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 چکیدٌ 

ًیکَػَلفَسٍى دس کٌتشل ػلف ّای ّشص رست داًِ  کؾ ػلف افضٍدًی دس کاساییکَد ّای آلی ٍ هادُ کاسبشد بِ هٌظَس بشسػی تاثیش 

ّای آصهایؾ ػباست  بصَست فاکتَسیل دس قالب طشح آهاسی بلَک ّای کاهل تصادفی دس ػِ تکشاس اجشا ؿذ. فاکتَس ای آصهایـی

تي دس ّکتاس، کَد  10کوپَػت بِ هقذاس تي دس ّکتاس، ٍسهی  40بِ هقذاس کاسبشد کَد گاٍی ػطح ) 3بَدًذ اص کاسبشد کَدّا دس 

 2،هقذاس کاسبشد ػلف کؾ ًیکَػَلفَسى دس  ؿاّذ بذٍى کاسبشد کَد ( ّوشاُ باگشم دس هتش هشبغ 250بیَلَطیک هیکَسیضا بِ هقذاس 

ّای ّشص ػلف. ًذدسصذ حجوی( بَد 5/0ٍهکغ )سافضٍدًی ّیذ هادُ با ٍ بذٍى کاسبشد (دس ّکتاس ُگشم هادُ هَثش 40ٍ  80 ػطح )

کؾ ًیکَػَلفَسٍى با هادُ  گشم هادُ هَثش ػلف 80ًتایج ًـاى داد کِ کاسبشد غالب هضسػِ خشفِ، تاج سیضی ٍ تاج خشٍع بَدًذ. 

بیـتشیي بطَس کلی  دسصذ کاّؾ داد. 90دسصذ ٍ ٍصى خـک آًْا سا  80افضٍدًی ّیذٍهکغ تشاکن ػلف ّای ّشص هضکَس سا بیؾ اص 

دسصذ( ًؼبت بِ تیواس ؿاّذ صهاًی بذػت آهذ کِ  90کیلَ گشم دس هتش هشبغ( ٍ کٌتشل ػلفْای ّشص ) 117/1رست ) ػولکشد داًِ

بکاس  ّیذٍهکغهادُ افضٍدًی ّوشاُ با  ُگشم هادُ هَثش 80کَد آلی هَسد اػتفادُ کَد گاٍی بَد ٍ ػلف کؾ ًیکَػَلفَسى بِ هقذاس 

 .بشدُ ؿذ

 .ّیذٍسهکغ، کَد ّای آلی، تاج خشٍع، خشفِ، تاج سیضی ی:کلید َایياشٌ
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Abstract 
In order to study the effect of organic fertilizers and adjuvant on nicosulfuron herbicide efficiency in corn weed 

control, an experiment was conducted as a factorial arrangement based on completely randomized block design 

with three replications. Factors included fertilizers in 3 levels (cow manure (40 ton ha-
1
), Vermicompost (40 ton 

ha-
1
), biological fertilizer of mycorrhizal (250 grams m-

2
) with a control treatment without any fertilizer, 

nicosulfuron rate in 2 levels (80 and 40 g a.i ha-
1
) applied with and without Hydromax 0.5 % (V/V). Purslane 
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 (Portulaca oleracea), Black nightshade (Solanum nigrum) and Redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) were 

the dominant weeds. Results showed that application of nicosulfuron at 80 g a.i. ha-
1
 plus Hydromax decreased 

weed density and weed dry weight to 80 and 90 percent, respectively. The highest corn yield (1.117 kg m
-2

 ) 

and weed control (90%) compared to control treatment indicated when nicosulfuron applied at 80 g a.i. ha-
1
 plus 

Hydromax adjuvant and the applied fertilizer was cow manure  

Keyword: Hydromax, organic fertilizers, purslane, nightshade, redroot pigweed. 

 

 
 مقدمٍ

گیداُ   ایدي هحذٍد کٌٌدذُ ػولکدشد    اص هْوتشیي ػَاهل، ٍ اػت کـَسهاىتشیي هحصَالت صساػی  ( یکی اص هْن.Zea mays L) رست 

هتدذاٍل تدشیي    یکدی اص  ،بِ ؿواس هدی سٍد کٌتشل ػلف ّای ّشص  ّای سٍؽاص هْوتشیي  کؾ ػلفکاسبشد  .اػت ػلف ّای ّشص ،صساػی

حوداهی  ) اػتهَاد افضٍدًی  کاّؾ هصشف ػلفکؾ بِ ّوشاُ ّا  کؾ ػلفاص کاسبشد  ًاؿیساّکاسّای کاّؾ خطشات صیؼت هحیطی 

کٌتدشل ػلدف ّدای ّدشص دس ًظدام ّدای       دس هدذیشیت   تقَیت گیاُ صساػی با اػتفادُ اص کَد ّای آلدی   ّوچٌیي(. 1392ٍ ّوکاساى، 

)بداسکش ٍ   گدشدد  بیواسّا ٍ ػلف ّای ّدشص تاکیدذ هدی    تشل آفات،ًیض پیـگیشی ٍ کٌجْت بْبَد حاصلخیضی خاک ٍ کـاٍسصی پایذاس 

فدَسام ػدَلفَسٍى دس رست،    کدؾ  ػلدف ( با هطالؼِ دص ّای کاّؾ یافتِ 1392ػوائی ٍ ّوکاساى )دس ّویي ساػتا . (2006بشایؼَى، 

دسصدذ   49دسصذ دص تَصیِ ؿذُ تَاًؼت ٍصى خـک ػلف ّای ّشص سا ًؼبت بِ ؿداّذ بدذٍى ػوپاؿدی     75ًـاى دادًذ کِ کاسبشد 

ًیکَػدَلفٍَسى    کؾ ػلفافضٍدًی هٌاػب هی تَاى هصشف  هادُ ( گضاسؽ ًوَدًذ کِ با کاسبشد1392کاّؾ داد. غفَسی ٍ ّوکاساى )

ّدای ایواصاهتدابٌض هتیدل،     کدؾ  ػلفافضٍدًی با هادُ گضاؽ کشدًذ کِ کاسبشد ًیض ( 2013داد. ایضدی ٍ ّوکاساى ) دسصذ کاّؾ 20سا 

ایي آصهایؾ با ّذف  بٌابشایي بْبَد بخـذ. بشابش  2سا تا بیؾ اص  کٌتشل یَالف ٍحـیتَاًؼت کاسایی ن ٍ ػَلفَػَلفَسٍى یػتَکؼیذ

 اًجام ؿذ.هختلف جْت کٌتشل ػلف ّای ّشص رست کؾ با کاسبشد هادُ آلی  ػلفهقذاس کاّؾ یافتِ بش سٍی افضٍدًی تاثیش هادُ 

 

  مًاد ي ريشُا

ِ رست دس کٌتدشل ػلدف ّدای ّدشص     ًیکَػدَلفَسٍى   کدؾ  ػلف کاساییکَد ّای آلی ٍ هادُ افضٍدًی دس بِ هٌظَس اسصیابی تاثیش  ای داًد

. آصهدایؾ بصدَست   ؿدذ  اًجدام  1393-94دس ػدال صساػدی    هـْذ فشدٍػیداًـگاُ  کـاٍسصیداًـکذُ  تحقیقاتیدس هضسػِ  آصهایؾ

 4بِ تشتیب ؿاهل کداسبشد هدَاد آلدی دس    . فاکتَس اٍل اًجام ؿذفاکتَسیل دس قالب طشح آهاسی بلَک ّای کاهل تصادفی دس ػِ تکشاس 

 کدؾ  ػلدف ؿاهل هقادیش کداسبشد  َس دٍم فاکتکاسبشد کَد( ٍ بذٍى ؿاّذ ٍ کَد بیَلَطیک هیکَسیضا ، ٍسهی کوپَػت ،ػطح، کَد گاٍی

 5/0ّیدذٍهکغ  هَاد افضٍدًی دس دٍ ػطح )فاکتَس ػَم ٍ  (گشم هادُ هَثش دس ّکتاس 40ٍ  80ػطح ) دٍدس  (SC %4)ًیکَػَلفَسٍى 

خط کـت با آسایدؾ   4هتش کِ حاٍی  7×  3ػولیات کـت دػتی دس کشت ّای بِ ابؼاد . بَدًذٍ بذٍى هادُ افضٍدًی( دسصذ حجوی 

بشگدی   5تدا   2بداس دس هشحلدِ    2ػوپاؿی با ػوپاؽ پـتی هجْض بِ ًاصل ؿشُ ای ٍ با فـاس ػاًتی هتش اجشا گشدیذ.  70×  20کاؿت 

ًیودِ تقؼدین، ًیودِ اٍل بدذٍى      2ػشضدی بدِ    جْت افضایؾ دقت آصهایؾ اص ؿاّذ هتٌاظش )ّش کدشت بطدَس   .اًجام ؿذّشص  ّای ػلف

اػودال تیوداس ّدای      اًجام ؿذ.بصَست تحت فـاس آبیاسی ػوپاؿی بِ ػٌَاى ؿاّذ ٍ ًیوِ دٍم ػوپاؿی بؼٌَاى تیواس( اػتفادُ ؿذ. 

 گشم دس ّدش هتدش هشبدغ    250ٍ کَد صیؼتی هایکَسیضا بِ هیضاى  تي دس ّکتاس 10ٍ  40بِ هیضاى  ٍ  ٍسهی کوپَػت، کَدی کَد گاٍی

. صدفات  بدَد  704لدَم، سقدن اًتخدابی ػدیٌگل کدشاع       لتیبافت خاک هحل آصهایؾ ػی . ؿذاًجام  قبل اص کـت ٍ هخلَط با خاک

( ٍ تؼیدیي دسصدذ   1992ػدَهاًی،  ) ػتفادُ اص فشهَل ػَهاًیابا  اًذاصگیشی ؿاهل تؼییي دسصذ کاّؾ تشاکن ٍ ٍصى خـک ػلف ّشص
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 SASدسصدذ(  بدا ًدشم افدضاس      5دس ػدطح  ای داًکي  چٌذ داهٌِافضایؾ ػولکشد داًِ بَد. تجضیِ ٍاسیاًغ ٍ هقایؼِ هیاًگیي )با آصهَى  

 صَست گشفت.
 

 وتایج ي بحث

، هَسد بشسػی داؿدتٌذ ّشص  ّای تشاکن ٍ ٍصى خـک ػلفداسی بش  اثش هؼٌیٍ هادُ افضٍدًی  کؾ ػلف هقذاس کاسبشدکِ  ًذًتایج ًـاى داد

بش تشاکن هادُ افضٍدًی  × کؾ ػلفهقذاس دٍ گاًِ اثشات هتقابل تٌْا  ّوچٌیي ًذاؿت. آًْاکَدی اثش هؼٌی داسی بش  یتیواسّاتاثیش  ااه

دس  ش صفات اًذاصگیشی ؿدذُ بتاثیشی کِ ػایش کٌؾ ّای هتقابل  . دس حالیٍ ٍصى خـک دٍ ػلف ّشص خشفِ ٍ تاج سیضی هؼٌی داس بَد

 .ًذاؿت ػلفْای ّشص

کاسایی کٌتدشل ایدي ػلدف ّدشص     کِ با کاّؾ هصشف ػلفکؾ  ،ؿَد ی دسصذ کاّؾ تشاکن ٍ ٍصى خـک خشفِ هـاّذُ هی با هالحظِ

تدشاکن ٍ  کاسبشد هادُ افضٍدًی با بِ صَستی کِ سا بْبَد بخـذ، کؾ  ػلفکاسایی کٌتشل تَاًؼت هادُ افضٍدًی  هصشفکاّؾ یافت، اها 

 هقدذاس  ×تیوداس ّدای کدَد    دس ّویي ساػتا، کٌؾ ّای هتقابل ػِ گاًدِ   (.1)جذٍل  یافتدسصذ کاّؾ  88ٍ  75 خشفٍِصى خـک 

ػدایش تیوداس    ،بذٍى هادُ افضٍدًی کؾ ػلفکاسبشد هادُ هَثش گشم  40تیواسّای  بجضاػت  آىًیض حاکی اص ٍ هادُ افضٍدًی  × کؾ ػلف

ٍ کدَد  هدادُ افضٍدًدی   تَام با کاسبشد  کؾ ػلفایي هطلب بیاًگش ایي ًتیجِ اػت کِ کاّؾ هصشف ّا دس یک گشٍُ آهاسی قشاس داسًذ، 

 (.  2آلی دس کٌتشل ایي ػلف ّشص هی تَاًذ ػَدهٌذ باؿذ )جذٍل 

کدؾ کداسایی    اگش چِ با کاّؾ هصشف ػلفکِ  یطَس ًتایج هـابِ ای دیذُ ؿذ، بِ ًیض دس هَسد کاّؾ تشاکن ٍ ٍصى خـک تاج سیضی

دس ّودیي   (.1)جدذٍل   کٌتشل سا بِ طَس هؼٌدی داسی افدضایؾ داد   کاساییهادُ افضٍدًی کاسبشد کٌتشل ایي ػلف ّشص کاّؾ یافت، اها 

ًیدض  دس کٌتشل تشاکن ٍ ٍصى خـک تداج سیدضی   ٍ هادُ افضٍدًی  × کؾ ػلف هقذاس ×کٌؾ ّای هتقابل ػِ گاًِ تیواس ّای کَد  ،ساػتا

کدَد   ٍتَام با کداسبشد هدادُ افضٍدًدی     گشم هادُ هَثشػلفکؾ80دس  کؾ ػلفکاسبش بصَستی کِ داؿت. بذًبال ًظیش خشفِ سفتاس هـابِ 

گشم هادُ هدَثش  40 ّایتیواسٍ با ّؾ تشاکن ٍ ٍصى خـک ایي ػلف ّشص سا داؿت ابیـتشیي کّای گاٍی، ٍسهی کوپَػت ٍ هیکَسیضا 

   (.2)جذٍل  داؿتٌذاختالف هؼٌی داسی بذٍى هادُ افضٍدًی  کؾ ػلف

 
 تغییرات ي يزن داوٍدرصد ، علف َای َرزتراکم ي يزن خشك  درصد کاَشاثرات سادٌ   : مقایسٍ میاوگیه1جديل 

 تیواس
ػولکشد داًِ  تاج خشٍع سیـِ قشهض تاج سیضی خشفِ

kg/m2 ٍصى خـک تشاکن ٍصى خـک تشاکن ٍصى خـک تشاکن 

  کَد

 a70  a81  a 67  a76  a81  a87  a924/0  گاٍی

 a69  a79  a 63  a74  a81  a87 b 822/0  ٍسهی کوپَػت

 a64  ab77  a63  a69  a78  a83  b788/0  هیکَسیضا

 a58  b64/71 a  60  a66  a77  a82  b764/0  ؿاّذ

  کؾ ػلف

(g ai ha-1) 

80    a79  a90  a81  a88  a87  a93  a944/0 

40  b51  b64  b45  b55  b72  b77  b705/0 

 هادُ افضٍدًی
 a75  a88  a75  a82  a87  a93  a904/0  با )افضٍدًی(

 b55  b66  b51  b61  b72  b77  b745/0  (افضٍدًی) بذٍى

 باؿذ داس هی هـابِ دس ّش ػتَى بیاًگش ػذم اختالف هؼٌیحشٍف 
 

 86تشاکن ٍ ٍصى خـک ایي ػلدف ّدشص سا    کؾ ػلفگشم هادُ هَثش  80ّشص تاج خشٍع سیـِ قشهض ًیض هـاّذُ ؿذ کِ کاسبشد  دس ػلف

دسصذ کاّؾ داد. ّوچٌیي هصشف هادُ افضٍدًی تَاًؼت کاسایی کٌتشل ایي ػلف ّشص سا بطَس قابل هالحظِ ای افدضایؾ دّدذ،    92ٍ 
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(. دس 1دسصذ کداّؾ داد )جدذٍل    92ٍ  86ٍصى خـک تاج خشٍع سیـِ قضهض سا  قادس اػت تشاکن ٍبطَسی کِ کاسبشد هادُ افضٍدًی  

ٍ هادُ افضٍدًی دس کٌتدشل ایدي ػلدف ّدشص      × کؾ ػلف هقذاس ×ّویي استباط، با هالحظِ کٌؾ ّای هتقابل ػِ گاًِ تیواس ّای کَد 

دسصذ کٌتشل ایي ػلف ّشص، دس صهشُ هطلدَ  تدشیي    90یؾ اص با هادُ افضٍدًی با ب کؾ ػلفگشم  80هالحظِ هی ؿَد کِ، تیواسّای 

بدذٍى هدادُ    کدؾ  ػلدف  گشم هادُ هَثش80تیواسّا دس کٌتشل ایي ػلف ّشص هؼشفی هی گشدد، ّشچٌذ ایي تیواسّا با تیواس ّای کاسبشد 

 (. 2ی قشاس داسًذ )جذٍل تَام با کاسبشد هادُ افضٍدًی دس یک گشٍُ آهاس کؾ ػلفکاسبشد  گشم هادُ هَثش ػلفکؾ40افضٍدًی ٍ 

طَس کِ دس جذٍل دٍ هالحظِ هی ؿَد، بیـتشیي ٍصى خـک داًِ هشبَط بِ کاسبشد تیواس کَد گاٍی هدی باؿدذ، ایدي تیوداس بدا       ّواى

کیلدَگشم دس   944/0کدؾ بدا    دسصذ هادُ ػلف 100دسصذ ػولکشد سا افضایؾ داد. ّوچٌیي کاسبشد  81کیلَگشم دس هتش هشبغ  924/0

کیلدَگشم دس هتدش هشبدغ،     904/0ذ افضایؾ داد، دس ّویي ساػتا، کاسبشد هدادُ افضٍدًدی بدا    دسص 91هتش هشبغ، تَاًؼت ػولکشد داًِ سا 

کدؾ   دٍص ػلدف  ×(. اص ػَی دیگش، کٌؾ ّای هتقابل ػِ گاًِ تیواس ّای کَد 2دسصذ افضایؾ داد)جذٍل  80تَاًؼت ػولکشد داًِ سا 

کؾ بدا هدادُ افضٍدًدی هطلدَ  تدشیي       هادُ ػلف 100ا کاسبشد ٍ هادُ افضٍدًی بش صفات هزکَس ًـاى داد کِ تیواس کَدی گاٍ تَام ب ×

دسصذ افضایؾ دّذ، ایي تیواس بجدض   124کیلَگشم دس هتش هشبغ تَاًؼت ػولکشد داًِ سا  117/1تیواس هحؼَ  هی گشدد. ایي تیواس با 

 (.3س داسد )جذٍل کؾ بذٍى هادُ افضٍدًی با ػایش تیواس ّا دس یک گشٍُ آهاسی قشا دسصذ کاسبشد ػلف 50تیواس ّای 

 
 ذرت  عملکرد تغییرات يدرصد علف َای َرز تراکم ي يزن خشك  درصد کاَشاثرات متقابل سٍ گاوٍ   : مقایسٍ میاوگیه2جديل 

 ػولکشد داًِ
kg/m2 

 کؾ ػلف هادُ افضٍدًی خشفِ تاج سیضی تاج خشٍع سیـِ قشهض

g a.i ha-1 
 کَد

 تؼذاد ٍصى خـک تؼذاد ٍصى خـک تؼذاد ٍصى خـک

a 117/1 a 98  a 92 a 95 a 91 a 93 a91 )80 با )افضٍدًی 

 گاٍی
a-c967/0 ab 90 a-c 85 ab 90 a-c 78 a 91 ab83 80 (افضٍدًی) بذٍى 

b-d852/0 ab94 a-d 83 a-c 78 bc 66 ab 89 a-c70 )40 با )افضٍدًی 

c-e757/0 bc 65 b-e 65 de 41 d 33 cd  50 e 36 40 (افضٍدًی) بذٍى 

ab07/1 a 97 a 91 ab 92 a 89 a 93 a-c 87 )80 با )افضٍدًی 

 80 (افضٍدًی) بذٍى b-d855/0 ab 92 a-d 83 ab 86 a-c 79 a 88 ab 76 ٍسهی کوپَػتٍ

c-e749/0 ab 91 ab 87 a-c 80 bc 63 ab 86 a-c71 )40 با )افضٍدًی 

e614/0 a-c 70 c-e 64 de 40 d 23 cd 48 de 41 40 (افضٍدًی) بذٍى 

ab023/1 ab 94 a 90 ab 91 a-c 85 a 92 ab 84 )80 با )افضٍدًی 

 80 (افضٍدًی) بذٍى c-e767/0 a-c 88 a-d 81 ab 83 a-c 75 ab 85 a-c  69 هیکَسیضا

de730/0 a-c 87 a-d 80 bc 69 bc 65 ab 86 a-c 66 )40 با )افضٍدًی 

de630/0 bc 64 de 61 e 36 d 26 cd 46 e 38 40 (افضٍدًی) بذٍى 

a-c977/0 a 96 a 90 ab 90 ab 81 a 90 ab 81 )80 با )افضٍدًی 

 80 (افضٍدًی) بذٍى c-e770/0 a-c 85 a-d 80 a-c 78 a-c 72 ab 86 b-d 63 ؿاّذ

de711/0 a-c 88 a-d 81 cd 59 c 57 ab 77 c-e 54 )40 با )افضٍدًی 

e597/0 c 60 e 57 de 37 d 28 d 33 e 34 40 (افضٍدًی) بذٍى 

 باؿذ داس هی هـابِ دس ّش ػتَى بیاًگش ػذم اختالف هؼٌیحشٍف 

 

 مىابع

ّای ّالَکؼی فَپ آس هتیل اػتش ٍ  کؾ ػلف. بشسػی ًوَد افضٍدًی آدیگَس بش کاسایی 1392حواهی، ح.، ػلی ٍسدی، ا. ٍ پاسػا، م. 

 2ایواصاتاپیش دس کٌتشل قیاق ٍ گاٍ پٌبِ. بخؾ دٍم، هذیشیت ؿیویایی ػلف ّای ّشص، پٌجویي ّوایؾ ػلف ّای ّشص ایشاى، 

 .727 -724. پشدیؾ کـاٍسصی ٍ هٌابغ طبیؼی داًـگاُ تْشاى، کشج. 1392ؿْشیَس هاُ  4تا 



 

 

 

  

1144 

 

ّا هذیشیت ؿیویایی ػلفْای ّشص ٍ ػلفکؾ  

   ّای ّشص ایشاى ؿـویي ّوایؾ ػلَم ػلف

 1394ؿْشیَس  12الی  10بیشجٌذ، 

 
فَسام ػَلفَسٍى ٍ تشاکن کاؿت  کؾ ػلف. اثش دص ّای کاّؾ یافتِ 1392ٍ قٌبشی، ع.  ،.ح.ػوائی، م.، ساػتگَ، م.، ساؿذ هحصل، م 

 .394 -386(. 3) 27رست ٍ صیؼت تَدُ ػلف ّای ّشص. ًـشیِ حفاظت گیاّاى )ػلَم ٍ صٌایغ کـاٍسصی(، 

ًیکَػَلفَسٍى دس هضاسع  کؾ ػلف . بشسػی کاسایی هَاد افضٍدًی هختلف سٍی کاسایی1392ػفَسی، ع.س.، باغؼتاًی، م.ع.، ٍ صًذ، ا.

. 1392ؿْشیَس هاُ  4تا  2بخؾ دٍم، هذیشیت ؿیویایی ػلف ّای ّشص،. پٌجویي ّوایؾ ػلف ّای ّشص ایشاى،  رست. (.

 .903 -900پشدیؾ کـاٍسصی ٍ هٌابغ طبیؼی داًـگاُ تْشاى، کشج. 
Barker A.V., and Bryson G.M. 2006. Comparisons of compost with low or high nutrient status for growth 

of plants in containers. Communis. Soil. Sci. plant Anal. 37:1303-1319. 
Izadi Darbandi, E., Aliverdi, A. and Hammami, H. 2013. Behavior of vegetable oils in relation to their 

influence on herbicides’. Effectiveness. Industrial Crops and Products. 44: 712– 717. 
Somani L.I. 1992. Dictionary of weed science. Agronomy Publishing Academy (India). 256 pp. 


