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Introduction 
 Maize (Zea mays L.) is the third most important cereal after rice and wheat, which is widely grown in the 

world and used as a primary staple food in many developing countries.  The area and production under maize in 
the world in 2020 was 202 M ha with 1162352997 tonnes production and contributed almost 5% of the world’s 

dietary energy supply. Recent projection indicates that by 2020 the demand of maize in all developing countries 
will overtake the demand of wheat and rice, with Asia accounting for nearly 60% of the global demand for 
maize.  Chemical control can be very important because of the low efficiency and cost effectiveness of 

mechanical or other methods of weed control. Hence, it is necessary to provide information about the 
sulfonylurea herbicides and suitable doses. Sulfonylureas such as iodosulfuron, nicosulfuron, rimsulfuron, 
and foramsulfuron are effective group of herbicides for annual and perennial weed control in maize. These 
herbicides provide a new chance for weed management in maize. Their mode of action occurs through inhibiting 
acetolactate synthase (ALS), thereby interfering with the production of branched-chain amino acids, leucine, 

isoleucine, and valine The objectives of this experiment were to evaluate the effect of different doses of 

MaisTer OD herbicide in comparison to the other herbicides on weeds control and growth and yield of corn. 
Materials and Methods 

 In order to evaluate the effect of different herbicides on weeds control and growth and yield of corn, a field 
study carried out during 2015 growing seasons at Seydan, Marvdasht, Fars province, Iran. The experiment was 
conducted in a randomized complete block design with 3 replications. Treatments included different rates of 
MaisTer OD (1, 1.5 and 2 l ha-1), Acetochlor (4.5, 5 and 6 l ha-1), Cruz (1.5, 2 and 2.5 l ha-1), Ultima (1, 2 and 3 l 
ha-1) and 2,4-D+MCPA (1.5, 2 and 2.5 l ha-1) herbicides and weed free and weedy control. The number and 
biomass of aboveground weeds parts were harvested within three fixed 1 × 1 m quadrats in every plot, separated 
by species, enumerated, oven-dried at 75 °C for 48 h, and then weighed. Then, percent weed density and 
biomass reductions were measured. The traits included ear length, row number per ear, grain number per ear, 
grain number per row, 1000 grain weight, grain yield, biological yield and yield loss percentage. Data were 
analyzed using SAS v. 9.1 software (SAS Institute 2003). When significant differences were observed among 
treatments, mean comparisons were made using Duncan's multiple range tests (P < 0.05). Correlation 
coefficients between different traits were also calculated. 

Results and Discussion 
 Results showed that the application of herbicide could reduce density and biomass of weed. The lowest 

biomass of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus), lambsquarters (Chenopodium album), bindweed 
(Convolvulus arvensis), purple nutsedge (Cyperus rotundus) and foxtail millet (Setaria italica) was obtained, so 
that applying of MaisTer OD herbicide at 1.5 l ha-1 could be cause 47.10 and 27.36%, 69.38 and 56.22%, 66.79 
and 70.94%, 66.85 and 74.26% and 66.85 and 80.15% reduction in density and total biomass of weeds in 
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comparison with weedy control treatment, and grain yield increased by using MaisTer OD  herbicide at 1.5 l ha-1 
in comparison to the other herbicides including Acetochlor (5 l ha-1), Cruz (2 l ha-1), Ultima (2 l ha-1) and 2,4-
D+MCPA (2 l ha-1) by 53.3, 36.7, 5.7, and 56.7%, respectively. Grain yield and grain number per ear were 
reduced by weeds up to 60 and 50%, respectively. Highest row number per ear (16 and 15.30), grain number per 
row (41 and 41), grain number per ear (656 and 628.70), 1000 grain weight (286.33 and 276.33 g), grain yield 
(9.41 and 8.68 t ha-1) and biological yield (20.12 and 18.74 t ha-1) were obtained in weed free and MaisTer OD 
(1.5 l ha-1) treatments. Applying MaisTer OD herbicide showed lowest yield loss percentage (6.63%) and highest 
grain yield as compared to the other herbicides for weed suppression.   

Conclusion 
 It can conclude that MaisTer OD herbicide at 1.5 l ha-1 showed the best performance for weed control, 

especially broadleaf weeds and were associated with the maximum corn grain yield. Therefore, due to the 
restricted use of herbicide in corn, the herbicide used in this experiment is not created serious injury in corn at 
the recommended rate while effectively controlling weeds. Hence, utilization of this herbicide could be a 
favorable option in contemporary weed control programs for local or regional corn growers. 
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 مقاله پژوهشی
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هرز، بر کنترل علف ادی(-سولفورون + یدوسولفورون )مایسترکش فورامبررسی کارایی علف

 رشد و عملکرد ذرت

 
 3محسن عدالت -*2سیدعبدالرضا کاظمینی -1رویا پلخانی

 20/12/1400تاریخ دریافت: 

 11/02/1401ذیرش: تاریخ پ

 

 چکیده

های طرح پايه بلوک در قالبای مزرعه پژوهشيهای هرز، رشد و عملکرد ذرت ماکسیما، ادی بر کنترل علف-کش مايستربه منظور ارزيابي اثر علف
-ون + يدوسوولوورون ممايسوتر  سوولوور های فورامکشتیمارها شامل دزهای علف .شداجرا منطقه سیدان، مرودشت فارس تکرار در  سهکامل تصادفي با 

در  مواده تجواری  لیتور   6و  5، 5/4( به میزان ECدرصد  76، استوکلر مسورپاس، در هکتار ماده تجاری لیتر 2 و 5/1، 1( به میزان ODدرصد  1/3ادی، 
( DFدرصد  75سولوفورون ماولتیما، + ريم، نیکوسولوورون در هکتار ماده تجاری لیتر 5/2و  2، 5/1( به میزان SCدرصد  4، نیکوسولوورون مکروز، هکتار

 در هکتار ماده تجاریلیتر  5/2و  2، 5/1( به میزان SLدرصد  5/67کمبي،  46آ ميو پيسيو توفوردی+ ام در هکتار ماده تجاریلیتر  3و  2 ،1به میزان 
درصودی   50درصدی عملکورد دانوه و    60باعث کاهش بیش از هرز شاهد بدون علف هرز و آلوده به علف هرز بود. نتايج نشان داد که علف 2به همراه 

های هرز شد و کمترين تراکم و زيست توده علف هرز تاج خروس کش باعث کاهش تراکم و زيست توده علفکاربرد علف .تعداد دانه در بالل ذرت شد
لیتر در هکتار( به دست آمد و نسبت به  5/1ادی م-کش مايستراويارسالم قرمز  و ارزن دم روباهي در تیمار علف ،تره، پیچک صحراييريشه قرمز، سلمه

درصد  26/74و  85/66درصد،  94/70و  79/66درصد،  22/56و  38/69درصد،  36/27و  10/47تیمار شاهد آلوده به علف هرز به ترتیب باعث کاهش 
نسبت  لیتر در هکتار 5/1ادی به میزان -کش مايسترر کاربرد علفعملکرد دانه در تیماهای هرز شد. درصد تراکم و زيست توده علف 15/80و  85/66و 

بوه   لیتور در هکتوار( بوه ترتیوب     2آ مپيسيتوفوردی+ امو  لیتر در هکتار( 2م ، اولتیمالیتر در هکتار( 2م ، کروزلیتر در هکتار( 5م های استوکلرکشبه علف
(، تعداد دانوه در بوالل   41و  41(، تعداد دانه در رديف م30/15و  16تعداد رديف در بالل م افزايش يافت. بیشتريندرصد  7/56و  7/5، 7/36، 3/53میزان 

تون در   74/18و  12/20تن در هکتار( و عملکرد بیولوژيوک م  68/8و  41/9گرم(، عملکرد دانه م 33/276و  33/286دانه م 1000(، وزن 70/628و  656م
لیتور در   5/1ادی م-کش مايسترلیتر در هکتار( بدست آمد. بطور کلي علف 5/1ادی م-کش مايسترو علفهکتار( به ترتیب در تیمار شاهد بدون علف هرز 

درصود( و بیشوترين عملکورد دانوه ذرت      63/6داری از کمترين درصد افت عملکرد مکش در اين مطالعه بطور معنيهکتار( نسبت به ساير تیمارهای علف
  .پژوهش در منطقه سیدان مرودشت و مناطقي با شرايط آب و هوايي مشابه قابل توصیه است برخوردار بوده و لذا بر اساس نتايج اين

 
 هرز، طول بالل، عملکرد دانه علفتراکم علف هرز، زيست توده های کلیدی: واژه

 

   1 مقدمه

و از  Poaceaeخانواده  از ( گیاهي است يکسالهZea maysذرت م

                                                           
گوروه تولیود و    ، اسوتاد و دانشویار  ترتیب دانشجوی کارشناسوي ارشود  به -3 و 2 ،11
 دانشگاه شیراز، شیراز، ايران ،دانشکده کشاورزی ،یک گیاهيژنت
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از نظر تولید، رتبوه اول و از  غالت مهم گرمسیری و معتدل جهان که 
نظر سطح زيرکشت، بعد از گندم رتبه دوم را در دنیا به خود اختصاص 

های هرز از های محیطي، علفبعد از تنش(. FAO, 2017داده است م
مهمترين مشکالت موجود بر سر راه تولید گیاهان زراعوي ووون ذرت   

( کوه  Mehmeti et al., 2019 ; Riemens et al., 2022باشند ممي
زنوي بواو و تیبیوت سوري ،     از طريق تولید بذر فراوان، توانوايي جوانوه  

نامیوه و  سرعت زيواد رشود و نموو، دوره خوواب طوووني، ووو  قووه       
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ي خسوارت وارد موي  سازگاری باو برای انتشار و پراکنش به گیاه زراع
 ,.Gholami Golafshan et al., 2009 ; Khan et alکننوود م

های هرز برای موادغذايي، آب و نور، علت اصولي  رقابت علف(. 2016
 Mehmeti et al., 2019کوواهش عملکوورد در ذرت اسووت م  

Sharifiziveh and Didehbaz Moghanlo, 2019 در ايووران .)
بور   های هرز مزارع ذرت شوامل وهوار گونوه باريوک    ترين علفمهم

گونه علف هرز وندساله موي  13بر  يکساله و گونه پهن 16يکساله، 
هوای  (. کنترل شیمیايي يکوي از رو  Sasanfar et al., 2021باشد م

های هرز در گیاهان زراعي است که به دلیول هزينوه   مهم کنترل علف
هوای  پايین، تسهیل در کاربرد و تأثیر سري  آن، نسبت به سواير رو  

 ,.Khan  et al., 2016 Riemens et alموديريت برتوری دارد م  

2022 .) 
 سونتاز( وکتات استومبازدارنده آنزيم اوره  یلسولوون یهاکشعلف

 گوروه  سولوورون موثرترينسولوورون و فوراممانند نیکوسولوورون، ريم
 باريوک  و بور   پهن هرز هایعلف انتخابي کنترل جهت هاکشعلف
 ; Chitband et al., 2021آينود م بوه شومار موي    ذرت مزارع در بر 

Mariani et al., 2019های هرز در ( که به دلیل کنترل مناسب علف
مقادير کم و سمیت پائین بورای موجوودات زنوده از مقبوولیتي زيوادی      

 از موان   هوا کوش علف اين (.Lair and Redente, 2004برخوردارند م
 یوسونتز ب یبورا  یواتي و کوه نقوش   شووند يمو  استووکتات عمل آنزيم

 ايزولويسوین و  لويسوین  والین، دار مانندشاخه ایزنجیره هاییدآمینهاس
هوای ویواتي   ها و برخوي مولکوول  پروتئین سنتزاز  یریبا جلوگدارد و 
 Zhang etم کننود يممانعت م یاهگ یسم و تقسیم سلولياز متابول ديگر

al., 2013).  
ها بدون خسارت به گیاه کشمحققین گزار  کردند مصرف علف

درصد کنتورل نمايود    100تا  80های هرز را بین توانند علفزراعي مي
 گرديوده کوه  گزار  (. Donald , 2007 ; Sasanfar et al., 2021م

های فوورام سوولوورون و نیکوسوولوورون بوه ترتیوب بوا       کشکه علف
های هرز باريوک بور  و   لیتر در هکتار توانستند علف 2و  5/2غلظت 

به خصوص قیاق را بوه صوورت ريوايت بخشوي کنتورل کننود و در       
هوای  آ از نظر کنترل علفپيسيکش توفوردی+اممجموع پس از علف
 ,.Baghestani et alم يي نسبتا مناسبي داشتندهرز پهن بر  نیز کارآ

کوش  . در پژوهشي ديگر نیز مشوخ  شود کوه کواربرد علوف     (2006
هوای  درصود علوف   43نیکوسولوورون + ريم سولوورون باعث کاهش 

هرز شد در والي که عملکرد دانه ذرت را در مقايسه با شاهد بوا علوف   
د افزايش نشان داد. عالوه بوراين، آنهوا دريافتنود کوه     درص 16هرز تا 

های هورز  کش فورام سولوورون تراکم و زيست توده علفکاربرد علف
درصود   17درصد کاهش و عملکرد دانه ذرت را  94و  76را به ترتیب 
انلو باز قربو زيوه و ديده(. شريويSikkema et al., 2007افزايش داد م

( گووزار  Sharifiziveh and Didehbaz Moghanlo, 2019م
کوش يدوسوولوفورون متیول سوديم + فوورام      کردند که کواربرد علوف  

 1سولوفورون سديم + تین کاربازون متیل + سايپروسولوامید به مقدار 
برگي  2-5لیتر ماده تجاری در هکتار به صورت پس رويشي در زمان 

هوای هورز ذرت   های هرز بیشوترين کوارايي را در کنتورل علوف    علف
( نیوز عنووان   Sasanfar et al., 2021فر و همکواران م داشت. ساسان

کردند که در استان فارس بیشترين افزايش عملکورد ذرت بوه میوزان    
در مقايسوه بوا    کش نیکوسولووروندرصد در تیمار کاربرد علف 3/211

کوش  شاهد بدست آمد. محققین همچنین بیان کردند که کاربرد علوف 
(، علف Setaria italicaروباهي مدمهای هرز ارزننیکوسولوورن علف

 Abutilon(، گاوپنبوووه مPolygonum aviculareبنووود مهووووت

theophrastiتره م(، سلمهChenopodium album   و تواج خوروس )
 46و  42، 47، 89، 80( را بووه ترتیووب Amaranthus retroflexusم

درصوود کنتوورل کوورد ولووي هوویر توواثیری بوور روی علووف هوورز توووق  
(. Bunting et al., 2005م ( نداشووتXanthium strumariumم

( نیز گزار  کردند کوه علوف  Lotfi et al., 2010لطوي و همکاران م
آ بوه ترتیوب   پيسيش فورام سولوورن، نیکوسولوورن و توفوردی+امک

هوای هورز موزارع    درصد علف 59/50و  68/58، 14/70باعث کاهش 
گزار  ( Najafi and Ghadiri, 2012نجوي و غديری مذرت شدند. 

هوای هورز مزرعوه ذرت در تیموار     که کمترين زيست توده علف کردند
های فورام سولوورون و آترازين بوا آوکلور بوه دسوت     کشربرد علفکا

های فورام سولوورون و آترازين کشها دريافتند که کاربرد علفآمد. آن
 92/1و  5/1، 03/0و يا  44/2و  1، 06/0با آوکلر به ترتیب به میزان 

کیلوگرم ماده موثره در هکتار باعث کاهش زيست توده علف هرز تواج  
 زيست توده نيشتریآنها دريافتند که ب درصد شد. 90میزان  خروس به
( بوه  Convolvulus arvensisو پیچوک م  خروس های هرز تاجعلف

-سوولوورون، توفووردی+ ام  ميو های رکشتیمار کاربرد علف ترتیب در

عالوه بر اين، . شد آوکلر مشاهده با نيآتراز م سولوورون،ير آ وپيسي
 هورز  بور کنتورل علوف    هاکشعلف نيتاثیر ا ها نشان دادند که کهآن

در مقايسوه بوا سواير    ( Physalis divaricataم پورده پشوت  عروسوک 
 (. Najafi and Ghadiri, 2012های هرز به مراتب کمتر بود معلف

ادی در -کوش مايسوتر  هدف اين پژوهش بررسوي کوارايي علوف   
توفووردی+   روز، اولتیما، استوکلر وک کشعلف دزهای مختلف با وهار

هورز و  ی هوا علف کنترل آ و تعیین بهترين دز مصرفي آن درپيسيام
 رشد و عملکرد ذرت هیبريد ماکسیما بود.

 

 ها  مواد و روش

ادی مفووورام -کووش مايسووتر بووه منظووور بررسووي اثوور علووف    
ساز ايزوگزاديون( بور کنتورل و مهوار    سولوورون+يدوسولوورون+ ايمن

های رويشي و زراعي ذرت هیبريود ماکسویما،   های هرز و ويژگيعلف
آزمايشي در منطقه سویدان شهرسوتان مرودشوت، مطوول جيرافیوايي      

متور   1810شمالي و ارتوواع   29˚ 7′شرقي و عرض جيرافیايي 52˚′46
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 هوای بلووک  در قالوب طورح   1394-95از سطح دريا( در سال زراعوي  
علوف شوامل   ی آزمايشيمارهاتیشد.  اجرا تکرار سه با تصادفي کامل
در هکتوار،   مواده تجواری  لیتر  6و  5، 5/4به مقدار  استوکلرهای کش
 ماده تجواری لیتر  2و 5/1، 1به مقدار سولوورون + يدوسولوورون فورام

در  ماده تجواری لیتر  5/2و  2، 5/1به مقدار  در هکتار، نیکوسولوورون
مواده  لیتور   3و  2 ،1 به مقودار سولوورون نیکوسولوورون + ريمهکتار، 
لیتور   5/2و  2، 5/1بوه مقودار    آپيسيدر هکتار، توفوردی+ ام تجاری

وجین علف هرز در تمام فصل و دو تیمار شاهد  در هکتار ماده تجاری
رشد مبدون علف هرز( و آلوده به علف هورز بودنود. مشخصوات علوف    

 شان داده شد.ن 1جدول های تیمار شده در کش

هوای  پیش از کشت گیاه در زمین، برای تعیوین برخوي از ويژگوي   
 30فیزيکوشوویمیايي خوواک مزرعووه آزمايشووي، از عمووق صووور تووا     

 (. 2جدول برداری انجام شد ممتری خاک مزرعه نمونهسانتي

 
 

 های استفاده شده در آزمایشکشمشخصات علف -1ل جدو
Table 1- Characteristics of herbicide treatments in the experiment 

 نام تجاری فرموالسیون
Trade name 

 نام عمومی
Common name 

 EC درصد 76

76% EC 

 سورپاس
Surpass 

 استوکلر
Acetochlor 

 OD درصد 1/3
3.1% OD 

 ادی-مايستر
MaisTer OD 

 سولوورون + يدوسولوورونفورام
Foramsulfuron + Idosulfuron 

 SCدرصد  4
4% SC 

 کروز
Cruz 

 نیکوسولوورون
Nicusulfuron 

 DFدرصد  75
75% DF 

 اولتیما
Ultima 

 سولووروننیکوسولوورون + ريم
Nicusulfuron+Rimsulfuron 

 SL درصد 5/67
67.5% SL 

 کمبي46يو
U 46 Combi 

 آپيسيتوفوردی+ام
2,4-D + MCPA 

 
 متریسانتی 30 تاصفر عمقدر  خاک میاییشیوفیزیک هایویژگی -2ل جدو

Table 2- Physico-chemical properties of the soil in 0-30 cm depth 
  الکتریکی هدایت

EC 

)1-(dS.m 

 رس
Clay 

(%)  

 سیلت
Silt 

(%) 

 شن
Sand 

(%) 

  کل نیتروژن
Total N 

(%) 

  آلیماده 
O.M.  

(%) 

 فسفر
P 

)1-(mg.kg 
0.73 16.32 57.62 20.32 0.09 1.08 12 

 
متر( با گواوآهن  سانتي 30عملیات تهیه زمین شامل شخم عمیق م

بار تسطیح زمین ملِوولر(، ايجواد    2دار، دو ديسک عمود برهم، برگردان
 150جوی و پشته، ايجاد نهرها و کرت بندی بود. کود فسور به میزان 

کیلوگرم در هکتار از منب  سوپرفسوات تريپل به صورت پیش کاشوت  
کیلووگرم در هکتوار در دو    450آمیخته با خاک و کود اوره بوه میوزان   

روز پس از کشت ذرت در مروله  60 قبل از کاشت و مابقي 3/1مروله م
برگي ذرت( اسوتواده گرديود. بوذر ذرت هیبريود ماکسویما، پوس از        6

کووش کاربوکسووي تیوورام در تووراکم بهینووه     يوودعووني بووا قووار   
 5تار( با دستگاه بذرکار ذرت در عمق هزار بوته در هک 000/80ممعادل
متور و فاصوله    4هايي به طوول  متری از سطح خاک روی رديفسانتي
متر در اواسط خرداد مواه  سانتي 15متر با فاصله روی رديف سانتي 75

 هور . بودنود  رديوف  وهوار  شامل( کرتم آزمايشي واودهایکشت شد. 
دور  .شود  داجو  بعدی کرت از( متر 5/1م نکاشت رديف دو توسط کرت
کش شوامل علوف   روز يکبار صورت گرفت. تیمارهای علف 10آبیاری 
مبه صورت پیش رويشوي و همزموان بوا خواک آب      استوکلرهای کش

-اولتیما، توفووردی+ ام  کروز، ،ادی-، مايسترمورد استواده قرار گرفت(

توا   4متری ذرت معادلسانتي 30مدر زمان توصیه شده مارتواع  آپيسي
و فشوار   جوت تيلیتری با نازل بادبزني  15با سمپا  پشتي برگي((  6

در لیتر آب  300پا  بر اساس میزان کیلوپاسکال اعمال شد. سم 250
های هرز واوود  هکتار کالیبره شد. در تیمار بدون علف هرز، کلیه علف

دستي وذف و در تیمار آلوده به علف هرز، کلیوه  آزمايشي توسط وجین
 داری شودند. مايشي تا پايوان مرولوه رشود نگوه    های هرز واود آزعلف

نمونوه  ،متور  11با استواده از کووادرات   پاشيسم از پس وهار هوته
و  گیوری شود  انجام و توراکم انودازه   کرت هرهرز  یهاعلف ی ازبردار
-يدرجه سانت 75 دمای آون با ها درنمونه زيست توده نیز، تعیین برای

گیری ترازوی ديجیتالي اندازهتوسط و  خشکساعت  48گراد به مدت 
از هر کرت، دو رديف کنواری و نویم متور از    در پايان فصل رشد، . شد

ها ابتدا شمار  شده ابتدا و انتها به عنوان اثر واشیه وذف و بقیه بوته
 10. سوپس  شود ها به صورتي دستي برداشت و تووزين  و سپس بالل

عوداد دانوه در   و صووات ت  عدد بالل بطور تصادفي از هر کرت انتخاب
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رديف، تعداد رديف در بالل، تعداد دانه در بالل، وزن هزار دانه، طوول  
و  %12بالل محاسبه شد و صوات عملکورد دانوه بور اسواس رطوبوت      

عملکرد بیولوژيک بوسیله توزين شدند. برای به دسوت آوردن زيسوت   
گراد بوه مودت   درجه سانتي 75ها در آون و در دمای ثابت توده، نمونه

عالوه براين، درصد ساعت تا رسیدن به وزن ثابت قرار داده شدند.  48
از رابطووه زيوور  YLP )Yield Loss Percentageافووت عملکوورد م
 (.Hassannejad et al., 2012محاسبه شد م

 
: aهرز متعداد بوته در متور مربو (،   : تراکم علفNWدر اين رابطه 
: وداکیر افت نسوبي  mبه ازای ورود اولین علف هرز و  میزان خسارت
 باشد.عملکرد مي
تجزيوه و   SAS 9.2 افوزار نورم  بوا اسوتواده از   های مورد نظرداده
 5 اوتموال  سوطح  ای دانکون در آزمون وند دامنه با هامیانگین مقايسه

 .شد انجام Excel افزاربا نرم جداول و نمودارها رسم. شد درصد انجام
 ج

 ج و بحثنتای

 های هرزتراکم و زیست توده علف

های هرز غالب در مزرعه محل انجام پژوهش واير شوامل  علف
(، سولمه توره   Amaranthus retroflexusخوروس ريشوه قرموز م   تاج
 Convolvulusصوووحرايي م(، پیچوووکChenopodium albumم

arvensisاويارسوووالم قرموووز م ،)Cyperus rotundus و ارزن دم )
 ( بود.Setaria italicaروباهي م

نتايج مقايسه میانگین درصد کاهش تراکم و زيسوت تووده علوف   
-کش مايسوتر های هرز نشان داد که در پايان فصل رشد کاربرد علف

در هکتار منجر به بیشترين درصد ماده تجاری لیتر  5/1ادی به میزان 
های هرز تاج خروس ريشه قرموز،  کاهش در تراکم و زيست توده علف

، 10/47تره، اويارسالم و ارزن دم روباهي به ترتیوب بوه میوزان    سلمه 
درصوود در  15/80و  85/66، 26/74، 85/66، 22/56، 38/69، 36/27

(. بیشوترين  3جودول  مقايسه با تیمار شاهد آلوده به علوف هورز شود م   
 10/89درصد کاهش تراکم و زيست توده علف هرز پیچک به میوزان  

درصد در مقايسه با تیمار شاهد آلوده به علف هرز به ترتیوب   94/70و 
مواده تجواری   لیتر  5/2آ به میزان پيسيمربوط به کاربرد توفوردی+ام

لیتر ماده تجاری در هکتار بوود   5/1ادی به میزان -در هکتار و مايستر
+ سوولوورون فوورام  کوش  لف(. محققین نیز بیان کردند که ع3جدول م
 تریل 5/1 زانیم به ی(اد-ستريمام ونيزوگزاديا سازمنيا+ دوسولووروني
 را هابر کيبار ازي برخ و بر  پهن هرزی هاعلف توانست هکتار در

د يو نما کنترلي خوب به مایاولت و( کروزم کوسولوورونین ماریت دو همانند
  .(Baghestani et al., 2014م

نشوان  هوا  کشعلف بطورکلي زيست توده تاج خروس تحت تاثیر

هوای اسوتوکلر و   کوش با علوف  ادی-کش مايسترمیان کاربرد علف داد
 سوي های اولتیما و توفوردی+ امکشدرصد و با علف 1کروز در سطح 

(. 4 جودول داری وجوود داشوت م  درصد اختالف معنوي  5 آ در سطحپي
گورم   05/379اندام هوايي علف هرز تاج خروس م زيست تودهکمترين 

مشواهده شود کوه     ادی-کش مايستردر مترمرب ( در تیمار کاربرد علف
و  7 وودود  آ به ترتیبپيسيکش اولتیما و توفوردی+امنسبت به علف

ادی -کوش مايسوتر  عالوه براين، کاربرد علوف درصد کاهش داشت.  5
آ پوي سيتوفوردی+امهای استوکلر، کروز، اولتیما و کشت به علفنسب

درصدی تراکم علف هرز  12و  17، 39، 27به ترتیب منجر به کاهش 
 (.4جدول متاج خروس شد 

هوا مشوخ  شود کوه     کشبراساس نتايج مقايسات گروهي علف
کواربرد علوف   تحت تاثیرداری زيست توده سلمه تره نیز به طور معني

درصود   1های استوکلر و کروز در سطح کشبا علف ادی-کش مايستر
(. کمترين 4 جدولم قرار گرفتدرصد  5کش اولتیما در سطح و با علف
مربو ( در تیموار    گورم در متور   194توره م علف هرز سولمه  زيست توده
 هایکششد که نسبت به علف مشاهده ادی-کش مايسترکاربرد علف

، 21آ به ترتیب به میوزان  پيسيو توفوردی+ ام اولتیمااستوکلر، کروز، 
 نیز تحت تاثیر درصد کاهش يافت. تراکم سلمه تره 6و  79/10، 4/25

های استوکلر، کروز و علوف کشبا علف ادی-کش مايسترکاربرد علف
(. 4 جودول مبود  ارددرصد معني 5آ در سطح پيسيام کش توفوردی+

مربو ( در تیموار    بوته در متر 27/2تره معلف هرز سلمه تراکمکمترين 
های کشمشاهده شد که نسبت به علف ادی-کش مايسترکاربرد علف

، 28آ به ترتیب به میوزان  پيسيو توفوردی+ ام اولتیمااستوکلر، کروز، 
انلو مقو بواز  زيووه و ديوده  افوت. شوريوي  درصد کاهش ي 23و  29،  34
( گووزار  Sharifiziveh and Didehbaz Moghanlo., 2019م

درصد کوارايي،   85ادی با بیش از -کش مايسترکردند که کاربرد علف
توره و سوورف در ذرت   هوای هورز سولمه   نقش مهمي در کنترل علوف 

 .داشت
های استوکلر و کروز در کشبا علف ادی-رکش مايستکاربرد علف

در آ پوي سوي توفووردی+ ام های اولتیما و کشدرصد و با علف 1سطح 
 دار داشوت بر زيست توده علف هرز پیچوک اثور معنوي   درصد  5سطح 
 گرم در متر 18/56علف هرز پیچک م زيست توده(. کمترين 4 جدولم

میوزان  مشواهده شود.    ادی-کوش مايسوتر  ربرد علفمرب ( در تیمار کا
ادی نسوبت بوه   -کاهش زيست توده علف هرز پیچک در تیمار مايستر

آ به ترتیب پيسيهای استوکلر، کروز، اولتیما و توفوردی+ امکشعلف
با  ادی-کش مايسترمیان کاربرد علف درصد بود. 18و  28، 5/42، 40
درصد اخوتالف   5در سطح بر تراکم علف هرز پیچک  کروزکش علف
و علوف  ادی-کوش مايسوتر  داشت. لکن، میان علوف  داری وجودمعني
از لحوا  آمواری   آ پوي سوي توفووردی+ ام ، اولتیما و استوکلرهای کش

میزان کاهش تراکم علف (. 4 جدولم مشاهده نشدداری اختالف معني
هوای اسوتوکلر،   کوش به علف ادی نسبت-هرز پیچک در تیمار مايستر



 473     ...هرزبر کنترل علف ادی(-سولفورون + یدوسولفورون )مایسترکش فورامبررسی کارایی علفپلخانی و همکاران، 

 3/13و  3/13، 32، 19آ به ترتیوب  پيسيکروز، اولتیما و توفوردی+ ام
 درصد بود.

زيسوت   نشوان داد  همچنوین  هوا کشنتايج مقايسات گروهي علف
کوش با علف ادی-کش مايسترکاربرد علفتوده اويارسالم تحت تاثیر 
قورار  درصود   1 در سوطح آ پوي سيتوفوردی+ امهای استوکلر، کروز و 

و اولتیموا از لحوا  آمواری     ادی-کش مايسوتر . لکن، میان علفگرفت
علف  زيست توده(. کمترين 4 جدولم مشاهده نشدداری اختالف معني
-کوش مايسوتر  گرم در مترمرب ( در تیمار علوف  6/45هرز اويارسالم م

درصود کواهش    87/19کش اولتیما که نسبت به علف بدست آمد ادی
های استوکلر، کروز و کشادی نسبت به علف-کش مايسترعلف. يافت

 58و  2/46، 4/54آ به ترتیوب منجور بوه کواهش     پيسيتوفوردی+ ام
اثور  میوان   بطوور کلوي   درصدی زيست توده علف هرز اويارسالم شد.

درصود   5کش استوکلر در سطح با علف ادی-کش مايسترکاربرد علف
بور توراکم   درصود   1در سوطح  آ پوي سوي توفووردی+ ام ش کو با علف
کوش  . لویکن، میوان علوف   مشاهده شود داری اختالف معنياويارسالم 
کش کروز و اولتیما از لحا  آماری اختالف معنوي با علف ادی-مايستر

ادی -تراکم اويارسالم در تیمار مايسوتر (. 4 جدولداری وجود نداشت م
آ پوي سيهای استوکلر، کروز، اولتیما و توفوردی+ امکشت به علفنسب

 درصد کاهش يافت. 3/39و  15، 11، 1/26به ترتیب به میزان 
کوش  کاربرد علف تيییرات زيست توده ارزن دم روباهي نیز در اثر

درصود و بوا علوف    1های استوکلر در سوطح  کشبا علف ادی-مايستر
 دار بوود معنيدرصد  5در سطح آ پييستوفوردی+ امهای کروز و کش
گرم  4/32علف هرز ارزن دم روباهي م زيست توده(. کمترين 4 جدولم

 مشاهده شد.  ادی-کش مايسترمرب ( در تیمار علف در متر
هوای اسوتوکلر،   کشادی نسبت به علف-کش مايسترکاربرد علف

، 3/42آ به ترتیب منجر به کواهش  پييسکروز، اولتیما و توفوردی+ ام
درصد زيست توده علوف هورز ارزن دم روبواهي     8/42و  5/21، 5/34
هوای  کوش ادی همچنین نسبت به علف-کش مايسترکاربرد علف شد.

آ بوه ترتیوب منجور بوه     پوي سوي استوکلر، کروز، اولتیما و توفوردی+ ام
روباهي شد دمدرصدی تراکم علف هرز ارزن 40و  21، 25، 21کاهش 

  (.4جدول م
های هرز در تیمار کاربرد طورکلي کمترين زيست توده کل علفبه
مربو ( بوه دسوت آمود.      گرم در متور  1/1124ادی م-کش مايسترعلف

های استوکلر، کوروز،  کشادی نسبت به علف-کش مايسترکاربرد علف
داری منجور بوه   رتیوب بطوور معنوي   آ به تپيسياولتیما و توفوردی+ ام

هوای  درصد زيست تووده کول علوف    7/15و  12، 4/26، 2/25کاهش 
ادی و اولتیموا نسوبت بوه    -کش مايسوتر رسد علفنظر ميهرز شد. به

های مورد مطالعه از کوارآيي بیشوتری در کنتورل و کواهش     کشعلف
های هورز و پوس از برخووردار هسوتند.     زيست توده و تراکم کل علف

( نشان دادند که کواربرد  Bunting et al., 2005ینگ و همکاران مبانت

های هرز دم روبواهي، علوف هووت بنود،     کش نیکوسولوورن علفعلف
 46و  42، 47، 89، 80گاوپنبه، سلمه تره و تاج خروس را بوه ترتیوب   
 ,.Baghestani et alدرصود کنتورل کورد. باغسوتاني و همکواران م     

هووای فووورام سووولوورون و  کووش( عنوووان کردنوود کووه علووف 2007
لیتور در هکتوار توانسوتند     2و  5/2نیکوسولوورون به ترتیب با غلظوت  

های هرز باريک بر  را به صورت ريايت بخشي کنترل کنند و علف
ل آ از نظور کنتور  پوي سوي کش توفووردی + ام در مجموع پس از علف

 مهذبیوه بر  نیز کارآيي نسبتا مناسبي داشتند. زارعهای هرز پهنعلف
( نیوز گوزار    Zaremohazabieh and Ghadiri, 2011غديری م و

 03/0و  06/0سوولوورون بوه میوزان    کش فورامکردند که کاربرد علف
های هرز مزرعه بوته علفکیلوگرم ماده موثره در هکتار تراکم و تعداد 

کیلوگرم ماده موثره در هکتار از  04/0و  02/0ذرت شد. لیکن، دزهای 
آ زيست توده علف هرز باريک بور  را  سيپيکش توفوردی با امعلف

 تحت تاثیر قرار نداد.
 

 عملکرد و اجزای عملکرد ذرت 

متر( در تیمار شاهد بدون سانتي 56/22بیشترين طول بالل ذرت م
علوف هورز   آلووده بوه   هرز مشاهده شد که نسبت به تیمار شاهد  علف
کوش،  . در میوان تیمارهوای علوف   (5جودول  م درصد بیشتر بوود  6/55

کوش  متور( در تیموار علوف   سوانتي  93/19بیشترين طول بوالل ذرت م 
لیتر در هکتار به دست آمد که نسبت بوه طوول    5/1مايستر به میزان 

درصود افوزايش    5/37شاهد آلوده بوه علوف هورز    ذرت در تیمار  بالل
ادی نسبت بوه  -کش مايستررسد علفبه نظر مي(. 5 جدولمنشان داد 

های هرز بر طول کش در کاهش تاثیر منوي علفساير تیمارهای علف
ند ناشوي  توااين امر ميبالل ذرت از کارآيي باوتری برخوردار بود که 

های هرز کش در کنترل و کاهش رقابت علفاز کارآيي بهتر اين علف
. باغسوتاني و  باشود و بهبود رشد رويشي و زايشوي گیواه زراعوي ذرت    

( نتوايج مشوابهي را در بهبوود    Baghestani et al., 2014همکواران م 
-کوش مايسوتر  برد علوف رشد رويشي و زايشي گیاه زراعي ذرت با کار

نجووي و  کش گوزار  کردنود.   در مقايسه با ساير تیمارهای علف ادی
( گزار  کردند کوه کمتورين   Najafi and Ghadiri, 2012مغديری 

طول بالل ذرت در تیمار شاهد با علف هرز مشاهده شود. پوس از آن   
آ بوه  پيسيوردی + امکش توفکمترين طول بالل ذرت در تیمار علف

ای در شورايط آلووده بوه    دست آمد. با توجه به تشديد رقابت بین گونه
های هرز و کاهش نووذ نور علف هرز و افزايش فشار زيست توده علف

انوداز، فتوسونتز خوال  گیواه زراعوي ذرت      تر سايههای پايینبه بخش
 شود کاهش يافتوه و ايون امور منجور بوه کواهش طوول بوالل ذرت         

 (. Bijanzadeh et al., 2006م
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بیشترين و کمترين تعداد رديف دانه در بالل ذرت بوه ترتیوب در   

 علف هورز  آلوده بهشاهد تیمار و  (00/16م تیمار شاهد بدون علف هرز
تعوداد رديوف دانوه در بوالل ذرت در     همچنین مشاهده شد.  (30/11م

لیتور در هکتوار(،    5/1م ادی-مايسوتر  هوای کشعلف کاربرد هایتیمار
لیتور در   2اولتیموا م  ،لیتر در هکتار( 2م ، کروزلیتر در هکتار( 5م استوکلر
بوه ترتیوب بوه میوزان     لیتر در هکتار(  2آ مپيسيتوفوردی+ ام هکتار(،

در مقايسه با شاهد آلوده بوه  درصد  7/25و  4/35، 8/24، 9/23، 4/35
هوا  کوش به عبوارتي کواربرد علوف    (.5 جدولم افتعلف هرز افزايش ي

هوای  های هورز بور ويژگوي   منجر به کاهش رقابت و تاثیر منوي علف
کوش  شوند. در ايون میوان، کواربرد علوف    زايشي گیاه زراعي ذرت مي

های هورز  و اولتیما به دلیل کارآيي بیشتر در کنترل علف ادی-مايستر
رشد زايشي و افزايش تعداد رديف دانه در بوالل  بیشتر بود منجر به به
که اين امر نقوش مهموي در افوزايش عملکورد دانوه ذرت       ذرت شدند
که تعداد رديف دانه در بوالل   شده استگزار   در گذشته نیزداشت. 

لیتور در   5/1بوه میوزان    ادی-کش مايسوتر ذرت در تیمار کاربرد علف
کوش از برتوری محسوسوي    لوف هکتار نسوبت بوه سواير تیمارهوای ع    

 . (Baghestani et al., 2014م برخوردار بود
داری تعداد دانه در رديوف بوالل ذرت را   های هرز بطور معنيعلف

 5/41کاهش داد و در مقايسه با تیمار شاهد بدون علف هرز به میزان 
ادی از کارآيي -کش مايسترتیمار علف(. 5 جدولدرصد کاهش يافت م

لیتر در هکتار  5/1 نسبي باوتری برخوردار بود بطوری که میان کاربرد
شاهد بدون علف هرز از لحوا  آمواری   ادی و تیمار -کش مايسترعلف

لکن، تعداد دانه در رديف بالل ذرت نداشت. وجود داری اختالف معني
کوش  ف هورز در مقايسوه بوا تیموار علوف     در تیمار شاهد آلوده بوه علو  

 درصود کواهش يافوت    8/56لیتر در هکتار  5/1ادی به میزان -مايستر
هوای هورز بوا    رسد به دلیل تشديد تداخل علوف (. به نظر مي5جدول م

گیاه زراعي ذرت، کاهش شاخ  سطح بر  و دسترسي کمتر گیاه به 
فتوسنتز، انتقال و اختصاص مواد پرورده به عناصر غذايي خاک، میزان 

های زايشي گیاه کاهش يافته و اين امر منجر به کاهش تعوداد  قسمت
 Sharifiziveh andشوود م دانه کمتری در رديف های بالل ذرت مي

Didehbaz Moghanlo, 2019 ; Uhart and Andrade, 1995 .)
در کنترل و سرکوب  ادی-کش مايستراز طرف ديگر کارآيي بهتر علف

های هرز شرايط بهتری را برای رشد و تولیود محصوول در گیواه    علف
اين شورايط   (.Baghestani et al., 2014کند مزراعي ذرت فراهم مي

-کش مايسترتیمار کاربرد علف منجر به افزايش عملکرد دانه ذرت در
 گردد. کش ميادی در مقايسه با ساير تیمارهای علف

 دانه تعداد درصدی 6/58 کاهش باعث ذرت با رقابت در هرز علف
 مقابول  در 3/271م هرز علف بدون شاهد تیمار به نسبت ذرت بالل در
 تعوداد  کوش، بیشوترين  علف میان تیمارهای(. 5جدول م شد( عدد 656
 ادی-مايسوتر  کوش علف کاربرد تیمار ( در70/628م ذرت بالل در دانه

 هوای کوش علف به نسبت که بدست آمد  لیتر در هکتار 5/1 به میزان
-سيتوفوردی+ ام (،لیتر در هکتار 2کروز م (،لیتر در هکتار 5استوکلر م

افزايش  درصد 46و  30 ،44 میزان به ترتیب ( بهلیتر در هکتار 2آ مپي
 دانه تعداد و بالل در رديف تعداد هروقدر عبارتي به(. 5جدول م داشت
 بیشوتری  افوزايش  ذرت بوالل  در دانه تعداد شود بیشتر بالل رديف در

 در مهموي  بسویار  نقشي بالل در دانه تعداد که رسدمي نظر به. داشت
 ,.Evans et alم همکاران ايوانز و. دارد تذر دانه نهايي عملکرد تعیین

 توداخل  بوه  ذرت عملکورد  جزء ترينوساس که کردند گزار ( 2003
 زموان  افوزايش  کوه  طووری  به بود، بالل در دانه تعداد هرز هایعلف
 بوالل  در دانوه  تعداد سیگموئیدی کاهش موجب هرز هایعلف تداخل
 هورز  هوای علف رقابت میزان تواندمي هاکشعلف دکاربر بنابراين. شد
 کوارآيي  بوا  اولتیموا  و ادی-مايسوتر  کوش علوف  لکن، . دهد کاهش را

 هرز هایعلف منوي تاثیر توانستند هاکشعلف ساير به نسبت بیشتری
 اختصواص  و انتقال با نتیجه در و داده کاهش را ذرت زراعي گیاه بر را

 بیشوتر،  دانوه  تعداد تشکیل و زايشي یهاقسمت به پرورده مواد بیشتر
 Bijanzadeh etم باشوند  داشته دانه عملکرد افزايش در مهمي نقش

al., 2006.) 
 شواهد  تیموار  در( گورم  33/286م ذرت دانوه  1000 وزن بیشترين

 علوف  بوه  آلووده  شاهد تیمار به نسبت که شد مشاهده هرز علف بدون
 کش،علف تیمارهای درمیان. يافت افزايش درصد 7/16 زانمی به هرز

-مايسوتر  کشعلف تیمار در( گرم 33/276م دانه 1000 وزن بیشترين
 تیموار  بوه  نسوبت  کوه  شود  مشواهده  هکتار در لیتر 5/1 میزان به ادی
 داشت افزايش درصد 47/2 هکتار در لیتر 2 میزان به اولتیما کشعلف
 به منجر هرز هایعلف تضعیف و وذف با کشعلف کاربرد(. 5 جدولم

 بهتور  شودن  پور  آن نتیجه که شده مناب  از زراعي گیاه موثرتر استواده
 بوا  رقابت دلیل به گیاهان هرز، علف با شاهد در همچنین. است هادانه
 دسوترس  در هوا دانه نمودن پر جهت کافي پرورده مواد هرز هایعلف
 Mehmeti etم يافوت  کواهش  داریمعنوي  طور به دانه زنو و نداشته

al., 2019 ; Rajcan and Swanton, 2001 .) همکواران  و ايووانز 
 همبستگي دانه 1000 وزن که کردند گزار ( Evans et al., 2003م

 مودت  بوا  میبت همبستگي و هرز هایعلف تداخل زمان مدت با منوي
 .داشت هرز هایعلف از عاری زمان
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تن در هکتوار( در تیموار شواهد     32/3عملکرد دانه ذرت م کمترين
شاهد بودون علوف    که نسبت به تیمار به دست آمدعلف هرز  آلوده به

های هورز بوا   علف(. 5 جدولمدرصد کاهش يافت  7/64هرز به میزان 
های زايشي گیاه زراعي ذرت در نهايت منجر بوه  تاثیر منوي بر ويژگي

تون در   68/8بیشوترين عملکورد دانوه م   شوند. کاهش عملکرد دانه مي
بوه   ادی-کش مايسوتر لیتر در هکتار علف 5/1هکتار( در تیمار کاربرد 

 ، کروزر در هکتار(لیت 5م های استوکلرکشدست آمد که نسبت به علف
 2مآ پوي سيو توفوردی+ املیتر در هکتار(  2م، اولتیما لیتر در هکتار( 2م

درصود   7/56و  7/5، 7/36، 3/53به ترتیب بوه میوزان   لیتر در هکتار( 
کوش  رسود کوارآيي علوف   بوه نظور موي    (.5 جدولم افزايش نشان داد

ای هرز و بهبود شورايط رشود ذرت و در   هادی در کنترل علف-مايستر
هوای  کوش نتیجه افزايش عملکرد دانه به مراتب باوتر از سواير علوف  

مهذبیوووه و غوووديری مووورد اسوووتواده در ايووون پووژوهش بوووود. زارع  
( گووزار  کردنوود کووه Zaremohazabieh and Ghadiri, 2011م

زاء عملکرد دانه ذرت در مقايسه با شواهد  بیشترين میزان عملکرد و اج
لیتور در   2سولوورون مهای فورامکشبا علف هرز در تیمار کاربرد علف

 5/1لیتر در هکتار( و آترازين + آوکلر م 5/2سولوورون مفورام ،هکتار( 
لیتر در هکتوار(   44/2+  1لیتر در هکتار( و آترازين + آوکلر م 92/1+ 

 داری با يکديگر نداشتند.   آماری اختالف معنيبه دست آمد که از لحا
دار کواهش  را بطوور معنوي   عملکرد بیولوژيک ذرتهای هرز علف

 12/20برابر م 4/2به میزان شاهد بدون علف هرز داد و نسبت به تیمار 
کواربرد علوف   (.5 جودول مهکتار( کاهش يافت  تن در 37/8در مقابل 
لیتر در هکتار در مقايسه بوا اسوتوکلر    5/1ادی به میزان -ترکش مايس

لیتر در هکتوار( و   2لیتر در هکتار(، اولتیما م 2لیتر در هکتار(، کروز م 5م
لیتر در هکتار( عملکرد بیولوژيک را به ترتیوب   2آ مپيسيتوفوردی+ام
بوه  (. 5جدول درصد افزايش داد م 2/42و  7/5،  1/29، 5/41به میزان 
و توراکم   زيست تووده ها با تاثیر منوي بر کشرسد کاربرد علفنظر مي
هوای هورز و   ای علوف های هرز منجر به کاهش رقابت بین گونهعلف

گیاه زراعي ذرت شوده و در نهايوت رشود رويشوي گیواه زراعوي ذرت       
اص مواد افزايش يافته که اين امر خود ناشي از بهبود فتوسنتز و اختص

نجووي و غوديری   باشود.  هوايي گیاه موي پرورده بیشتر برای رشد اندام
( نتايج مشابهي را در بهبوود عملکورد   Najafi and Ghadiri, 2012م

و  زيسوت تووده  ها و کاهش کشبیولوژيک ذرت در نتیجه کاربرد علف

 های هرز گزار  کردند. تراکم علف
میوزان درصود کواهش    دهنده نشانملکرد دانه ذرت افت ع درصد

باشود.  هوای هورز در مزرعوه ذرت موي    عملکرد به دلیل رقابوت علوف  
درصد( در تیمار  21/64ذرت مافت عملکرد دانه  میزان درصدبیشترين 
و کمترين میزان درصود افوت عملکورد دانوه     علف هرز آلوده به شاهد 

لیتر  5/1د( به میزان درص 63/6ادی م-کش مايسترذرت در تیمار علف
 5/1ادی م-کش مايسوتر (. کاربرد علف5جدول در هکتار مشاهده شد م

لیتور در هکتوار(،    5هوای اسوتوکلر م  کشلیتر در هکتار( نسبت به علف
 سوي لیتر در هکتار( و توفووردی+ ام  2لیتر در هکتار(، اولتیما م 2کروز م
 84و  47، 79، 83ر( به ترتیب منجور بوه کواهش    لیتر در هکتا 2آ مپي

محققوین گوزار     (.5جودول  م درصدی درصد افت عملکرد ذرت شود 
با کواربرد  هرز  هایعلف وضوردر شرايط  گیاه زراعي رقابتکردند که 

بهبود عملکرد دانوه گیواه   اين امر منجر به يافت و کاهش  هاکشعلف
(. باغسووتاني و همکوواران Bijanzadeh et al., 2006م شوود زراعوي 

کوش  علوف  گزرا  کردند که با کاربرد( Baghestani et al., 2014م
در مقايسه بوا سواير تیمارهوای    میزان افت عملکرد گیاه زراعي مايستر 
ها مورد استواده در اين پژوهش کشکمتر بود. در میان علفکش علف
هوای هورز را   ادی و اولتیما بیشوترين کنتورل علوف   -کش مايسترعلف

فراهم کردند که در نتیجه بیشترين زيست توده ذرت در ايون تیمارهوا   
 مشاهده شد. 

 

 گیرینتیجه

هوا در  کوش در اين پژوهش با توجه بوه نقوش بازدارنودگي علوف    
به دلیل وضور و رقابوت علوف  درصدی عملکرد دانه ذرت  60کاهش 

هوای هورز در   درصدی زيست توده کول علوف   40های هرز و کاهش 
يافتوه  ادی و استواده از دزهای کاهش-کش مايسترنتیجه کاربرد علف

کوش و نهايتوا کواهش آلوودگي محویط و رفو  مشووکالت       ايون علوف  
بورای  گیوری کورد کوه    توان نتیجهها در خاک، ميکشماندگاری علف
و  های هرزعلفکاهش رقابت بهترين عملکرد دانه ذرت و  دستیابي به

يافته ادی با دز کاهش-کش مايسترعلف کاربردکمترين افت عملکرد، 
هوا، قابول   کوش لیتر در هکتار در مقايسه با سواير علوف   5/1به میزان 

 باشد. توصیه و وائز اهمیت مي
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