ایم
 یطی،جذب منابع مح یبرا ذرتهرز و  یهاعلف ینب
 یمواد فتوسنتز یدتول یزانشده و به دنبال آن، م یشترب

دانه  یتو در نها یافتهها کاهش مواد به دانه ینو انتقال ا
 ترکمها تعداد آن یول تربزرگ ردیف،موجود در  یها
 (.1333)لیچ و همکاران  شودیم

 یدراته یزاندانه به م صدکه وزن  ینبا توجه به ا
 یاهگ یپشده در شروع پر شدن دانه و ژنوت یرهکربن ذخ

موجود در خاک  ییغذاداشته و کمبود عناصر  یبستگ
ها ها سبب کاهش وزن آندر زمان پر شدن دانه

توان به یوزن هزار دانه را م افزایش یلشود، دلیم

به  یاهگ یکاهش دسترس ردر اث تربزرگ یهادانه یلتشک
بوته  ینب یادنور در اثر رقابت ز یژهوبه یطیعوامل مح

مواد  انتقال یتو در نها یمواد فتوسنتز یدها، کاهش تول
الخصوص در زمان پر  یکمتر به دانه ها عل یفتوسنتز
وجود روند (. 1333)امیرمرادی  ها نسبت دادشدن آن
علظت  یشدر شاخص برداشت در اثر افزا صعودی

هرز  یهاآن است که با حذف علف یبه معن کشعلف
ارتفاع  یشو افزا یاهانگ یها روآن یاندازیهسا یلدلبه

به  یشتریب یمواد فتوسنتز یشی،وبوته و بالطبع رشد ر
در نهایت شیره پرورده و  یافتهاختصاص  یشیرشد رو

 یجه،. در نتآیدها فراهم میبیشتری برای پر شدن دانه
 یشافزا بیولوژیکنسبت به عملکرد  اقتصادیعملکرد 

 افزایششاخص برداشت،  یت،داشته و در نها یشتریب
 (.2112)خوشنام  خواهد داشت یشتریب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 کش تری بنورون متیل )گرم در هکتار(غلظت علف

 
 تریکش گرم در هکتار علف 02و  02، 22های صفر، دُزای در تغییرات صفات علمکردی و مورفولوژیک ذرت علوفه -5شکل 

 های عمودی نشان داده شده است. بنورون متیل. خطای معیار توسط خط
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 کلیگیری نتیجه

های هرز علفکه  توان نتیجه گرفتمی طور کلیبه
های ترین علفخرفه و تاج خروس ریشه قرمز از مهم

ای بوده و شاخص سطح برگ و هرز مزارع ذرت علوفه
هرز تا اواسط دوره رشد ذرت روند  یهاتراکم کل علف

با . نشان داد یو پس از آن روند کاهش هداشت یشیافزا
، فعالیت بنورون متیل تریکش علف دُزافزایش 

سرعت فتوسنتز گیاه، عملکرد های فتوسنتزی، رنگدانه
دانه، اجزای عملکرد، شاخص برداشت و صفات 

ای افزایش یافت و مورفولوژیک ارقام ذرت علوفه
بنورون متیل  تریکش دلیل تأثیر مثبت علفهمچنین به

های هرز مزرعه فعالیت در کنترل حداکثری علف
یداز کاهش یافت. در نهایت، های کاتالاز و پراکسآنزیم

بنورون متیل  تریکش گرم در هکتار علف 11کاربرد 
 گردد.در مزارع ذرت توصیه می
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