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Introduction 
 Sweet corn (Zea mays L. var. saccharata) is an important crop, grown over 2,000 hectares in Iran. The 

consumption demand for sweet corn in its fresh form or as a processed crop has contributed to a significant 
increase in its cultivation in recent years. Sweet corn is susceptible to weed competition for nutrients, moisture, 
and light interception. Herbicides labeled for use on sweet corn are limited. 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 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 sulfonylurea herbicides on weeds control and growth and yield of sweet corn. 

Materials and Methods 
 In order to evaluate the effect of different doses of sulfonylurea herbicides on weeds control and growth and 

yield of sweet corn (KSC403su), a field study carried out during 2015 growing seasons at the Agricultural 
College of Shiraz University. The experiment was conducted in a randomized complete block design with 4 
replications. Treatments included different doses of nicosulfuron (1.5, 2 and 2.5 l ha-1), foramsulfuron + 
idosulfuron (1, 1.5 and 2 l ha-1) and acetochlor (4.5, 5 and 5.5 l ha-1) herbicides and weed free and weedy control. 
The number and dry weight 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 dry weight reductions were measured. The traits included ear length, ear diameter, ear number 
per plant, row number per ear, grain number per row, grain number per ear and canned grain yield. 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 canned grain yield, 1000 grain weight and number of grain per ear were reduced by 

weeds up to 73, 33 and 60%, respectively. The highest dry weights reduction obtained were of redroot pigweed 
(Amaranthus retroflexus) (75.8 and 59.5%), lambsquarters (Chenopodium album) (49.84 and 38.76%), barnyard 
grass (Echinochloa crus-galli) (58.37 and 40.85%) and bindweed (Convolvulus arvensis) (60.56 and 55.06%), so 

that applying of nicosulfuron )2.5 l ha-1) and foramsulfuron + idosulfuron (2 l ha-1) herbicides caused reduction 

in total dry weight of weeds in comparison with weedy treatment, and canned seed yield increased by 
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nicosulfuron )2.5 l ha-1) and foramsulfuron + idosulfuron (2 l ha-1) herbicides in comparison to the acetochlor. 

Acetochlor was the weakest treatment in the reduction of weed density and dry weight. The highest canned grain 
yield (8.00 and 7.03 t ha-1), number of row per ear (12.00 and 11.50), number of grain per row (25.00 and 24.75), 
number of grain per ear (299.00 and 285.50) and 1000 grain weight (325.06 and 308.44 g) were obtained in 

nicosulfuron )2.5 l ha-1) and foramsulfuron + idosulfuron (2 l ha-1) herbicides, respectively. Positive correlation 

was found between canned grain yield and 1000 grain weight (r = 0.83, p<0.05) and number of grain per ear (r = 
0.96, p<0.05). Applying nicosulfuron showed a high efficiency as compared to the foramsulfuron + idosulfuron 
and acetochlor for weed suppression.  

Conclusion 
 It can conclude that nicosulfuron at 2.5 l ha-1 showed the best performance for weed control, especially 

broadleaved weeds and were associated with the maximum sweet corn canned grain yield. Therefore, due to the 
restricted use of herbicide in sweet corn, the herbicide used in this experiment is not created serious injury in 
sweet 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 sweet corn growers. 
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 مقاله پژوهشی

 633-693 .، ص4114 پاییز، 6، شماره 63جلد 

 

های هرز و رشد و عملکرد ذرت شیرین های سولفونیل اوره بر کنترل علفکشهای علفدزاثر 

(Zea mays L. var. saccharata) 

 
 3حسین غدیری -*2سیدعبدالرضا کاظمینی -1فاطمه بستگان

 32/11/1011تاریخ دریافت: 

 32/11/1011تاریخ پذیرش: 

 

 چکیده

(، آزمایشی در قالب   KSC403su) های هرز، رشد و عملکرد ذرت شیرینهای سولفونیل اوره بر کنترل علفکشهای علفدزبه منظور بررسی اثر 
 2، 5/1)( ون )کروزنیکوسولفور دزهای کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شیراز اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل سه طرح بلوک

اسبتوکلر   دزدر هکتبار(، سبه   مباده تجباری   لیتبر   2 و5/1، 1) ( مایسبترادی سولفورون + یدوسولفورون )سه دز فورام (،ماده تجاری در هکتار لیتر 5/2  و
هبای هبرز   نتایج نشان داد کبه علبف   بدون علف هرز و آلوده به علف هرز بودند.و دو تیمار شاهد  در هکتار(ماده تجاری لیتر  5/5 و 5 ،5/4 ) س()سورپا

هبای  کبش . کباربرد علبف  نددرصدی تعداد دانه در ببلل شبد   01دانه و  1111درصدی وزن تر  77درصدی عملکرد دانه کنسروی،  37منجر به کاهش 
در هکتار باعث بیشترین درصبد   تجاریماده  لیتر 2در هکتار و فورام سولفورون + یدوسولفورون به میزان ماده تجاری لیتر  5/2نیکوسولفورون به میزان 

های هرز در مقایسه با شاهد آلوده ببه علبف هبرزی شبد. کباربرد      درصد( کل علف 4/55و  7/04درصد( و وزن خشک ) 5/55و  8/35کاهش در تراکم )
 01/02و  25/37)قرمز  خروس ریشهتاجهای هرز شد و بیشترین درصد کاهش وزن خشک علف هرز باعث کاهش وزن خشک علف کشتیمارهای علف
کبش  درصبد( ببه ترتیب  در تیمارهبای علبف      10/55و  50/01درصد( و پیچک ) 85/41و  73/58درصد(، سوروف ) 30/78و  84/45تره )درصد(، سلمه
مار شاهد آلبوده ببه علبف    هکتار( نسبت به تی درماده تجاری  لیتر 2) یدوسولفورون+  سولفورون در هکتار( و فورامماده تجاری لیتر  5/2نیکوسولفورون )

(، تعبداد دانبه در   51/11و  11/12تن در هکتار(، تعداد ردیف دانبه در ببلل )   17/3و  11/8هرز به دست آمد. همچنین بیشترین عملکرد دانه کنسروی )
ون تفاوت معنی دار نیز به ترتی  با گرم( بد 44/718و  10/725دانه ) 1111( و وزن تر 51/285و  11/255(، تعداد دانه در بلل )35/24و  11/25ردیف )

در هکتبار  ماده تجباری  لیتر  2در هکتار و فورام سولفورون + یدوسولفورون به میزان ماده تجاری لیتر  5/2های نیکوسولفورون به میزان کشکاربرد علف
داری از کش در این مطالعه بطور معنیتیمارهای علفدر هکتار( نسبت به سایر ماده تجاری لیتر  5/2کش نیکوسولفورون ) به دست آمد. بطور کلی علف

های هرز و بیشترین عملکرد دانه کنسروی برخوردار بوده و لذا در کشت ذرت شیرین رقم ایرانبی در  کارایی در کنترل تراکم و وزن خشک علفبیشترین 
 باشد.این منطقه بر اساس نتایج این پژوهش قابل توصیه می

 
 سولفورون+یدوسولفورون، نیکوسولفورون، وزن خشک علف هرزد دانه کنسروی، فورامعملکرهای کلیدی: واژه

 

  1 مقدمه

 ایلپبه گیاهی تبک ( Zea mays var. saccharata) ذرت شیرین
هکتار در ایران،  2111با سطح زیر کشتی حدود ، Poaceae خانواده از

                                                           
گبروه تولیبد و تنتیبک     اسبتادان ترتی  دانشجوی کارشناسبی ارشبد و   به -7و  2، 1

 دانشگاه شیراز، شیراز، ایران ،دانشکده کشاورزی ،گیاهی
  Email: akazemeini@shirazu.ac.ir)             نویسنده مسئول: -)*

DOI: 10.22067/JPP.2022.75107.1077 

(. Rahmani et al., 2010باشبد ) دارای ارقام زودرس و دیررس مبی 
این گیاه فرم تغییریافته تنتیکی ذرت معمولی است کبه در کرومبوزوم   

هایی کبه سبنتز   آن جهش رخ داده و به دلیل وجود تن یا تن 4شماره 
 دهبد خبوری مبی  نشاسته در آندوسپرم را تغییر داده، به آن قابلیت تازه

(Kaukis and Davis, 1986 .) هبای هبرز در مبزار     مبارزه با علبف
 ,.Wilson et al) ای برخبوردار اسبت  ویبژه ذرت شبیرین از اهمیبت   

تببوان بببه مببی هببای هببرز ذرت شببیریناز مهمتببرین علببف(. 2010

https://jpp.um.ac.ir/
akazemeini@shirazu.ac.ir
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پیچبک  ،  (.Amaranthus retroflexus L)خبروس ریشبه قرمبز   تاج
(Convolvulus arvensis L.)  وروفو سب (Echinochloa crus-

galli) اشاره کرد (Chikoye et al., 2009.) رساندن حداقل به برای 

 زراعبی،  گیاهبان  عملکبرد  و ببر رشبد   هرز هایعلف از ناشی خسارت
 هبای علبف  کنتبرل  بحرانی زمانی )دوره در کنترل باید به طور موثر و

 زراعبی را  گیباه  ببر  سبو   تباثیر  رز کمترینکه علف ه شود انجام (هرز
کنتببرل شببیمیایی یکببی از (. Khan et al., 2016) باشببد داشببته
های هرز در گیاهان زراعی اسبت کبه ببه    های مهم کنترل علفروش

دلیل هزینه پایین، تسهیل در کاربرد و تأثیر سریع آن، نسبت به سبایر  
 Khan et al., 2016; Chikoye et) اردهای مدیریت برتری دروش

al., 2001 .) 
 سبنتاز( الکتات استو)بازدارنده آنزیم اوره  یلسولفون یهاکشعلف

 گبروه  سولفورون موثرترینسولفورون و فوراممانند نیکوسولفورون، ریم
 باریبک  و ببر   پهن هرز هایعلف بیانتخا کنترل جهت هاکشعلف
( کبه  Chitband et al., 2021) آیندبه شمار می ذرت مزار  در بر 

های هرز در مقادیر کبم و سبمیت پبا ین    به دلیل کنترل مناس  علف
 Lair and) ببرای موجبودات زنبده از مقببولیتی زیبادی برخوردارنبد      

Redente, 2004.) اسبتوالکتات  عمل آنبزیم  از مانع هاکشعلف این 
 ایزنجیبره  هبای یدآمینهاسب  یوسبنتز ب یببرا  یاتیح که نقش شوندیم

 سنتزاز  یریبا جلوگدارد و  ایزولویسینو  لویسین والین، دار مانندشاخه
یسبم و تقسبیم   از متابول های حیباتی دیگبر  ها و برخی مولکولپروتئین
  .(Zhang et al., 2013) کنندیممانعت م اهیگ سلولی

سبولفورون و  محققین گبزارش کردنبد کبه نیکوسبولفورون، ریبم     
هبای هبرز   ها جهت کنترل علفکشسولفورون از موثرترین علففورام
 هبای مختلبف ایبران هسبتند    بر  ذرت در اسبتان بر  و باریک پهن

(Baghestani et al., 2007 .)   همچنببین بیببان شببد بببا کبباربرد
وحشبی و   خبروس سولفورون، کنترل موفب  تباج  نیکوسولفورون و ریم

کاربرد نیکوسبولفورون  (. Koeppe et al., 2000) تره میسر شدسلمه
اثر را بر ها و بیشترین سولفورون موثرترین کنترل بر باریک بر و ریم

در (. Zand et al., 2009)ببر  داشبتند   هبای هبرز پهبن   روی علف
های مختلف نیز مشخص شد که بیشترین شباخص برداشبت   پژوهش

کیلوگرم ماده موثره در  17/1سولفورون )کش فورامذرت در تیمار علف
 دسبت آمبد   کیلوگرم نیتروتن خالص در هکتار به 111هکتار( و سطح 

(Najafi and Ghadiri, 2012.)     در آزمایشبی دیگبر ببر روی ذرت
سبولفورون ببا   کش نیکوسولفورون + ریبم گزارش شد که کاربرد علف

های هرز، عملکرد دانه ذرت را در مقایسه ببا  درصدی علف 47کاهش 
ی دیگر کاربرد درصد افزایش داد. از سو 10شاهد آلوده به علف هرز تا 

هبای هبرز را ببه    سولفورون تراکم و وزن خشک علفکش فورامعلف
درصببد  13درصببد کبباهش و عملکببرد دانببه ذرت را  54و  30ترتیبب  

در پژوهشی دیگبر مشبخص    (.Sikkema et al., 2007) افزایش داد

ارزن  هبرز  هبای علبف  سبولفورون، فبورام  کاربرد از بعد روز 28شد که 
(Panicum miliaceum L.،) دم( روببباهیSetaria italica L.،) 

وحشبی   خبروس  تباج  و (Panicum dichtomiflorumپباییزه )  ارزن
(Amaranthus retroflexus) 55 و 55 ،88 ترتیبب  بببه میببزان بببه 

 تنهبایی  ببه  کبش علف این کاربرد. شدند کنترل ذرت مزار  درصد در
 گاوپنببه  درصبدی  84 و تبره سبلمه  یدرصد 81 کنترل باعث توانست

(Abutilon theophrastiشود که با کاربرد علف ) کش نیکوسولفورون
 Xanthiumهببای هببرز تببو  )کببرد امببا کنتببرل علببفبرابببری مببی

strumarium L.سبولفورون ببه طبور    کبش فبورام  ( و گاوپنبه با علف
در . (Bunting et al., 2005) داری بیشتر از نیکوسولفورون بودمعنی

 فبورام  هبای کبش پژوهشی دیگر نیز گبزارش شبد کبه کباربرد علبف     
 هکتار در لیتر 2 و 5/2 غلظت با ترتی  به نیکوسولفورون و سولفورون
 Sorghum) قیبا   خصوص به و بر  باریک هرز هایعلف توانستند

halepenseمجمبو   در و کننبد  کنترل بخشی رضایت صورت به ( را 
 هبرز  هبای علف کنترل نظر از آپیسی+ ام توفوردی کشعلف از پس
 ,.Baghestani et al) داشبتند  مناسببی  نسببتا  کبارآیی  ببر   پهبن 

2007.) 
هبای ثببت شبده    کبش به دلیل تعداد کم و پایین بودن تنو  علف

ببا   های هرز ذرت شبیرین در کشبور، ایبن پبژوهش    برای کنترل علف
هببدف بررسببی مقایسببه کببارایی و انتخبباز بهتببرین دز در بببین      

های هرز در رقم های جدید سولفونیل اوره برای کنترل علفکشعلف
 اجرا شد.( KSC403su) ایرانی ذرت شیرین

 

 ها مواد و روش

هبای  کبش هبای مختلبف علبف   دزبه منظور بررسبی اثبر کباربرد    
و عملکرد ذرت شیرین،  های هرز و رشدسولفونیل اوره بر کنترل علف

 واقع آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 52 طبول جغرافیبایی   با شیراز )باجگاه( شرقی شمال کیلومتری 18 در

 ارتفبا   و دقیقبه  41 و درجبه  25 جغرافیایی عرض دقیقه، 25 و درجه
 در قالب  طبرح   1754-55در سبال زراعبی    دریبا  سطح از متر 1811
 ی آزمایشبی تیمارهبا شبد.   اجبرا  تکبرار  4 با تصادفی کامل هایبلوک
گببرم مبباده مببوثره در هکتببار و    81کببروز نیکوسببولفورون )شببامل 

لیتر ماده تجاری در  5/2و  2، 5/1مقدار  به( SCدرصد  4فرموالسیون 
لیتر در هکتار  5/1)مایسترادی  سولفورون + یدوسولفورونفورام هکتار،

لیتر ماده تجباری   2 و5/1، 1مقدار  به( ODدرصد  1/7و فرموالسیون 
گرم ماده موثره در هکتبار   351تا  735)سورپاس با در هکتار، استوکلر 
لیتببر مبباده  5/5 و 5 ،5/4 مقببدار بببه (ECدرصببد  30و فرموالسببیون 
وجین علف هرز در تمام فصل رشد و دو تیمار شاهد  تجاری در هکتار

هرز بودند. پبیش از کشبت گیباه در    )بدون علف هرز( و آلوده به علف 
های فیزیکوشیمیایی خباک مزرعبه   زمین، برای تعیین برخی از ویژگی
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ببرداری  متری خاک مزرعه نمونبه سانتی 71آزمایشی، از عم  صفر تا 
(. بر این اساس خاک مزرعبه دارای بافبت سبیلتی    1جدول انجام شد )

 .بود  Fine Mixed, Mesic Typic Calcixerepetsرسی از گروه

 
 متریسانتی 03 تاصفر عمقدر  خاک شیمیاییوفیزیک هایویژگی -1ل جدو

Table 1- 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 

(%) 

  آلی کربن
O.C.  

(%) 

 فسفر
P 

)1-(mg.kg 
0.71 34 48 18 0.06 0.70 14.5 

 
متبر و هبر کبرت     57مربع با ابعباد   متر 15ها به مساحت کرت
متبر ببود. فاصبله ببین     سانتی 35ردیف با فواصل بین ردیف  4شامل 
ذرت شیرین  متر در نظر گرفته شد. 5/1های متوالی در هر تکرار کرت

و پبس  ( از موسسه نهال و بذر کرج تهیه KSC403suی )هیبرید ایران
کببش کاربوکسببی تیببرام در تببراکم بهینببه   از ضببدعفونی بببا قببار  

 هزار بوته در هکتار( در اواسط خرداد ماه کشبت شبد.   111/81)معادل
سبولفورون +  رویشی شامل نیکوسولفورون و فبورام های پسکشعلف

متبری ذرت  سبانتی  71 روز پس از کاشت )ارتفا  28یدوسولفورون در 
و  جبت تیبرگی( با سمپاش دستی و بوسیله نازل بادبزنی  0تا  4معادل
لیتبر   711پاش بر اساس میزان . سمشداعمال کیلوپاسکال  251فشار 

رویشی کش استوکلر نیز به صورت پیشآز در هکتار کالیبره شد. علف
ون علبف  آز مورد استفاده قرار گرفت. در تیمبار ببد  و همزمان با خاک
دستی حذف و در های هرز واحد آزمایشی توسط وجینهرز، کلیه علف

های هرز واحد آزمایشبی تبا پایبان    تیمار آلوده به علف هرز، کلیه علف
ببا اسبتفاده از    پاشیسم از پس چهار هفته داری شدند.مرحله رشد نگه

انجبام و   کرت هرهرز  یهاعلف ی ازبردارنمونه ،متر  11کوادرات 
آون  هبا در نمونه نیز، وزن خشک تعیین و برای گیری شدکم اندازهترا
توسبط  و  خشبک سباعت   48گراد ببه مبدت   یدرجه سانت 35 دمای با

در زمبان برداشبت ذرت شبیرین در    . گیری شدترازوی دیجیتالی اندازه

درصد(، ابتبدا   05-31ها )رطوبت دانه مرحله ابتدای خمیری شدن دانه
ری و نیم متر از ابتدا و انتهبا ببه عنبوان اثبر     در هر کرت دو ردیف کنا
هبا ببه   ها ابتدا شمارش شبده و سبپس ببلل   حاشیه حذف و بقیه بوته

بلل انتخبابی   11. سپس بر روی شدصورتی دستی برداشت و توزین 
تعبداد ببلل در    طول بلل، قطبر ببلل،  تصادفی از هر کرت، صفات 

در ردیبف، تعبداد دانبه در     بوته، تعداد ردیف دانه در بلل، تعبداد دانبه  
شبد.   گیبری انبدازه دانه و عملکرد دانه کنسبروی   1111بلل، وزن تر 

 تجزیبه و مقایسبه   SAS 9.2 افزارنرم با استفاده از های مورد نظرداده
درصبد   5 احتمبال  سبطح  ای دانکبن در آزمون چند دامنه با هامیانگین
 .شد انجام Excel افزاربا نرم جداول و نمودارها رسم. شد انجام
 

 نتایج و بحث

 های هرزتراکم و وزن خشک علف

های علف هرز یکساله نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد گونه
جدول از نظر ایجاد خسارت، تراکم باالتری را به خود اختصاص دادند )

مبایش  های این آزهای هرز مشاهده شده در کرتترین علف(. غال 2
 مشخص شده است. 2جدول در 

 
 ای هرز مشاهده شده در این آزمایشهمشخصات علف -2ل جدو

Table 2- Weed observed specifications in this experiment 
 فصل رشد

Vegetation season 
 چرخه زندگی
Life cycle 

 نام انگلیسی
English names 

 نام فارسی
Persian names 

 نام تیره
Family names 

 نام علمی
Scientific names 

S A Redroot pigweed  ریشه قرمز تاج خروس Amaranthaceae Amaranthus retroflexus 

S A Lambsquarters ترهسلمه Chenopodioideae Chenopodium album 

S A Barnyard grass سوروف Poaceae Echinochloa crus-galli 

S P Bindweed پیچک  Convolvulaceae Convolvulus arvensis 

 ;S: Summer ، تابستان;P: Perennial ، چندساله ;A: Annualیکساله 

 
نتببایج مقایسببه میببانگین درصببد کبباهش تببراکم و وزن خشببک  

هبای  کشهای هرز نشان داد که در پایان فصل رشد کاربرد علفعلف
در هکتببار و مبباده تجبباری  تببر لی 5/2نیکوسببولفورون بببه میببزان   

در هکتبار  ماده تجاری لیتر  2سولفورون+یدوسولفورون به میزان فورام
درصبد( و   5/55و  8/35منجر به بیشترین درصبد کباهش در تبراکم )   

درصد( در مقایسه ببا تیمبار    4/55و  7/04های هرز )وزن خشک علف
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. بیشترین درصد کاهش تبراکم  (7ول جدشاهد آلوده به علف هرز شد )
تره، سوروف و پیچبک ببه   ، سلمهخروس ریشه قرمزتاجهای هرز علف

درصد، و وزن خشک ببه ترتیب     51و  82،  37و  38ترتی  به میزان 
درصد در مقایسه با تیمار شاهد آلوده به  01و  37،  58و  03به میزان 

مباده  لیتبر   5/2ان علف هرز مربوط به کاربرد نیکوسولفورون ببه میبز  
سولفورون+یدوسولفورون به میزان در هکتار بود و کاربرد فورامتجاری 

آن  لیتر ماده تجاری در هکتار در رده بعدی قبرار گرفبت وکمتبرین    2
(. تبراکم و وزن خشبک   7جبدول  مربوط ببه کباربرد اسبتوکلر ببود.  )    

سوروف و پیچک را به ترتی  ببه  تره، خروس، سلمههای هرز تاجعلف
 55و  31درصبد،   41و  01درصبد،   75و  05درصبد،   07و  01میزان 

درصد در مقایسه با تیمار شاهد آلبوده ببه علبف هبرز کباهش یافبت       
(. محققببین نیببز بیببان کردنببد کببه بببا توجببه بببه کببارایی   2جببدول )

فورون ببر کنتبرل طیبف    سبول های نیکوسولوفورون و فبورام کشعلف
هبا را ببه   کبش توان این علفهرز مزار  ذرت، میهای وسیعی از علف
هبا  کشبی آن های دو منظوره که قدرت باریبک ببر   کشعنوان علف
 ;Zand et al., 2007کشبی اسبت معرفبی کبرد )    ببر  بهتر از پهبن 

Baghestani et al., 2007  هبا  کبش (. نتایج مقایسه دو ببه دو علبف
داری تحت بطور معنیخروس ریشه قرمز تاجنشان داد که وزن خشک 

سببولفورون + فبورام هبای نیکوسبولفورون و   کببشتباثیر کباربرد علبف   
در مقایسه با استوکلر قرار گرفبت ببه صبورتی کبه ببه       یدوسولفورون

در مقابببل  35/278 و 73/213درصببد ) 15و  71ترتیبب  بببه میببزان  
داری بین مربع( کاهش یافت لکن، اختلف معنی گرم در متر 47/250

+  سببولفورونفببورام و کببش نیکوسببولفورون تبباثیر کبباربرد علببف  
مشباهده نشبد   خبروس ریشبه قرمبز    تاجبر وزن خشک  یدوسولفورون

د مشبابه وزن  نیز رونب خروس ریشه قرمز تاج. کاهش تراکم (4جدول )
کبش نیکوسبولفورون   خشک نشان داد و در مقایسه های دوتایی علف

یدوسبولفورون و اسبتوکلر ببه ترتیب  ببه      +  سولفوروندر مقابل فورام
بوتببه در  87/4و  4در مقابببل  35/2درصببد ) 3/47و  5/72میببزان 

تحبت تباثیر   تبره  (. وزن خشک سلمه4جدول مترمربع( کاهش یافت )
+  سبولفورون کبش نیکوسبولفورون در مقایسبه ببا فبورام     کاربرد علف

درصبد   0/24و  3/11یدوسولفورون و استوکلر ببه ترتیب  ببه میبزان     
مرببع( کباهش    گبرم در متبر   41/101و  35/173در مقابل  58/121)

-کبش فبورام  داری بین تباثیر کباربرد علبف   یافت، لکن اختلف معنی

-ون و استوکلر بر وزن خشک علف هرز سلمهیدوسولفور+  سولفورون

(. بیشترین تاثیر بر کاهش تراکم سلمه تبره  4جدول تره مشاهده نشد )
 5/52کش نیکوسولفورون با استوکلر به میبزان  در مقایسه کاربرد علف

. (4جبدول  بوته در مترمربع( بدست آمد ) 41/7در مقابل  58/1درصد )
داری تحبت تباثیر کباربرد    وزن خشک علف هرز سوروف بطور معنبی 

یدوسولفورون در مقایسه +  سولفورونکش نیکوسولفورون ، فورامعلف
و  22/54درصبد )  1/18و  2/72با استوکلر قبرار گرفبت و ببه میبزان     

(. 4جبدول  گرم در مترمربع( کاهش یافت ) 57/178در مقابل 82/117

کبش  درصبد تحبت تباثیر کباربرد علبف      5در سبطح  تبراکم سبوروف   
نیکوسولفورون در مقایسه با استوکلر قرار گرفبت و بیشبترین کباهش    

کش نیکوسولفورون در تراکم علف هرز سوروف مربوط به کاربرد علف
مربع(  بوته در متر 25/2در مقابل  42/1درصد ) 73مقایسه با استوکلر 

داری نیبز بطبور معنبی   خشبک پیچبک   . وزن (4جدول اهده شد. )مش
کبش  کش نیکوسولفورون در مقایسبه ببا علبف   تاثیر کاربرد علفتحت

در مقابببل  18/50درصببد ) 7/24اسببتوکلر قببرار گرفببت و بببه میببزان 
(. همچنین مقایسبه  4جدول مربع( کاهش یافت ) گرم در متر 58/120

 5ها نشان داد که تراکم علف هرز پیچک در سطح کشدو به دو علف
+  سبولفورون کش نیکوسولفورون، فورامدرصد تحت تاثیر کاربرد علف

یدوسولفورون در مقایسه با استوکلر قرار گرفت و به ترتی  ببه میبزان   
مرببع(   بوته در متر 10/2در مقابل  5/1و  25/1درصد ) 8/71و  4/45

 (. 4جدول کاهش یافت )
 

 عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین

هبای مختلبف   دزها نشبان داد کبه اثبر    نتایج تجزیه واریانس داده
 5کش بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین در سطح احتمال علف

 (. 5جدول دار بود )درصد معنی
 51/11ببلل )  بیشبترین طبول   بر اساس نتایج مقایسه میبانگین، 

علف هرز مشاهده شد کبه نسببت ببه     بدونمتر( در تیمار شاهد سانتی
درصبد افبزایش داشبت     81ببیش از   شاهد آلوده به علبف هبرز  تیمار 
 Najafi andنتببایج نجفببی و غببدیری ) ( و نتببایج مببا بببا0جببدول )

Ghadiri, 2012) همبسببتگی منفببی وزن خشببک . مطابقببت داشببت
(**52/1-= rو تراکم کل علف )  ( 85/1**هبای هبرز-= r   ببا طبول )

در میان تیمارهای (. 3جدول باشد )بلل نیز تاییدکننده این مطل  می
کبش  ( در تیمار علفسانتی متر 87/5بلل ) طولکش، بیشترین علف
در هکتار  ماده تجاری لیتر 2به میزان  سولفورون + یدوسولفورونفورام

ببه میبزان    نیکوسبولفورون کش به دست آمد که نسبت به تیمار علف
داری از لحبا  آمباری اخبتلف معنبی    در هکتار ماده تجاری لیتر  5/2

 5/4متر( در تیمار سانتی 50/0ل )بل طول(. کمترین 0 جدول)نداشت 
لیتر  2مشاهده شد که نسبت به تیمار  استوکلرکش لیتر در هکتار علف

 25 سولفورون + یدوسبولفورون  فورامکش در هکتار علف ماده تجاری
کبش  رسد کاربرد علبف به نظر می (.0 جدول) درصد کاهش نشان داد
های هرز منجر به کباهش رقاببت   زن خشک علفبا کاهش تراکم و و

شود که این امر منجر به افزایش تولید مبواد  های هرز میذرت و علف
هبا ببه سبمت    فتوسنتزی و اختصباص سبهم بیشبتری از آسبیمیلت    

دهد. عبلوه ببراین،   های زایشی شده و طول بلل را افزایش میاندام
ورون + سببولف هببای نیکوسببولفورون و فببورام  کببشکبباربرد علببف 

یدوسولفورون نسبت به تیمار علفکش استوکلر در کاهش تباثیر منفبی   
های هرز بر طول بلل ذرت از کارآیی بباالتری برخبوردار بودنبد    علف
در کنترل  هاکشتوان ناشی از کارآیی بهتر این علفمیرا این امر که 
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افبزایش دسترسبی گیباه زراعبی ببه      های هرز و و کاهش رقابت علف
تبط دانست. باغستانی و ی و تولید بیشتر مواد فتوسنتزی مرعناصرغذای
( نیببز نتببایج مشببابهی را در Baghestani et al., 2007همکبباران )

 لیتبر  5/1کاربرد علفکش فورام سولفورن + یدوسولفورون ببه میبزان   
تشبدید رقاببت   طبورکلی  در هکتبار گبزارش کردنبد. ببه     ماده تجباری 

ای در شرایط آلوده به علف هرز و افزایش فشار زیسبت تبوده   گونهینب
انبداز،  تبر سبایه  هبای پبایین  های هرز و کاهش نفوذ نور به بخشعلف

و این امر منجر ببه کباهش    دادکاهش  را فتوسنتز خالص گیاه زراعی
 .(Bijanzadeh and Ghadiri, 2006) شدطول بلل ذرت 

هبرز منجبر ببه     هبای نتایج مقایسه میانگین نشان داد کبه علبف  
 15/13)ای کبه کمتبرین قطبر ببلل     کاهش قطر بلل شد ببه گونبه  

علف هرز مشاهده شد که نسببت ببه    آلوده بهمتر( در تیمار شاهد میلی
 (.0جدول درصد کاهش داشت ) 40حدود علف هرز  بدونتیمار شاهد 

ین نتایج با نتایج بدست آمده از جدول همبستگی و وجود رابطه منفی ا
 هبای ( و تراکم کل علبف r =-57/1**میان قطر بلل با وزن خشک )

کش، در میان تیمارهای علف. (3جدول ( تایید شد )r =-83/1**هرز )
 فبورام کبش  متبر( در تیمبار علبف   میلبی  25/20ببلل )  قطربیشترین 

در هکتبار ببه   ماده تجاری لیتر  2به میزان  سولفورون + یدوسولفورون
 5/2ببه میبزان    نیکوسولفورونکش دست آمد که نسبت به تیمار علف

داری نداشبت  از لحا  آماری اختلف معنیدر هکتار ماده تجاری لیتر 
به استوکلر کش بلل در تیمار علف ترین قطرهمچنین کم. (0جدول )

کبش  لیتر در هکتار مشاهده شد که نسبت به تیمبار علبف   5/4میزان 
در مباده تجباری   لیتبر   2ببه میبزان    سولفورون + یدوسولفورون فورام
 درصد کاهش نشبان داد  28متر( میلی 25/20در مقابل  50/18هکتار )

هبای هبرز ببا    حتماال افزایش تراکم و وزن خشبک علبف  ا (.0 جدول)
منجر ببه کباهش   و کاهش نفوذ نور  بر سر منابع غذاییرقابت  تشدید
ایج سبایر  شبد کبه ببا نتب    ببلل ذرت  و در نتیجه کاهش قطر فتوسنتز 

محققبین  . (Najafi and Ghadiri, 2012محققین مطابقبت داشبت )  
مشابهی را در ارتباط با کاربرد علفکش فورام سولفورن همچنین نتایج 

لیتبر در هکتبار گبزارش     5/1+ یدوسولفورون )مایسترادی( به میبزان  
 (. Baghestani et al., 2007کردند )

بر اساس نتایج بدست آمده از جدول همبستگی مشخص شد کبه  
( و وزن خشبک کبل   r =-54/1**) بین تعداد بلل در بوتبه و تبراکم  

(**80/1-=r علف )   داری وجبود  های هرز یک رابطبه منفبی و معنبی
هرز بر این پارامتر  هایدهنده اثرات منفی حضور علفداشت که نشان

ببلل در تیمبار شباهد     (. بر همین اساس کمترین تعبداد 3جدول بود )
 علبف  ببدون د که نسبت به تیمار شباهد  علف هرز مشاهده شآلوده به 
اگرچبه در ببین تیمارهبای     .(0جدول کاهش داشت )درصد  5/84هرز 
ببه  نیکوسبولفورون  در تیمبار   (50/1) ببلل  تعبداد بیشترین کش علف
 کباربرد  ببا در هکتار ببه دسبت آمبد کبه     ماده تجاری لیتر  5/2میزان 
ماده تجاری لیتر  2یدوسولفورون به میزان سولفورن + کش فورامعلف

این نتایج با نتایج سایر  (.0 جدول)داری نداشت در هکتار تفاوت معنی

سبولفورون در  محققین که بیان کردند کاربرد نیکوسبولفورون و فبورام  
هرز نقش مهمی  هایبا کاهش تراکم و وزن خشک علف دزباالترین 
 ,.Chitband et alرد و اجزای عملکرد ذرت داشت )یش عملکدر افزا

2021; Baghestani et al., 2007.) 
بر اساس نتایج مقایسه میانگین مشخص شد که حضور علف هرز 

 طبوری داری باعث کاهش تعداد ردیف دانه در بلل شد به بطور معنی
شباهد آلبوده   تیمار در ردیف(  8)کمترین تعداد ردیف دانه در بلل که 

 تیمبار شباهد ببدون علبف هبرز     بدست آمد که نسبت به به علف هرز 
(. در ببین تیمارهبای کباربرد    0جبدول  درصد کاهش نشان داد ) 5/78

لفورون ببا  لیتر ماده تجاری در هکتار نیکوسو 5/2کش نیز کاربرد علف
داری با کباربرد  ردیف( تفاوت معنی 12) بیشترین تعداد ردیف در بلل

 5/11سبولفورن + یدوسبولفورون )  در هکتار فبورام ماده تجاری لیتر  2
هبای نیکوسبولفورون   کبش (. کاربرد علبف 0جدول ردیف( نشان نداد )

 2سولفورن + یدوسبولفورون ) فورامهکتار( و  در تجاری ماده لیتر 5/2)
با افزایش تعبداد ردیبف دانبه در ببلل در      در هکتار( ماده تجاری لیتر

هبای هبرز برتبری    کش در کنترل علفمقایسه با سایر تیمارهای علف
که نتبایج ایبن تحققبین ببا نتبایج سبایر محققبین         (0جدول داشتند )

(. Zand et al., 2006; Chitband et al., 2021مطابقبت داشبت )  
نیبز یبک   ( r +=30/1**بین تعداد ردیف دانه در بلل و قطر ببلل ) 

داری وجود داشت که تاییدکننده این موضو  است رابطه مثبت و معنی
یاببد  زایش میکه با افزایش قطر بلل، تعداد ردیف دانه در بلل نیز اف

 (. 3جدول )
در هکتار ماده تجاری لیتر  5/2کش نیکوسولفورون به میزان علف

های هرز بیشترین تعداد دانبه در ردیبف )   توانست با کنترل بهتر علف
کش استوکلر به میزان عدد( را تولید نماید که نسبت به تیمار علف 25
جبدول  درصد افبزایش نشبان داد )   22ر هکتار د ماده تجاری لیتر 5/4
هبای  درصدی وزن خشک کل علف 55و  04(. بطورکلی، با کاهش 0

لیتبر مباده    5/2کبش نیکوسبولفورون )  هرز در کاربرد تیمارهای علبف 
مباده  لیتبر   2سبولفورن + یدوسبولفورون )  تجاری در هکتبار( و فبورام  

به شاهد آلوده به علف هبرز و ببدون کباربرد     در هکتار( نسبتتجاری 
ها شرایط بهتری را جهت رشبد  کشرسد این علفکش، بنظر میعلف

کنند که در نتیجه آن گیاه از ظرفیبت فتوسبنتزی   گیاه ذرت فراهم می
 .(0 جبدول )ببرد  بیشتری جهت افزایش رشد زایشبی خبود بهبره مبی    

نشان داد که میان تعداد دانه در ردیف ببا طبول    بررسی همبستگی نیز
(**00/1=+ r  ( و قطبر ببلل )**05/1=+ r    یبک ارتبباط مثببت و )

دار وجود داشت و بیشبترین میبزان همبسبتگی ببا طبول ببلل       معنی
مشاهده شد به عبارتی افزایش طول بلل در ذرت منجر ببه افبزایش   

مطالعبات پیشبین نیبز بیبان     . (3جدول تعداد دانه در ردیف بلل شد )
کردند که حضور علف هرز با ایجاد رقابت در مراحل اولیبه رشبد ذرت   

 ;Chikoye et al., 2009دار تعداد دانبه شبد )  منجر به کاهش معنی

Lum et al., 2005.) 
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درصدی تعداد  01هرز در رقابت با ذرت باعث کاهش  ضور علفح

در مقابل 145) دانه در بلل ذرت نسبت به تیمار شاهد بدون علف هرز
تایج بدسبت آمبده از جبدول همبسبتگی     و ن (0جدول عدد( شد ) 705

کم دار ببین تعبداد دانبه در ببلل ببا تبرا      نشانگر رابطه منفی و معنبی 
(**82/1-= rو وزن خشببک کببل علببف هببرز ) (**51/1-= r بببود )
( در تیمار 255(. همچنین بیشترین تعداد دانه در بلل ذرت )3جدول )

لیتبر مباده تجباری در     5/2کش نیکوسولفورون به میبزان  کاربرد علف
+ سبولفورن  کبش فبورام  هکتار بدست آمد که نسبت ببه تیمبار علبف   

لحبا  آمباری   در هکتار از ماده تجاری لیتر  2یدوسولفورون به میزان 
(. کمتبرین تعبداد دانبه در ببلل     0جدول نداشت )داری اختلف معنی
 5/4کش اسبتوکلر ببه میبزان    ( در تیمار کاربرد علف5/135ذرت نیز )

کبش  تیمار علبف در هکتار مشاهده شد که نسبت به ماده تجاری لیتر 
 41در هکتار به میبزان   ماده تجاری لیتر 5/2نیکوسولفورون به میزان 
 محققببین گببزارش کردنببد کببه  (.0 جببدول) درصببد کبباهش یافببت 

های هرز تعداد دانبه در  ترین جز  عملکرد ذرت به تداخل علفحساس
هبرز موجب     هبای که افزایش زمان تداخل علبف بلل بود، به طوری

 ;Lum et al., 2005) و یدی تعداد دانبه در ببلل شبد   مکاهش سیگ

Evans et al., 2003). 
کبش،  میان تیمارهای علف درنتایج مقایسه میانگین نشان داد که 

 استوکلرکش گرم( در تیمار علف 05/271دانه ) 1111 تر وزن کمترین
که نسبت به تیمار  بدست آمددر هکتار  ماده تجاری لیتر 5/4میزان  به
 25در هکتبار  ماده تجاری لیتر  5/2به میزان نیکوسولفورون کش علف
کش نیکوسولفورون به کاربرد علف(. 0 جدول) کاهش نشان داددرصد 
ر علف هرز توانسته در هکتار با کنترل بهتماده تجاری لیتر  5/2میزان 

های هرز را کاهش دهد و بیشترین وزن هبزار دانبه   قدرت رقابت علف
را به خود اختصاص دهد که در مقایسه با تیمار شاهد بدون علف هبرز  

ببر اسباس نتبایج جبدول      (.0جبدول  داری نشبان نبداد )  تفاوت معنبی 
ی آن یعنبی تعبداد ببلل    دانبه ببا اجبزا    1111همبستگی بین وزن تر 

(**31/1=+ r  ( تعداد ردیبف در ببلل ،)**37/1=+ r   تعبداد دانبه در ،)
( رابطه مثبت r +=03/1**( و تعداد دانه در بلل )r +=05/1**ردیف )
دانه  111داری وجود داشت، این در حالی است که بین وزن تر و معنی
( r =-84/1**( و وزن خشک کل علبف هبرز )  r =-80/1**با تراکم )

طبور کلبی   ببه (. 3جبدول  داری وجود داشت )یک رابطه منفی و معنی
تیمار شاهد آلوده به علف هرز در مقایسه با تیمار شباهد ببدون علبف    

(. ببه  0جبدول  دانه شد ) 1111درصدی وزن تر  77هرز باعث کاهش 
منجبر  های هرز حذف و تضعیف علف کش باکاربرد علفرسد نظر می

ها بهتر انجبام  پر شدن دانهو  شدهگیاه زراعی از منابع  به استفاده بهتر
 ,.Chikoye et alشود که با نتایج سایر محققین مطابقت داشت )می

2009; Zand et al., 2009;). 
 ساس نتایج جدول مقایسه میانگین مشخص شد کبه کمتبرین  بر ا

آلبوده ببه   تن در هکتار( در تیمار شباهد   04/2) دانه کنسرویعملکرد 
 5/37شاهد بدون علبف هبرز    که نسبت به تیمار بدست آمد علف هرز

داری ببین  وجود رابطه منفبی و معنبی  . (0جدول درصد کاهش یافت )
( و وزن خشبک کبل   r =-35/1**دانبه کنسبروی و تبراکم )    عملکرد
( بیان کنند این موضو  است که حضبور  r =-87/1**های هرز )علف
های هبرز و ذرت منجبر ببه    های هرز با تشدید رقابت میان علفعلف
اختصاص کمتری از مواد فتوسنتزی و  ذرتظرفیت فتوسنتزی  کاهش

ای زایشبی از جملبه   هب هبای در حبال رشبد و مریسبتم    به سمت اندام
در  (.Evans et al., 2003)شوند های تولید بلل در ذرت میمریستم
تبن در   27/7ها نیز کمترین عملکبرد دانبه کنسبروی )   کشمیان علف

مباده  لیتبر   5/4کش اسبتوکلر ببه میبزان    هکتار( در تیمار کاربرد علف
کبش  ببه تیمبار علبف   در هکتبار ببه دسبت آمبد کبه نسببت       تجاری 

 01در هکتبار حبدود   مباده تجباری   لیتر  5/2نیکوسولفورون به میزان 
(. بر اساس نتایج جدول همبستگی ببین  0جدول درصد کاهش یافت )

(، r +=37/1**عملکرد دانه کنسروی با اجزای آن یعنی تعبداد ببلل )  
د دانبببه در ردیبببف (، تعبببداr +=87/1**تعبببداد ردیبببف در ببببلل )

(**81/1=+ r ( تعداد دانه در ببلل ،)**50/1=+ r   و وزن هبزار دانبه )
(**87/1=+ rرابطه مثبت و معنی )    داری وجود داشت کبه ببا کباهش

(. از 3جبدول  اجزای عملکرد، عملکرد دانه کنسبروی کباهش یافبت )   
تن در هکتار( در  8رت )سویی دیگر، بیشترین عملکرد دانه کنسروی ذ

 ماده تجباری  لیتر 5/2کش نیکوسولفورون به میزان تیمار کاربرد علف
سبولفورن +  کش فورامدر هکتار به دست آمد که نسبت به تیمار علف

در هکتار از لحبا  آمباری   ماده تجاری لیتر  2یدوسولفورون به میزان 
کبه ایبن نتبایج ببا نتبایج سبایر       ( 0جدولداری نداشت )اختلف معنی

محققببین کببه بیببان کردنببد بیشببترین عملکببرد ذرت بببا کبباربرد      
 ;Lum et al., 2005شود مطابقبت داشبت )  نیکوسولفورون میسر می

Mohajeri et al., 2010.) 

 

 گیرینتیجه

بیشبترین درصبد    شبد کبه  طورکلی در این پبژوهش مشبخص   به
 7/04)هبای هبرز   و تبراکم علبف   درصبد(  8/35)کاهش وزن خشبک  

در  در مقایسه با شاهد آلوده به علبف هبرزی،  داری بطور معنیدرصد( 
در هکتبار(   مباده تجباری   لیتبر  5/2کش نیکوسبولفورون ) کاربرد علف

یدوسبولفورون و  +  سولفورونکش فورامنسبت به سایر تیمارهای علف
تبن در   17/3و  11/8)بدست آمد. بیشترین عملکرد کنسروی  استوکلر
کببش دار بببه ترتیبب  در تیمببار علببف بببدون تفبباوت معنببی  هکتببار(

+  سبولفورون در هکتار( و فبورام ماده تجاری لیتر  5/2نیکوسولفورون )
در هکتار( بدست آمد. لبذا ببه نظبر    ماده تجاری لیتر  2یدوسولفورون )

دانبه ذرت شبیرین در دو تیمبار    رسبد اگرچبه عملکبرد کنسبروی     می
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در هکتببار( و مبباده تجبباری لیتببر  5/2کببش نیکوسببولفورون )علببف
در هکتار( تفاوت ماده تجاری لیتر  2یدوسولفورون )+  سولفورونفورام
کبش  دار به لحا  آماری ندارد، لکن ببا توجبه ببه کبارایی علبف     معنی

دار معنبی در هکتبار( در کنتبرل   ماده تجاری لیتر  5/2نیکوسولفورون )

های مورد کشهای هرز نسبت به سایر علفتراکم و وزن خشک علف
تواند گزینه مناسبی برای توصیه در رقم ذرت شیرین ایرانی مطالعه می

 بر اساس نتایج این پژوهش باشد. 
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