
Zea mays(ثیر الگوي کاشت ذرت أارزیابی ت L.( و روش کاربرد کود نیتروژن در بهینه سازي
)اکوییپ(کش فورام سولفورون و کاهش مقدار کاربرد علف

4روح اهللا افریکان-3علی قنبري-2مهدي راستگو-*1دربنديابراهیم ایزدي

07/08/1393:تاریخ دریافت
07/02/1394:تاریخ پذیرش

چکیده
در ذرت، آزمایشی بصورت اسپلیت فاکتوریـل در قالـب طـرح    ) درصدOD5/22(کش فورام سولفورون مصرف علفبه منظور بررسی امکان کاهش 

کاشت (سطح 3الگوي کاشت ذرت در . در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي مشهد، انجام شد1391بلوك هاي کامالً تصادفی در سه تکرار، در سال 
سـانتی متـر و کاشـت دو ردیفـه     75ی متر ، کاشت دو ردیفه بصورت موازي در طرفین پشته هایی بفواصـل  سانت75یک ردیفه در ردیف هایی بفواصل 

پخش سراسري و نـواري  (سطح 2به عنوان کرت هاي اصلی و روش کاربرد نیتروژن در ) سانتی متر75بصورت زیگزاگ در طرفین پشته هایی بفواصل 
کش فـورام  و مقدار کاربرد علف) درصد46از منبع اوره (هاي کاشت دو ردیفه ن ردیف هاي روشدر روي ردیف هاي روش کاشت تک ردیفه ذرت و بی

برگی ذرت، به عنوان کـرت  4در مرحله ) لیتر ماده تجاري در هکتار2(و صفر درصد مقدار کاربرد توصیه شده آن 50، 75، 100(سطح 4سولفورون در 
با این وجود توزیع کـود  . دار نبودالگوي کاشت بر زیست توده و تراکم علف هاي هرز و نیز صفات ذرت معنینتایج نشان دادند که اثر . هاي فرعی بودند

درصدي تراکم و زیست توده کل علف هاي هرز در واحد 10و حدود 25نیتروژن بصورت نواري در مقایسه با توزیع سراسري آن منجر به کاهش حدود 
بطور کلی نتایج نشان داد کـه در صـورت   . رصدي در ارتفاع، عملکرد دانه و زیست توده ذرت در واحد سطح شدد25و 30، 7سطح شد و افزایش حدود 

.درصد کاهش داد50توان دز مصرفی علف کش فورام سولفورون را به میزان استفاده از الگوي کاشت دو ردیفه و توزیع نواري کود نیتروژن می

704ش یافته، زیست توده علف هاي هرز، سولفونیل اوره ها، سینگل کراس آرایش کاشت، دز کاه:کلیديواژه هاي

1مقدمه

هرز کـه در قالـب مـدیریت    هايرویکرد اصلی مدیریت پایدار علف
هرز تدوین می شود، افزایش توان رقابتی گیاه زراعـی  هايتلفیقی علف

در ایـن  ). 20(کشها است هرز در جهت کاهش کاربرد علفهايبا علف
راعـی، تـراکم مناسـب کاشـت،     ارتباط تاریخ کاشت مناسـب، تنـاوب ز  

کشت مخلوط، روشهاي کاشت و مدیریت تغذیـه گیـاهی از مهمتـرین    
کـه  از آنجـایی ). 24و 3،7(رونـد  راهکارهاي به زراعی به شـمار مـی   

هرز و گیاهان زراعی نـزاع بـراي کسـب    هايیند اصلی رقابت علففرآ
منابع بیشتر، بخصوص آب و عناصر غذایی است، لذا به نظر می رسـد 

توانـد نقـش مهمـی در    مدیریت این عوامل بویژه عناصر غـذایی مـی  
).24و 10(هرز داشته باشند هايبهبود توان رقابت گیاه زراعی با علف

در بــین عناصــر غــذایی مــورد نیــاز گیــاه، نیتــروژن، مهمتــرین و 

ها ي فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم علفبه ترتیب دانشیاران و -4و 3، 2، 1
دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزيهرز، گره زراعت و اصالح نباتات، 

)Email: e-izadi@um.ac.ir:نویسنده مسئول-(*

ترین عنصر غذایی است که جوامع گیاهی براي کسب آن بـه  پرمصرف
لـذا مـدیریت کـاربرد آن نقـش مهمـی در      ). 7و 6(نـد  پردازرقابت می

هـرز بـا گیاهـان زراعـی و کـاهش کـاربرد       هـاي کاهش تداخل علـف 
در ایـن خصـوص مطالعـات مختلفـی از دیـدگاه      ). 3(کش ها داردعلف

، روش )3(، زمـان کـاربرد   )12(هاي متنوع از جمله تاثیر مقدار کـاربرد  
ــاربرد  ــع  ) 18و 6، 3(ک ــوع منب ــه تــداخل   آنهــ) 20(و ن ــر نتیج ا ب

هرز با گیاهان زراعی انجام شده اسـت و اعتقـاد عمـومی بـر     هايعلف
کـاربرد  (این است که قرار دادن کود نیتروژن در مجاورت گیاه زراعـی  

نسبت به پخش سراسري آن از طریق افزایش امکان دسترسی ) نواري
گیاه زراعی به آن منجـر بـه برتـري رقـابتی گیـاه زراعـی نسـبت بـه         

).  14(شود هرز میعلف
که فاصله بین گیاهان یا تراکم گیاهی نقـش مهمـی در   از آنجایی

هـرز آن ایفـا مـی کنـد، لـذا      هـاي توازن رقابتی بین گیاه ذرت و علـف 
هـرز  هـاي اصالح الگوي کاشت از دیگر اجزاي مدیریت تلفیقـی علـف  

همچنین تلفیـق آن بـا   . بویژه در محصوالت ردیفی از جمله ذرت است
ایر روش ها، از جمله روش هاي کوددهی می تواند نقـش مهمـی را   س

)علوم و صنایع کشاورزي(حفاظت گیاهان نشریه
93-108.ص،1395بهار، 1شماره ، 30جلد 
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1395بهار، 1شماره، 30، جلد)علوم و صنایع کشاورزي(نشریه حفاظت گیاهان 94

هرز از طریق بهبود توان رقابتی گیاهان زراعی با هايدر مدیریت علف
در این ارتباط . کش ها داشته باشدهرز و کاهش مصرف علفهايعلف

ــدیریت       ــن دو روش را در م ــق ای ــده تلفی ــام ش ــاي انج ــی ه بررس
ابوزینا و همکـاران  ). 28و 18، 8، 6، 2(د هرز موثرتر می داننهايعلف

تر نسـبت  هاي کمگزارش کردند که عملکرد ذرت در فاصله ردیف) 2(
هرز نیـز کمتـر   هايتر بیشتر و زیست توده علفبه ردیف هاي با فاصله

در تحقیقات خود کـاربرد  ) 9و 8، 7، 6(بالك شاو همکاران . می باشد
لیل قابل دسترس شـدن کودهـاي   نواري و کاشت دو ردیفه گندم را بد

نیتروژن و فسفر بـراي گیـاه زراعـی از مهمتـرین روش هـاي کنتـرل       
نیـز در گیـاه   ) 24(تسـدال تحقیقـات . هرز گندم ذکر کرده اندهايعلف

ذرت، نشان داد که کشت دو ردیفه ذرت به دلیل پوشش بهتر کـانوپی  
د داشـت  هرز را بدنبال خواههايآن روي زمین، کنترل بهتري از علف

. کش ها می شودو از این طریق منجر به کاهش استفاده از علف
از آنجاییکــه ذرت بــا دارا بــودن ارتفــاع بلنــدتر نســبت بــه اغلــب 

رسـد  هرز، از نظر رقابت براي نور ضعفی نداشته و به نظر میهايعلف
هـرز عمـدتاً بـه    هـاي در این گیاه تلفات عملکرد ناشی از رقابت علـف 

، لـذا  )14(ینی، یعنی آب و عناصر غـذایی مربـوط اسـت    رقابت زیر زم
هـاي هـرز در ایـن گیـاه از طریـق      بهبود برنامه هاي مـدیریت علـف  

معطوف شدن بر رقابت زیرزمینی و اصالح روش هـاي کاشـت نقـش    
کش در این محصول به دنبال خواهـد  مهمی را درکاهش مصرف علف

.داشت
هـرز  هـاي ابی علفکش هاي زیادي براي کنترل انتختاکنون علف

ذرت معرفی شده اند که سولفونیل اوره هـا از مهمتـرین و جدیـدترین    
در بـین ایـن گـروه از    . کش ها براي این منظور به شمار می روندعلف
کـه اسـت  کش انتخـابی علف)اکوییپ(سولفورونکش ها فورام علف

طیـف وسـیعی   براي کنترلاخیراً به عنوان علف کش اختصاصی ذرت 
برگی ذرت 4تا 3در مرحله هاي هرز پهن برگ و باریک برگ علفاز

به رغم مزایاي بسیار زیاد این گـروه از علـف کـش    ). 5(رودبه کار می
هاي هـرز  ها، در سالیان اخیر بروز مقاومت نسبتاً سریع به آنها در علف

و نیز خطرات بقایاي با ماندگاري نسبتا باالي ایـن ترکیبـات در خـاك    
صوالت تناوب، منجر به تغییر نگرش در میزان مصـرف ایـن   براي مح

145بطوریکه بر اساس آمـار موجـود، تـا کنـون     ). 7(سموم شده است 
و پهـن  ) بیوتیپ57(بیوتیپ مختلف از گونه هاي مختلف باریک برگ 

هـا  نسبت به این خـانواده شـیمیایی از علـف کـش    ) بیوتیپ88(برگ 
از روش هاي مدیریتی که بـه نحـوي   لذا استفاده ). 16(مقاوم شده اند 

هـا را کـاهش دهـد از اولویـت هـاي      مقدار مصرف این نوع علف کش

.هاي هرز خواهد بودبرنامه هاي مدیریت تلفیقی علف
کش فـورام  حاضر با هدف کاهش مصرف علفرو پژوهشاز این

تلفیقـی  سولفورون در ذرت با استفاده از طراحی یک سیستم مـدیریت  
مشـتمل بـر اصـالح روش هـاي کاشـت و روش هـاي       هرز هايعلف

.کوددهی ذرت، انجام شد

هامواد و روش
به منظور ارزیـابی تـاثیر روش کاشـت ذرت و روش کـاربرد کـود      

هـرز و امکـان   هـاي نیتروژن بر عملکرد و توان رقـابتی ذرت بـا علـف   
کش فورام سولفورون در ذرت، آزمایشی در مزرعـه  کاهش کاربرد علف

10واقــع در  انشکده کشاورزي دانشـگاه فردوسـی مشـهد    تحقیقاتی د
دقیقـه  16درجـه و  36شرق مشهد بـا عـرض جغرافیـایی    کیلـومتري

985دقیقه شـرقی و ارتفـاع   36درجه و 59جغرافیایی شمالی و طـول
آزمایش به صورت. انجام شد1391در تابستان ،دریامتـري از سـطح

هـاي کامـل تصـادفی در سـه     اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلـوك  
عوامل مورد بررسی شامل الگوي کاشت ذرت در سـه  . تکرار انجام شد

سـانتی متـر،   75کاشت یک ردیفه در ردیف هایی بـه فواصـل   (سطح 
75کاشت دو ردیفه بصورت موازي در طرفین پشته هایی بـه فواصـل   

سانتی متر و کاشت دو ردیفه بصورت زیگزاگ در طرفین پشـته هـایی   
به عنوان کرت هاي اصـلی و روش کـاربرد   ) سانتی متر75اصل به فو

کاشـت نـواري در روي   پخش سراسـري و (کود نیتروژن در دو سطح 
ردیف هاي روش کاشت تـک ردیفـه ذرت و بـین ردیـف هـاي روش      

درصد مقدار کـاربرد کـود   25براي این منظور ) ( هاي کاشت دو ردیفه
درصـد  75مان با کاشت و همز%) 46کیلوگرم کود اوره 400(نیتروژن 

و مقـدار کـاربرد   ) در مرحله شروع سـاقه رفـتن ذرت بکـار بـرده شـد     
3در ) 26) (درصـد OD5/22اکوییـپ  (کـش فـورام سـولفورون    علف

لیتر ماده 2(درصد مقدار کاربرد توصیه شده آن 50و 75، 100(سطح 
برگی ذرت به عنوان کرت هـاي فرعـی   4در مرحله ) تجاري در هکتار

. نظر گرفته شدنددر 
بـا  28/2/1391در تـاریخ  704کاشت ذرت رقم سـینگل کـراس   

ابعـاد کـرت هـاي مـورد     . بوته در متر مربع انجـام شـد  74000تراکم 
باالي کـرت  (بود و هر کرت به دو قسمت عدم سمپاشی 3×6آزمایش 

.تقسـیم شـد  ) پایین کـرت (و سمپاشی ) به عبارتی دز صفر علف کش

برگـی،  3الـی  2تقرار بوته هاي ذرت در مرحله پس از سبز شدن و اس
.تنک و آرایش هاي کاشت مورد نظر در آزمایش تنظیم شدند

نتایج آزمون شیمیایی خاك محل اجراي آزمایش-1جدول 
Table 1- The results of chemical soil test of experimental site

بافت خاك
Soil Texture

pH
Organic Matter

)%(
N

)%(
P

(ppm)
K

(ppm)
عمق نمونه برداري
Sampling Depth

Loam7.810.630.0523.50304.500- 50 Cm



Zea mays(ارزیابی تأثیر الگوي کاشت ذرت  L. (95...و روش کاربرد

سانتی 18بدین ترتیب فواصل بوته ها در روش کاشت تک ردیفه 
دو روش کاشـت دو  متر و فواصل ردیف هاي کاشـت روي ردیـف در   

مقدار کود مورد نیاز . سانتی متر محاسبه شد9ردیفه موازي و زیگزاگ
نیتروژن بر اساس نتایج آزمایش خاك و نیاز گیـاه زراعـی تعیـین شـد     

انجام شـد  ) نشتی(آبیاري بصورت هفتگی و به شیوه سنتی ). 1جدول (
آن تا و پس از رویش ذرت و تنک آن دیده بانی از مزرعه و مراقبت از 

.زمان برداشت انجام شد
برگی ذرت بـا اسـتفاده از سـمپاش شـارژي     4سمپاشی در مرحله 

پشتی مدل ماتابی الگانس مجهز به نـازل بـادبزنی یکنواخـت شـماره     
لیتـر در هکتـار، انجـام    286بار و حجم پاشـش  5/2و در فشار 8002

.شد
ــل از برداشــت ذرت از هــر کــرت   در انتهــاي فصــل و ده روز قب

ی به مساحت یک متر مربع بصورت تصادفی انتخـاب و پـس از   سطح
هـرز  هـاي هرز به تفکیک گونه، تراکم کل علفهايتعیین تراکم علف

هـرز  هايدر سطح مذکور محاسبه و براي تعیین زیست توده آنها، علف
در سطح مذکور کف بر شده و پس از قرار دادن در داخل پاکـت هـاي   

زمایشگاه منتقل و پـس از خشـک شـدن    مقوایی به تفکیک گونه، به آ
سـاعت، وزن  48درجه سانتی گراد بـه مـدت   75آنها در آونی با دماي 

بـراي تعیـین   . خشک آنها با ترازوي با دقت هزارم انـدازه گیـري شـد   
عملکرد دانه و زیست توده ذرت نیز بوته هاي ذرت در زمـان برداشـت   

هرز پـس  هايفدر همان سطح انتخاب شده براي نمونه برداري از عل
از اندازه گیري ارتفاع بوته هاي ذرت، آنها را برداشت و پس از خشـک  

روز، عملکـرد دانـه و زیسـت تـوده و     25شدن در هواي آزاد به مـدت  
.شاخص برداشت ذرت اندازه گیري شد

آنالیز واریانس داده هاي آزمایش با اسـتفاده از نـرم افـزار آمـاري     
SAS    انجام شد و براي مقایسات میانگین داده هـاي آزمـایش نیـز از

همچنین معادلـه هـذلولی   . درصد استفاده شد5آزمون دانکن در سطح 
بـراي توصـیف   ) 1معادلـه  ) (11(سـه پـارامتره کـوزنس    1راست گوشه

رابطه تراکم و زیست توده علف هاي هرز بـا زیسـت تـوده و عملکـرد     
:گرفتدانه ذرت مورد استفاده قرار 
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عملکـرد در  ywfزیست توده و یا عملکـرد دانـه ذرت،   yدر این معادله 
تراکم یـا زیسـت تـوده کـل علـف      Dشرایط عاري از علف هاي هرز، 

درصد کاهش عملکرد زمانی که تراکم یا زیست توده کـل  Iهاي هرز، 
درصـد کـاهش   Aبه سـمت صـفر میـل مـی کنـد، و      علف هاي هرز

1-Rectangular hyperbola

عملکرد زمانیکه که تراکم یا زیست توده کل علف هاي هرز به سـمت  
.بی نهایت میل می کند، می باشد

نتایج و بحث
علف هاي هرز

5(هـرز  گونـه علـف  6ارزیابی فلور علف هاي هرز نشـان داد کـه   
شامل تاج خـروس ریشـه قرمـز، تـاجریزي سـیاه،      ) تک لپه1دولپه و 

سلمه تره، پیچک صحرایی، خرفه و سوروف گونه هاي غالـب مزرعـه   
تحت آزمایش بودند، که از یکنواختی باالیی به لحـاظ حضـور در کـل    

در بین گونه هاي یاد شده نیز تـاج  . کرت هاي آزمایش برخوردار بودند
و با بیش از درصد بیشترین وفور نسبی 74خروس ریشه قرمز با حدود 

درصد از زیست توده کل علف هاي هرز را به خود درصد بیشترین 80
نکته قابل توجه اینکه پیچک صـحرایی کـه   ). 2جدول (اختصاص داد 

، علیرغم وفور نسبی در واقع تنها گونه چندساله غالب مشاهده شده بود
نسبتاً کم، از درصد نسبتاً باالیی از زیست توده کـل علـف هـاي هـرز     

عالوه بر گونه هاي یاد شده گونـه هـاي دیگـري نظیـر     . برخوردار بود
Digitaria(علف انگشتی  sp.( تاج خروس خوابیده ،)A. belitoides

ــاهی چســبان ) Setaria(، دم روب verticilata( ــوره Datura(، دات

stramonium( و شنگ ،)Trgopogon sp. (   با فراوانـی و یکنـواختی
.  بسیار کم نیز در کرت هاي آزمایشی مشاهده شد

نیز مهمترین گونـه هـاي علـف هـاي هـرز      ) 26(زند و همکاران 
گونه یکسـاله  4گونه یکساله پهن برگ، 17مزارع ذرت ایران را شامل 

.اندگونه چندساله معرفی کرده 11باریک برگ و 
نتایج آزمایش نشان داد که الگوي کاشت اثر معنی داري بر تراکم 

، بـا اینحـال   )3جدول ( کل علف هاي هرز در واحد سطح  ایجاد نکرد 
بیشترین و کمترین تراکم کل علف هاي هرز در واحد سطح به ترتیـب  

). 4جدول (در الگوي کاشت یک ردیفه و دو ردیفه موازي مشاهده شد 
زیست توده کل علف هاي هرز در واحـد سـطح نیـز    به همین صورت 

ثیر الگوي کاشت قرار نگرفت و در این صفت نیـز بیشـترین و   أتحت ت
کمترین زیست توده کل علف هاي هرز در واحد سـطح بـه ترتیـب در    

و 3جـداول  (الگوي کاشت تک ردیفه و دو ردیفه موازي مشاهده شـد  
مـی شـود ایـن بـار بـر      نیز مشاهده 4البته همانطور که در جدول ). 4

هرز،  فاصله بین بیشترین و کمترین میزان هايخالف تراکم کل علف
.زیست توده کل علف هاي هرز  در واحد سطح، به مراتب بیشتر است

بر خالف الگوي کاشت، نحوه کاربرد کود نیتروژن به شکل کامالً 
هم تراکم و هم زیست توده کـل علـف هـاي    ) ≥01/0p(معنی داري 

به نحویکه توزیـع  ) 3جدول (ر واحد سطح را تحت تاثیر قرار داد هرز د
کود نیتروژن بصورت نواري در مقایسه با توزیع سراسري آن به ترتیب 

درصـدي تـراکم و زیسـت تـوده کـل      10و 25منجر به کاهش حدود 
). 4جدول (علف هاي هرز در واحد سطح شد 
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در انتهاي فصل رشد) بدون سمپاشی(هرز غالب موجود در تیمارهاي شاهد هاي علفختصاصات گونها-2جدول 
Table 2- Characteristics of dominate weed species in control treatments (no herbicide spraying) at the end of growing season

درصد از 
زیست توده 

کل
Percentage

of total
biomass

وفور نسبی
Relative

frequency

میانگین زیست 
توده

گرم در متر (
)مربع

Biomass
(g.m-2)

میانگین تراکم
بوته در (

)مترمربع
Density
(P.m-2)

چرخه 
زندگی
Life
cycle

نام فارسی
Persian
Name

تیره گیاهی
Family

نام علمی
Scientific Name

80.4674.37147.7441.16َAnnual
تاج خروس 
Amaranthaceaeریشه قرمز

Amaranthus retroflexus
L.

3.2712.466.016.90َAnnualتاجریزي سیاهSolanaceaeSolanum nigrum L.

2.355.394.322.98َAnnualسلمه ترهChenopodiaceaeChenopodium album L.

7.222.8313.261.56Perennial
پیچک 
ConvulvulaceaeConvulvulusصحرایی arvensis L.

0.642.621.181.45َAnnualخرفهProtulacaceaePortulac aoleracea L.

6.032.3011.081.27َAnnualسوروفPoaceae
Echinochloacruss-galli

(L.) Beauv

مشابه روش کاربرد کود نیتروژن، تراکم کل علف هاي هرز و نیـز  
زیست توده کل علف هاي هرز در واحد سطح به شـکل کـامالً معنـی    

ثیر مقدار کاربرد علف کش فورام سـولفورون  أتحت ت) ≥01/0p(داري 
عدم پاشـش علـف   (با اینحال تنها بین دز صفر ). 3جدول (قرار گرفت 

اختالف آماري معنی دار وجود داشت و در واقـع  با دزهاي دیگر، ) کش
تراکم و زیست توده کل علف هاي هرز در واحـد سـطح بـین دزهـاي     

درصد دز توصیه شده علف کش فورام سـولفورون، بـه   100و 75، 50
).4جدول (لحاظ آماري اختالف معنی داري نداشت 

همچنین نتایج نشـان داد کـه بـرهمکنش الگـوي کاشـت ذرت و      
نحوه کاربرد کود نیتروژن بر تراکم و زیست توده کل علف هـاي هـرز   

امــا ). 3جــدول (در واحــد ســطح، بــه لحــاظ آمــاري معنــی دار نبــود  
برهمکنش الگوي کاشت و دز علف کش فورام سولفورون بر تـراکم و  

01/0(طح کامالً معنـی دار  زیست توده کل علف هاي هرز در واحد س
p≤ ( بود) 3جدول.(

کـش فـورام سـولفورون،    ب در دز صـفر علـف  -1براساس شکل 
همانطور که قبالً نیز اشاره شد، الگوي کاشت دو ردیفه موازي نسـبت  
به الگوي کاشت یک ردیفه و دو ردیفه زیگـزاگ از تـراکم کـل علـف     

از الگـوي کاشـت،   هاي هرز کمتري برخوردار بود، با اینحال صرفنظر 
همزمان با افزایش دز علف کش فورام سـولفورون، تـراکم کـل علـف     

نکتـه  . هاي هرز در واحد سطح در کلیه الگوهاي کاشت کاهش یافـت 
ردیفـه مـوازي   ردیفه یعنی دوقابل توجه اینکه در دو الگوي کاشت دو

درصـد دز  100و 75، 50و دو ردیفه زیگزاگ، اخـتالف بـین دزهـاي    
فورام سـولفورون معنـی دار نشـد، حـال آنکـه در الگـوي       توصیه شده

دز توصــیه شــده فــورام 100و 50کاشــت تــک ردیفــه بــین دزهــاي 
سولفورون اختالف معنی داري به لحاظ تراکم کل علف هـاي هـرز در   

بر این اساس می تـوان گفـت،   ). ب-1شکل (واحد سطح مشاهده شد 
ل علـف هـاي هـرز    علیرغم اینکه اثر ساده الگوي کاشت بر تراکم کـ 

معنی دار نبود با اینحال در تقابل بـا دز علـف کـش فـورام سـولفورن،      
اختالفات قابل تاملی بین الگوي هاي مختلف کاشت مشاهده شد، بـه  

ردیفه امکان کاهش دز مصـرفی  اینصورت که در دو الگوي کاشت دو
درصد نیز محتمل است، ولی در الگوي کاشـت یـک   50علف کش تا 
حصول نتیجه مطلوب و فاقد اختالف با دز صـد درصـدي   ردیفه براي 

درصـد کـاهش مقـدار دز    25علف کش فورام سولفورون، فقط امکان 
).ب-1شکل (مصرفی وجود دارد 

روندي تقریباً مشابه نیز در اثر برهمکنش الگوي کاشت و دز علف 
کش فورام سولفورون بر زیست توده کـل علـف هـاي هـرز در واحـد      

مشابه تراکم کل علف هـاي هـرز،   ). الف-1شکل (سطح مشاهده شد 
) شاهد بودن سمپاشـی (زیست توده کل علف هاي هرز نیز در دز صفر 

در الگوي کاشت دو ردیفه موازي به شکل معنی داري کمتر از آرایـش  
به نظـر مـی رسـد آرایـش     . ردیفه زیگزاگ بودکاشت یک ردیفه و دو

هرز ایجاد مـی  امعه علفردیفه موازي بیشترین فشار را بر جکاشت دو
نماید، بطوریکه بر اساس نتایج این آزمـایش، در ایـن آرایـش کاشـت،     
جامعه علف هاي هرز از تراکم و زیست توده کمتـري در واحـد سـطح    

در ایـن جـا نیـز    . حتی در شرایط عدم کاربرد علف کش برخوردار بـود 
100و 75، 50تفاوت بین زیست توده کل علف هاي هرز در دزهـاي  

ردیفه بـه لحـاظ آمـاري    رصد دز توصیه شده در دو الگوي کاشت دود
معنی دار نبود، ولی در الگـوي کاشـت یـک ردیفـه ایـن تفـاوت بـین        

درصد دز توصیه شده، مشابه تراکم کل علف هـاي  100و 50دزهاي 
). الف-1شکل (هرز، متفاوت بود 



Zea mays(ارزیابی تأثیر الگوي کاشت ذرت  L. (97...و روش کاربرد

ثیر الگوي کاشت، نحوه کاربرد کود أهرز و ذرت تحت تهايصفات اندازه گیري شده مربوط به علف) میانگین مربعات(یانس آنالیز وار-3جدول 
نیتروژن و دز علف کش فورام سولفورون

Table 3- ANOVA (Mean of Squares) of measured traits in weeds and corn affected by sowing pattern, nitrogen application
method and Foramsulfuron dose

شاخص برداشت
HI

زیست توده
ذرت
Corn

biomass

عملکرد دانه
ذرت

Corn kernel
yield

ارتفاع ذرت
Corn
height

زیست توده 
کل علف هاي 

هرز
Total weed

biomass

تراکم 
کل علف هاي 

هرز
Total weed

density

درجه 
آزادي
d.f.

منبع تغییر
S.O.V

192.9716416087.3 ns8357500.73 ns783.29ns723.89ns84.26ns2
بلوك

Block

19.59 ns4928019.3ns3747972.96ns119.08ns2750.04ns71.18 ns2
)A(َالگوي کاشت 

Sowing Pattern(A)

16.427375624.31523837.541809.871001.55217.834
خطاي  اول
Error 1

217.97ns66800745.319449738.003132.20694.48782.801
)B(نحوه کاربرد کود نیتروژن 

Nitrogen application method (B)

399.07138173688.930220173.196862.30120722.5 ns7483.23
)C(دز علف کش 

Hebicide Dose (C)
60.04 ns21976284.85385169.71 ns408.11ns183.34 ns227.78 ns2A×B

117.15 ns8507016.5ns2722366.47ns360.76ns1318.70485.226A×C
4.16ns4134316.1ns1507620.72ns347.11ns156.47ns637.163B×C

44.57ns8093017.5 ns3632492.25 ns382.56ns1057.74474.596A×B×C

192.9716416087.38357500.73783.29723.8986.2642
خطاي دوم
Error 2

20.023.734.710.734.934.9
)درصد(ضریب تغییرات 

C.V.)%(
# :ns ، *درصد1و 5به ترتیب عدم معنی داري ، معنی دار در سطح **و

#ns, * and **: not significant, significant at 0.05 and 0.001, respectively

در حقیقت بر اساس نتایج حاصل از برهمکنش الگوي کاشت و دز 
علف کش فورام سولفورون چنین برداشت می شود که بـدلیل شـرایط   
بهینه تر از نظر فشار بر جامعه علف هاي هـرز در الگوهـاي کشـت دو    

بویژه کشت دو ردیفه موازي، امکـان کـاهش دز علـف کـش     ردیفه و 
درصد دز توصـیه شـده نیـز میسـر     50فورام سولفورون حتی به میزان 

.خواهد شد
بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، بـرهمکنش نحـوه کـاربرد    
کود نیتروژن و دز علف کش فورام سولفورون بر تراکم کل علف هـاي  

بـود، در حالیکـه ایـن    ) ≥01/0p(ار هرز در واحد سطح کامالً معنـی د 
برهمکنش بر زیست توده کل علف هاي هرز از نظر آمـاري معنـی دار   

و همانگونه که در اثرات سـاده نیـز   2منطبق بر شکل ). 3جدول (نبود 
شـاهد  (اشاره شد، تراکم کل علف هاي هرز در واحد سطح در دز صفر 

داري بیش در روش کوددهی سراسري به شکل معنی) بدون سمپاشی
چند افـزایش دز علـف کـش    هر. از روش کوددهی بصورت نواري بود

فورام سولفورون منجر به کاهش تراکم کل علف هـاي هـرز در واحـد    
سطح در هر دو روش کاربرد کود نیتروژن شـد، بـا اینحـال در کـاربرد     

50سراسري کود نیتروژن بر خالف کاربرد نواري آن، تفـاوت بـین دز   
د دز توصیه شده علف کـش فـورام سـولفورون بـه     درص100درصد و 

.لحاظ آماري معنی دار شد
بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، بـرهمکنش نحـوه کـاربرد    
کود نیتروژن و دز علف کش فورام سولفورون بر تراکم کل علف هـاي  

بـود، در حالیکـه ایـن    ) ≥01/0p(هرز در واحد سطح کامالً معنـی دار  
ه کل علف هاي هرز از نظر آمـاري معنـی دار   برهمکنش بر زیست تود

و همانگونه که در اثرات سـاده نیـز   2منطبق بر شکل ). 3جدول (نبود 
شـاهد  (اشاره شد، تراکم کل علف هاي هرز در واحد سطح در دز صفر 

در روش کوددهی سراسري به شکل معنی داري بیش ) بدون سمپاشی
یش دز علـف کـش   هرچنـد افـزا  . از روش کوددهی بصورت نواري بود

فورام سولفورون منجر به کاهش تراکم کل علف هـاي هـرز در واحـد    
سطح در هر دو روش کاربرد کود نیتروژن شـد، بـا اینحـال در کـاربرد     

50سراسري کود نیتروژن بر خالف کاربرد نواري آن، تفـاوت بـین دز   
درصد دز توصیه شده علف کـش فـورام سـولفورون بـه     100درصد و 

.عنی دار شدلحاظ آماري م
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ثیر اثرات ساده تیمارهاي الگوي کاشت، نحوه کاربرد کود أمقایسه میانگین صفات اندازه گیري شده در علف هاي هرز و ذرت تحت ت-4جدول 
نیتروژن و دز علف کش فورام سولفورون

Table 4- Mean comparisons of measured traits in weeds and corn affected by sowing pattern, nitrogen application method
and Foramsulfuron dose

شاخص 
برداشت ذرت

)درصد(
HI
(%)

زیست توده 
ذرت

گرم در (
)مترمربع
Corn

biomass
(g.m-2)

عملکرد دانه 
ذرت

گرم در (
)مترمربع

Corn kernel
yield

(g.m-2)

ارتفاع 
ذرت

)سانتیمتر(
Height
(cm)

توده کلزیست
علف هاي هرز

گرم در (
)مترمربع
Weed

biomass
(g.m-2)

تراکم کل
علف هاي 

هرز
بوته در (

)مترمربع
Weed

density
(P.m-2)

سطوح
Levels

تیمار
Treatment

41.97 a836.38 a345.35 a186.97 a71.38 a26.77 aیک ردیفه
Single row

)A(الگوي کاشت 
Sowing pattern (A)

45.08 a925.00 a421.56 a191.39 a49.98 a21.62 aدو ردیفه موازي
Twin row (Parallel)

40.36 a896.68 a365.33 a189.67 a61.21 a23.99aدو ردیفه زیگزاگی
Twin row (Zigzag)

41.21 a982.31 a429.39 a195.94 a57.75 b21.50 bنواري
Band

نحوه کاربرد کود نیتروژن 
)B(

Nitrogen application
method (B)

37.73 a789.67 b325.44 b182.75 b63.96 a28.09 aسراسري
Broadcast

32.76 b476.79 b188.41 b160.34 b183.59 a55.33 a0
0

)C(دز علف کش 
Herbicide dose (C)

39.77 a962.31 a402.50 a196.88 a24.72 b16.00 b
درصد دز توصیه شده50

50% of
recommended dose

42.00 a1024.03 a442.36 a197.31 a17.65 b14.55 b
درصد دز توصیه شده75

75% of
recommended dose

43.35 a1080.83 a476.39 a202.83 a17.45 b13.30 b
دز توصیه شده100

100% of
recommended dose
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Duncan multiple range test
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نظر تراکم کل علف هاي هرز در واحد سطح به لحاظ آماري معنی دار 
).2شکل ( نمی باشد 
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نحوه کاربرد نواري کود نیتروژن بدست آمد و این در حالی بـود کـه دز   
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).داده ها نشان داده نشدند(واحد سطح را ایجاد کرد 
مهـم در عوامـل ازیکـی عنوانبهراکاشتآرایش) 28(زیمدال 

. دانـد مـی گیاهـان زراعـی  وهـرز هـاي علفبینرقابتشدتتعیین
ردیفه گندم نیز نشان دادند که کاشت دو) 18و 17(ایزدي و همکاران 
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هرز را به میـزان  هايدر مقایسه با کاشت یک ردیفه، زیست توده علف
آنها همچنین نشان دادند که کاربرد نواري کـود  . درصد کاهش داد25

فسفر و نیتروژن در مقایسه با کاربرد سراسـري آن زیسـت تـوده کـل     
آنهـا نتیجـه گرفتنـد کـه     . درصد کاهش داد50هرز را حدود هايعلف

اه با کاربرد نواري کود نیتروژن و فسفر بـه شـکل   کاشت دوردیفه همر
قابل توجهی سبب کاهش خسارت علف هاي هرز و افـزایش عملکـرد   

.گندم خواهد شد
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Figure 1-Interaction of corn sowing pattern and Foramsulfuron dose on density (a) and biomass (b) of total weeds. Means
followed by the same letter, are not significantly different (p>0.05) according to the Duncan multiple range test
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میانگین هاي با حداقل یک حرف . برهمکنش روش کاربرد کود نیتروژن و دز علف کش فورام سولفورون بر تراکم کل علف هاي هرز- 2شکل
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Figure 2- Interaction of nitrogen application method and Foramsulfuron dose on total weed density. Means followed by the
same letter, are not significantly different (p>0.05) according to the Duncan multiple range test

جذبعلتبهردیفهدوکاشتآرایشدرکهنشان داد) 13(فنهام
يهـا علـف تداخلذرت،کانوپیدرفتوسنتزيفعالحداکثري تشعشع

در پژوهشی دیگـر ظفریـان و   .یابدمیکاهشآنهازیست تودهوهرز
در ارزیابی اثر تلفیقی تـراکم و آرایـش کاشـت    ) 25(صدرآبادي حقیقی 

دوکاشـت ذرت بهمراه علف کش نیکوسولفورن نشان دادند که آرایش
زیسـت  درصدي62کاهشردیف،یککاشتآرایشبهنسبتردیفه
نیـز نشـان   ) 19(ایـزدي و همکـاران   . شدباعثراهرزهايعلفتوده

دادند که کاربرد کود نیتروژن بصورت نواري منجر به کاهش معنی دار 
هرز در گندم شد و افزایش مقدار کـاربرد  هايتراکم و زیست توده علف

اي مـذکور را بـدنبال   آن در هر دو روش کاربرد، افـزایش شـاخص هـ   
بر اساس نتایج آزمایش آنها، کاربرد نیتـروژن بصـورت نـواري،    . داشت

ضــمن کــاهش مقــدار کــاربرد نیتــروژن، افــزایش کــارایی اســتفاده از 
. کش و کاهش مصرف آن را در گندم، به دنبال داشتعلف

زیست توده و عملکرد دانه ذرت
کاشـت بـر ارتفـاع،    نتایج این پژوهش نشان داد کـه اثـر الگـوي    

عملکرد دانه در واحد سطح، زیسـت تـوده در واحـد سـطح و شـاخص      
با این حال در ارتباط بـا کلیـه   ). 3جدول (برداشت ذرت معنی دار نبود 

ردیفه مـوازي و  صفات یاد شده، باالترین میانگین به الگوي کاشت دو
جـدول  (کمترین میانگین به الگوي کاشت یک ردیفه اختصاص داشت 

ردیفه موازي را نسبت بـه  این نتایج برتري نسبی الگوي کاشت دو). 4
دو الگوي دیگر بویژه الگوي کاشت یک ردیفه که در نتایج مربوط بـه  

در حقیقـت بـه نظـر    . علف هاي هرز نیز اثبات شد را، تایید می نمایـد 
رسد اثرات مطلوب الگوي کاشت یاد شده بر جامعه علف هاي هـرز  می

یل افزایش نسبی صفات ذرت در مقایسه با سـایر  یکی از مهمترین دال
. الگوهاي کاشت بوده است

بر خالف الگوي کاشت، نحوه کاربرد کود نیتروژن اثر کامالً معنی 
بر کلیه صـفات ذرت بـه غیـر از شـاخص برداشـت      ) ≥01/0p(داري 

بر این اساس ارتفاع، عملکرد دانه در واحد سطح ). 3جدول (ایجاد کرد 
ذرت در کاربرد نواري کود نیتروژن در مقایسه با کـاربرد  و زیست توده

درصـد افـزایش   25و 30، 7سراسري آن به ترتیب بـه میـزان حـدود    
نظر از سهولت برداشـت کـود   به نظر می رسد صرف). 4جدول (یافت 

نیتروژن براي ذرت در کاربرد نواري نسبت به کاربرد سراسري، کاهش 
هرز در الگوي نواري کـاربرد کـود   تراکم و زیست توده کل علف هاي 

نیتروژن نیز، که قبالً بدان اشاره شد، دلیل دیگر افـزایش صـفات ذرت   
.در این شرایط شده است

اثر دز علف کش فورام سـولفورون بـر کلیـه صـفات ذرت کـامالً      
، 50هر چند تفاوت بـین دزهـاي   ). 3جدول (بود ) ≥01/0p(معنی دار 

عنی دار نشد، با ایـن حـال افـزایش    درصد دز توصیه شده م100و 75
مقدار دز مصرفی منجر به افزایش صفات ذرت بویژه در مقایسـه بـا دز   

شد به نحویکـه ارتفـاع، عملکـرد دانـه،     ) عدم پاشش علف کش(صفر 
زیست توده و شاخص برداشت ذرت در تیمار صد درصد دز مصرفی در 

5/1(150، 25مقایسه با تیمار دز صـفر بـه ترتیـب بـه میـزان حـدود       
).4جدول (درصد افزایش نشان داد 34و ) برابر25/1(125، )برابر

)هکتارگرم ماده موثره در (دز علف کش 

تراکم کل علفهاي هرز 
)

بوته در متر مربع
(

نواري سراسري
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Figure 2- Interaction of nitrogen application method and Foramsulfuron dose on total weed density. Means followed by the
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.در این شرایط شده است

اثر دز علف کش فورام سـولفورون بـر کلیـه صـفات ذرت کـامالً      
، 50هر چند تفاوت بـین دزهـاي   ). 3جدول (بود ) ≥01/0p(معنی دار 

عنی دار نشد، با ایـن حـال افـزایش    درصد دز توصیه شده م100و 75
مقدار دز مصرفی منجر به افزایش صفات ذرت بویژه در مقایسـه بـا دز   

شد به نحویکـه ارتفـاع، عملکـرد دانـه،     ) عدم پاشش علف کش(صفر 
زیست توده و شاخص برداشت ذرت در تیمار صد درصد دز مصرفی در 

5/1(150، 25مقایسه با تیمار دز صـفر بـه ترتیـب بـه میـزان حـدود       
).4جدول (درصد افزایش نشان داد 34و ) برابر25/1(125، )برابر

)هکتارگرم ماده موثره در (دز علف کش 

تراکم کل علفهاي هرز 
)

بوته در متر مربع
(

نواري سراسري
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Figure 2- Interaction of nitrogen application method and Foramsulfuron dose on total weed density. Means followed by the
same letter, are not significantly different (p>0.05) according to the Duncan multiple range test

جذبعلتبهردیفهدوکاشتآرایشدرکهنشان داد) 13(فنهام
يهـا علـف تداخلذرت،کانوپیدرفتوسنتزيفعالحداکثري تشعشع

در پژوهشی دیگـر ظفریـان و   .یابدمیکاهشآنهازیست تودهوهرز
در ارزیابی اثر تلفیقی تـراکم و آرایـش کاشـت    ) 25(صدرآبادي حقیقی 

دوکاشـت ذرت بهمراه علف کش نیکوسولفورن نشان دادند که آرایش
زیسـت  درصدي62کاهشردیف،یککاشتآرایشبهنسبتردیفه
نیـز نشـان   ) 19(ایـزدي و همکـاران   . شدباعثراهرزهايعلفتوده

دادند که کاربرد کود نیتروژن بصورت نواري منجر به کاهش معنی دار 
هرز در گندم شد و افزایش مقدار کـاربرد  هايتراکم و زیست توده علف

اي مـذکور را بـدنبال   آن در هر دو روش کاربرد، افـزایش شـاخص هـ   
بر اساس نتایج آزمایش آنها، کاربرد نیتـروژن بصـورت نـواري،    . داشت

ضــمن کــاهش مقــدار کــاربرد نیتــروژن، افــزایش کــارایی اســتفاده از 
. کش و کاهش مصرف آن را در گندم، به دنبال داشتعلف

زیست توده و عملکرد دانه ذرت
کاشـت بـر ارتفـاع،    نتایج این پژوهش نشان داد کـه اثـر الگـوي    

عملکرد دانه در واحد سطح، زیسـت تـوده در واحـد سـطح و شـاخص      
با این حال در ارتباط بـا کلیـه   ). 3جدول (برداشت ذرت معنی دار نبود 

ردیفه مـوازي و  صفات یاد شده، باالترین میانگین به الگوي کاشت دو
جـدول  (کمترین میانگین به الگوي کاشت یک ردیفه اختصاص داشت 

ردیفه موازي را نسبت بـه  این نتایج برتري نسبی الگوي کاشت دو). 4
دو الگوي دیگر بویژه الگوي کاشت یک ردیفه که در نتایج مربوط بـه  

در حقیقـت بـه نظـر    . علف هاي هرز نیز اثبات شد را، تایید می نمایـد 
رسد اثرات مطلوب الگوي کاشت یاد شده بر جامعه علف هاي هـرز  می

یل افزایش نسبی صفات ذرت در مقایسه با سـایر  یکی از مهمترین دال
. الگوهاي کاشت بوده است

بر خالف الگوي کاشت، نحوه کاربرد کود نیتروژن اثر کامالً معنی 
بر کلیه صـفات ذرت بـه غیـر از شـاخص برداشـت      ) ≥01/0p(داري 

بر این اساس ارتفاع، عملکرد دانه در واحد سطح ). 3جدول (ایجاد کرد 
ذرت در کاربرد نواري کود نیتروژن در مقایسه با کـاربرد  و زیست توده

درصـد افـزایش   25و 30، 7سراسري آن به ترتیب بـه میـزان حـدود    
نظر از سهولت برداشـت کـود   به نظر می رسد صرف). 4جدول (یافت 

نیتروژن براي ذرت در کاربرد نواري نسبت به کاربرد سراسري، کاهش 
هرز در الگوي نواري کـاربرد کـود   تراکم و زیست توده کل علف هاي 

نیتروژن نیز، که قبالً بدان اشاره شد، دلیل دیگر افـزایش صـفات ذرت   
.در این شرایط شده است

اثر دز علف کش فورام سـولفورون بـر کلیـه صـفات ذرت کـامالً      
، 50هر چند تفاوت بـین دزهـاي   ). 3جدول (بود ) ≥01/0p(معنی دار 

عنی دار نشد، با ایـن حـال افـزایش    درصد دز توصیه شده م100و 75
مقدار دز مصرفی منجر به افزایش صفات ذرت بویژه در مقایسـه بـا دز   

شد به نحویکـه ارتفـاع، عملکـرد دانـه،     ) عدم پاشش علف کش(صفر 
زیست توده و شاخص برداشت ذرت در تیمار صد درصد دز مصرفی در 

5/1(150، 25مقایسه با تیمار دز صـفر بـه ترتیـب بـه میـزان حـدود       
).4جدول (درصد افزایش نشان داد 34و ) برابر25/1(125، )برابر

)هکتارگرم ماده موثره در (دز علف کش 

تراکم کل علفهاي هرز 
)

بوته در متر مربع
(

نواري سراسري
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ستون هاي با حداقل یک حرف مشترك بر اساس آزمون . زیست توده ذرتبرهمکنش الگوي کاشت ذرت و نحوه توزیع کود نیتروژن بر - 3شکل
درصد فاقد اختالف معنی دار می باشند5دانکن در سطح 

Figure 3- Interaction of corn sowing pattern and nitrogen application method on corn biomass. Means followed by the same
letter, are not significantly different (p>0.05) according to the Duncan multiple range test

به جز بر همکنش الگوي کاشت و نحوه کاربرد کود نیتـروژن کـه   
یـک از  ، هـیچ )≥05/0p(فقط بـر زیسـت تـوده ذرت معنـی دار بـود      

د نکردنـد  برهمکنش هـا بـر صـفات ذرت اثـرات معنـی داري را ایجـا      
، هنگامیکه از روش نواري بـراي توزیـع   3منطبق بر شکل ). 3جدول (

کود نیتروژن استفاده شد، علیرغم برتـري نسـبی الگوهـاي کاشـت دو    
ردیفه موازي، اخـتالف معنـی داري در زیسـت تـوده     ردیفه و بویژه دو

ذرت مشاهده نشد، با اینحال در کاربرد سراسري کود نیتروژن، زیسـت  
در همه الگوهاي مختلف کاشـت، کـاهش یافـت کـه ایـن      توده ذرت 

درصد فقط براي الگوي کاشت یـک ردیفـه   33میزان کاهش با حدود 
این مساله نشان دهنـده ایـن اسـت کـه در     ). ≥05/0p(معنی دار شد 

صورت استفاده از الگوي کاشت یک ردیفـه، انتخـاب روش کـوددهی    
.یت محسوب می شودهرز یک اولوهاينواري در شرایط حضور علف

در خصـوص اثـرات الگــوي کاشـت ذرت بــر عملکـرد و اجــزاي     
. عملکرد ذرت نتایج نسبتاً متفاوتی توسط محققین گزارش شـده اسـت  

در مقایسـه الگـوي کاشـت یـک     ) 21(از جمله پوریوسف و همکـاران  
ردیفه و دو ردیفه ذرت نشان دادند که بیشترین عملکرد دانه و زیسـت  

در مقایسه با الگوي کاشـت  ) یفهیک رد(توده از الگوي کاشت معمولی 
دو ردیفه حاصل می شود که در ظاهر با نتایج پژوهش حاضر در تضـاد  
است ولی باید توجه داشت که آزمایش نامبردگان در شـرایط عـاري از   

هرز انجام شده است و از سوي دیگر اختالفات عملکرد و زیسـت  علف

وهشـی دیگـر   همچنـین در پژ . توده در این پژوهش نیز معنی دار نشد
در مقایسه کاشت یک ردیفه و دو ردیفه ) 23( طاهرخانی و افشارمنش 

درصد عملکرد 16ذرت نشان دادند که الگوي کاشت یک ردیفه حدود 
در مقابل فـاتح و  . دانه بیشتري در مقایسه با کشت دو ردیفه ایجاد کرد

عملکرد کشت دو ردیفـه ذرت را بـیش از کشـت    ) 15و 14(همکاران 
نیـز در مقایسـه   ) 4(بذرافشـان و همکـاران   . فه اعـالم کردنـد  یک ردی

الگوي کاشت یک ردیفه مـوازي و یـک ردیفـه زیگـزاگ و دو ردیفـه      
زیگزاگ ذرت شیرین، نشان دادند که عملکرد دانـه و زیسـت تـوده در    

.کشت دوردیفه بیش از سایر انواع کشت می باشد
ذرتکاشتهايرروشدر ارزیابی اث) 1(عباس پور و همکاران 

نیکوسـولفورون نشـان   علفکـش ازاسـتفاده ومختلـف هايتراکمدر
کاشـت ودوردیفـه ردیفه،یککاشتشیوهدرذرتدادند که عملکرد

) 18و 17(ایزدي و همکـاران  .نداشتداريمعنیاختالفداخل جوي
نیز نشان دادند که کاشت دوردیفه گنـدم در مقایسـه بـا کاشـت یـک      

و 60و زیست توده گندم را به ترتیـب بـه میـزان    ردیفه، عملکرد دانه
آنها همچنین نشان دادند که کاربرد نواري کـود  . درصد افزایش داد30

فسفر و نیتروژن در مقایسه با کاربرد سراسري آن عملکرد دانه گندم را 
آنها نتیجه گرفتنـد کـه کاشـت دوردیفـه     . درصد افزایش داد25حدود 

نیتروژن و فسـفر بـه شـکل قابـل تـوجهی      همراه با کاربرد نواري کود
. سبب کاهش خسارت علف هاي هرز و افزایش عملکرد خواهد شد

نواري سراسري

زیست توده ذرت 
)

گرم در متر مربع
(

الگوي کاشت
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ذرت مربوط به الگوهاي مختلف کاشت ) ب و د(و زیست توده ) الف و ج(رابطه زیست توده و تراکم کل علف هاي هرز و  عملکرد دانه - 4شکل
باشندنقاط داده هاي واقعی مربوط به الگوهاي مختلف کاشت و خط حاصل از برازش تابع به کلیه نقاط می . ذرت

Figure 4- Relationship between total weed biomass and density with kernel yield (a and c) and biomass (b and d) of corn in
different sowing pattern. Markers belong to measured data and line resulted from fiiting equation to all data

به کلیه داده هاي رابطه تراکم و زیست توده کل علف هاي هرز و ) 1معادله (هاي حاصل از برازش تابع هذلولی راست گوشه پارامتر-5جدول 
زیست توده و عملکرد دانه ذرت در الگوهاي مختلف کاشت ذرت

Table 5- Parameters obtained from fitting rectangular hyperbola equattion (Eq. 1) to all data of relationship between total
weed density and biomass with biomass and kernel yield of cornin different sowing pattern

Prob.R2
A±SE

)%(
I±SE

)%(
Ywf±SE

)g. m-2(
نوع رابطه

Relationship type

0.0001<0.49
*26.69±97.55*0.58±1.06

توده کل علف هاي هرز و عملکرد دانه ذرتزیست 417.25±5347.09*
Total weed biomass vs corn kernel yield

0.0001<0.58
*79.19±133.18*0.27±0.55*578.28±11456.04

زیست توده کل علف هاي هرز و زیست توده ذرت
Total weed biomass vs corn biomass

0.0001<0.25298.80±188.05
*0.76±1.15*439.79±4984.11

تراکم کل علف هاي هرز و عملکرد دانه ذرت
Total weed density vs corn kernel yield

0.0001<0.29535.55±242.62
*0.52±0.92*766.19±11162.11

تراکم کل علف هاي هرز و زیست توده ذرت
Total weed density vs corn biomass

خطاي استاندارد: SE.رصد د5معنی دار درسطح *: 
*: significant at 0.05, SE: Standard error

نیـز در ارزیــابی اثـر مقــادیر مختلـف کــود    ) 27(زارع و همکـاران  
نیتروژن بر علف هاي هرز مزارع ذرت نشان دادنـد کـه افـزایش کـود     

نچـه علـف   نیتروژن سبب بهبود عملکرد ذرت می شود بـا اینحـال چنا  
هاي هرزي که همزمان با ذرت سبز می شـوند، دیرتـر کنتـرل شـوند     
رشد بیشتري در حضور مقـادیر بـاالي نیتـروژن خواهنـد داشـت و در      
نتیجه براي کنترل آنهـا نیازهـاي بـه دزهـاي حـداکثري علـف کـش        

.نیکوسولفورون می باشد
همچنین در ارزیابی روابط بین تـراکم و زیسـت تـوده کـل علـف      

ز و زیست توده ذرت مشخص شد که چه افزایش تـراکم کـل   هاي هر

علف هاي هرز و چه افزایش زیست توده آنها در واحد سطح منجر بـه  
د و -4ب و -4شکل (کاهش معنی دار در زیست توده ذرت می شود 

د رابطـه تـراکم و   -4ب و -4منطبق بر شکل هاي ). د-5ب و –5
ده ذرت در واحـد سـطح   زیست توده کل علف هاي هرز و زیسـت تـو  

ثیر الگوهاي مختلف کاشت قـرار نگرفـت و صـرفنظر از نـوع     أتحت ت
پارامترهـاي  . الگوي کاشت ذرت، روند نزولی مشـهودي وجـود داشـت   

حاصل از برازش تابع سه پارامتره نیز نشان داد که رابطه زیسـت تـوده   
کل علف هاي هرز و زیست توده ذرت در مقایسه با رابطه تـراکم کـل   

ضـریب  (بـه شـکل مناسـب تـري     علف هاي هرز و زیست توده ذرت 

(d)

یک ردیفه
دوریفه زیگزاگی
دو ردیفه موازي

عملکرد دانه ذرت 
)

گرم در متر مربع
(

)بوته در متر مربع(تراکم کل علفهاي هرز 
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).5جدول (از تابع سه پارامتره تبعیت کرد ) تبیین باالتر
بر این اساس زیست توده ذرت در شـرایط عـاري از علـف هـاي     

مربع برآورد شد که گرم در متر11162و 11456هرز به ترتیب حدود 
شـاهد  (در مقایسه با زیست توده حاصل از کرت هاي بدون سمپاشـی  

، نشان می دهد که در صورت عدم )4جدول ) (علف هاي هرزآلوده به 
درصـد کـاهش   57کنترل علف هاي هـرز زیسـت تـوده ذرت حـدود     

. خواهد داشت

در ارتباط با عملکرد دانه ذرت در واحد سـطح نیـز مشـابه زیسـت     
توده ذرت، رابطه زیست توده کل علف هاي هرز در مقایسه بـا تـراکم   

ضـریب  (، از بـرازش مناسـب تـر    کل علف هاي هرز در واحد سـطح، 
در ). 5ج و جدول -4الف و -4شکل هاي (بر خوردار بود ) تبیین باالتر

ارتباط با عملکرد دانه نیز تفاوت معنی داري در ارتباط بـا نـوع الگـوي    
. کاشت ذرت مشاهده نشد
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ذرت تحت تاثیر الگوهاي مختلف توزیع کود ) ب و د(و زیست توده ) الف و ج(رابطه زیست توده و تراکم کل علف هاي هرز و عملکرد دانه- 5شکل
واقعی و خطوط حاصل از برازش تابع می باشندنقاط داده هاي . نیتروژن

Figure 5- Relationship between total weed biomass and density with kernel yield (a and c) and biomass (b and d) of corn in
different nitrogen application methods. Markers belong to measured data and line resulted from fiiting equation to data

بر اساس پارامترهاي حاصل از برازش تابع سـه پـارامتره عملکـرد    
گرم 4984و 5347دانه ذرت در شرایط عاري از علف هاي هرز حدود 

که در مقایسه با داده هاي مربوط بـه  ) 5جدول (در مترمربع برآورد شد 
ان داد کـه عـدم   ، نش)4جدول (عملکرد دانه کرت هاي بدون سمپاشی 

درصدي عملکرد دانـه  65کنترل علف هاي هرز در ذرت کاهش حدود 
نکته قابل توجه اینکه درصـد کـاهش   . ذرت را به همراه خواهد داشت

عملکرد دانه در مقایسه با زیست توده ذرت بیشتر است که این مسـاله  
. در برخی مطالعات دیگر نیز اشاره شده است

ه زیست توده و تراکم کل علف هاي بر خالف الگوي کاشت، رابط
هرز و زیست توده و عملکرد دانه ذرت بـه شـکل معنـی داري تحـت     

). 6و جـدول  5شـکل  (ثیر روش کاربرد کود نیتـروژن قـرار گرفـت    أت

نیـز نشـان داده شـده اسـت، در هریـک از      5همانطور کـه در شـکل   
نمودارهاي رسم شده همواره صفات زیست توده ذرت و عملکـرد دانـه   

ن در واحد سطح در شرایط کاربرد نواري کود نیتروژن در مقایسـه بـا   آ
کاربرد سراسري آن از مقادیر باالتري برخوردار بوده اند و مهمتر اینکه 
کمتر نیز تحت تاثیر اثرات منفی ناشی از افزایش زیست توده و تـراکم  

در مـورد هـر   ). 6و جدول 5شکل (کل علف هاي هرز قرار گرفته اند 
نیز مشابه آنچه در قبل بدان اشـاره شـد، زیسـت تـوده کـل      دو صفت

علف هاي هرز در مقایسه بـا تـراکم کـل علـف هـاي هـرز، شـاخص        
ضرایب تبیـین  (مناسب تري براي پیشگویی خسارت محسوب می شد 

).6جدول ) (باالتر
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به داده هاي رابطه تراکم و زیست توده کل علف هاي هرز و زیست ) 1معادله (راست گوشه پارامترهاي حاصل از برازش تابع هذلولی-6جدول 
توده و عملکرد دانه ذرت درروش هاي مختلف کاربرد کود نیتروژن

Table 6- Parameters obtained from fitting rectangular hyperbola equattion (Eq. 1) to data of relationship between total weed
density and biomass with biomass and kernel yield of cornin different nitrogen application methods

Prob.R2
A±SE

)%(
I±SE

)%(
Ywf±SE

)g.m-2(
روش کاربرد نیتروژن

Nitrogen application
method

نوع رابطه
Relationship type

0.0001<0.59*42.55±103.10
 *

0.67±0.94
 *516.34±5724.28

نواري
Band

زیست توده کل علف هاي هرز و عملکرد دانه 
ذرت

Total weed biomass vs corn
kernel yield

0.0001<0.42 *43.53±96.76
 *

0.90±1.02
 *617.39±4816.83

سراسري
Broadcast

0.0001<0.65211.19±174.69
 *

0.30±0.46
 *

697.87±12102.93
نواري

Band

زیست توده کل علف هاي هرز و زیست توده 
ذرت

Total weed biomass vs corn
biomass

0.0001<0.54 *90.02±120.22
 *

0.43±0.58
 *

856.04±10629.30
سراسري

Broadcast

0.0001<0.341549.34±344.43
 *

0.72±0.84
 *532.92±5403.33

نواري
Band

عملکرد دانه ذرتتراکم کل علف هاي هرز و 
Total weed density vs corn

kernel yield

0.0001<0.282012.17±223.65
 *

0.97±1.16
 *581.68±4598.93

سراسري
Broadcast

0.0001<0.37625.21±176.54
 *

0.47±0.64
 *

939.84±11883.46
نواري

Band

تراکم کل علف هاي هرز و زیست توده ذرت
Total weed density vs corn

biomass

0.0001<0.36711.14±190.32
 *

0.32±1.04
 *

770.79±10620.76
سراسري

Broadcast
خطاي استاندارد:SE.درصد5معنی دار درسطح *: 

*: significant at 0.05, SE: Standard error

مقدار زیست توده ذرت در شـرایط عـاري از علـف هـاي هـرز در      
و 12000کاربرد نواري و سراسـري کـود نیتـروژن بـه ترتیـب حـدود       

گرم در متر مربع برآورد شد، که نشان از برتري زیسـت تـوده   10000
همچنـین  ). 6جـدول  (ذرت در شرایط کاربرد نواري کود نیتروژن است 

تراکم یا زیست توده کـل علـف   (طی در هر شرایIباالتر بودن ضریب 
نسـبت بـه کـاربرد نـواري کـود      يدر شرایط کاربرد سراسر) هاي هرز

نیتروژن، نشان از خسارت بیشتر ناشی از حضـور علـف هـاي هـرز در     
).6جدول (شرایط کاربرد نواري است 

درصـد بـرآورد   100خسارت حداکثر را بـیش از  Aهر چند پارامتر 
در کـاربرد نـواري بیشـتر    Iار آن بر خـالف  کرده است با این حال مقد

است، این امر احتماالً بدلیل افزایش فشار رقابت درون گونـه اي بـین   
جمعیت هاي مختلف علف هاي هرز در زیسـت تـوده هـاي بـاال و در     

.نتیجه کاهش خسارت به گیاه زراعی است
نیز نشان دادند که عملکـرد دانـه بـیش از    ) 15(فاتح و همکارا ن 

آنها همچنـین بیـان   . هرز قرار گرفتثیر علفأوده ذرت تحت تزیست ت
36تـا  19کردند که تلفات عملکرد دانـه ذرت در کشـت یـک ردیفـه     

Aو Iضـریب  . درصد برآورد شـد 30تا 13درصد و در کشت دوردیفه 

42و 5/3و بـراي کشـت دوردیفـه    44و 7براي کشـت یـک ردیفـه    
در حقیقت الگوي کشـت دوردیفـه نسـبت بـه یـک ردیفـه       . تعیین شد

.هرز سلمه تره نشان دادقدرت رقابتی بیشتري را نسبت به علف
در مجموع به نظر می رسد در ارزیابی خسارت ناشی از علف هاي 

کل علف هاي هرز در مقایسه هرز در ذرت، بهره گیري از زیست توده 
با تراکم کل علف هاي هرز شاخص مناسب تري است که این مسـاله  

و 9(نیز در بسیاري از پژوهش هاي گذشته نیز به اثبات رسـیده اسـت   
نیز در ارزیابی اثر تلفیقی تراکم ) 25(ظفریان و صدرآبادي حقیقی ). 18

ن دادنـد  و آرایش کاشت ذرت به همراه علف کش نیکوسـولفورن نشـا  
افـزایش ودوردیفهکاشتآرایشدرکاشتردیففاصلهکاهشکه با 
دزکـاهش علیـرغم هکتاردربوتههزار140و120بهکاشتتراکم
عملکـرد هکتـار درماده موثرهگرم60و40بهتیببهترکشعلف
درصـد 40و42مقـدار بهدانهشدنخمیريمرحلهدرسیلوییذرت

سمایی و همکاران همچنین . یافتافزایشهرزعلفباشاهدبهنسبت
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در ارزیابی امکـان کـاهش دز علـف کـش فـورام سـولفورون از       ) 22(
تـراکم ازطریق افزایش تراکم کاشت ذرت، نشان دادنـد کـه میتـوان   

تـا 25بینوگرفتبهرهعلفکشدزعنوان جانشینبهباال نیزکاشت
.راکاهشداددرصددزمصرفی علفکشفورامسولفوروندرذرت50

نتیجه گیري نهایی 
علیرغم اینکه الگوهاي کاشـت نتوانسـت اثـرات معنـی داري بـر      
صفات مورد مطالعه در آزمایش ایجاد نماید، با این حـال بـه نظـر مـی     
رسد بهره گیري از الگوهاي کاشت رقابتی تري نظیر کشت دو ردیفـه  

در . در شرایط حضور علف هاي هرز در زراعت ذرت، مناسب تـر باشـد  
ج این پژوهش ضمن تاییـد نتـایج سـایر    خصوص کود نیتروژن نیز نتای

محققین در ارتباط با برتري کامل کاربرد نواري کودهاي شـیمیایی در  
قیاس با کاربرد سراسري آن، مشخص کرد این روش کـوددهی بـویژه   
در شرایطی که آلودگی علف هـاي هـرز زیـاد اسـت بـه عنـوان یـک        

ر چرا کـه کـود نیتـروژن بـه میـزان بیشـت      . ضرورت محسوب می شود
توسط گیاه زراعی جذب و کمتر در معرض علف هاي هـرز قـرار مـی    

گیرد و از این طریق ضمن کاهش اثرات مثبت آن بر تحریـک جوانـه   
زنی گونه هاي مختلف علف هاي هرز همچنین از توان رقابتی آنها به 

همچنین مشخص شد در صورت بهـره گیـري از   . شدت خواهد کاشت
دوردیفه موازي و نیز بطـور همزمـان   الگوهاي کاشت دوردیفه و بویژه 

کاربرد نواري کود نیتروژن، دز مصرفی علف کش فورام سـولفورون را  
در واقـع بهـره   . درصد دز توصیه شده آن مـی تـوان کـاهش داد   50تا 

گیري از روش هاي زراعی به گونه اي که سبب بهبـود تـوان رقـابتی    
کـاهش سـهم   گیاه زراعی در برابر علف هاي هرز شود، مـی توانـد در  

علف کش ها در برنامه هـاي مـدیریت علـف هـاي هـرز و در نتیجـه       
مخاطرات آنها در زیست بوم هاي زراعی، بسیار موثر باشد و گـامی در  

. جهت نیل به مدیریت پایدار علف هاي هرز محسوب شود

سپاسگزاري
و از 21654بودجه این پژوهش در قالب طرح پژوهشی با شـماره  

اونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد تامین اعتبـار  محل اعتبارات مع
.شده است که بدینوسیله سپاسگزاري می شود
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