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ارزیابی اثر روشهای مختلف مدیریت علفهایهرز در سطوح تراکم ذرت بر علفهایهرز و عملکرد
.(Zea mays L.) ذرت
1

 و جواد رفیع پور2 محمد علی باغستانی،*1 سبحان محضری، 1راحله رستمی
 بخش تحقیقات علفهایهرز، استاد موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور-2 ، کارشناس ارشد علوم علف های هرز-1
)1397/6/19: تاریخ پذیرش-1396/6/24 :(تاریخ دریافت

چکیده
 آزمایشی در،بهمنظور ارزیابی تأثیر روشهای مختلف مدیریت علفهایهرز در سطوح تراکم ذرت بر مدیریت علفهایهرز و عملکرد ذرت
 آزمایش بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با. در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد تاکستان انجام شد،1388 سال زراعی
 درصد بیشتر از تراکم توصیه50  و25 ، بوته در متر مربع16  تیمارها شامل تراکم ذرت در سه سطح (تراکم توصیهشده.چهار تکرار انجام شد
 یک، علفکش نیکوسولفورون در مرحله دو تا چهار برگی ذرت، بدونوجین،شده) و مدیریت علفهای هرز در پنج سطح (عاری از علفهایهرز
 سبب بروز اختالف معنیدار در فراوانی و وزنخشک تاجخروس، نتایج نشان داد که تغییر تراکم ذرت.بار کولتیواتور و دوبار کولتیواتور) بودند
 بر، روشهای مختلف مدیریت علفهایهرز. تراکم کل و وزنخشک کل علفهای هرز و همچنین عملکرد بیولوژیک ذرت گردید،خوابیده
 برهمکنش سطوح تراکم ذرت. اثر معنیدار داشت اما اختالف معنیداری بر صفات ذرت مشاهده نشد،تمامی صفات مورد مطالعه علفهایهرز
 بهترین تراکم جهت کنترل مناسب علفهایهرز، در نهایت.و روشهای مختلف مدیریت علفهایهرز بر تراکم تاجخروسخوابیده معنیدار بود
 همچنین از. کیلوگرم در هکتار بود39155  درصد بیشتر از تراکم توصیهشده با50  تراکم،و بهدست آوردن عملکرد بیولوژیک باالتر در ذرت
. مناسبترین تیمار بود، نسبت به تیمارهای دو مرتبه وجین و دوبار کولتیواتور، یکبار کولتیواتور،میان روشهای متفاوت مدیریت علفهایهرز
. وجین، وزنخشک، کولیتواتور، عملکرد بیولوژیک:واژه های کلیدی
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To evaluate the effect of different weed management methods and corn densities on weed and yield
of corn, an experiment was conducted in 2009 at Azad University of Takestan. The experiment was
a factorial based on complete block design with four replications. Treatments were corn density in
three levels (recommended density, 16 Plant.m-2); 25% and 50% more than recommended density)
and weed management in five levels (hand weeding, without weeding, nicosulfuron herbicide in two
and four leave stages of corn life cycle, once and two times cultivator). The results showed that the
corn densities had significant effects on density and dry matter of prostrate pigweed (Amaranthus
blitoides), corn biomass and total weed densities and biomass. Different weed management methods
had significant effects on all weed species, but no significant effects on corn. The interaction effect
between corn densities and different weed management methods on prostrate pigweed density was
significant. Finally, the best corn density for weed controlling and achieving the higher biological
yield in corn is 50% above the recommended density (39155 kg. ha-1). Also, among different weed
management methods, one-time cultivation is the most suitable treatment compared to twice
cultivations and hand weeding.
Key Words: Biological yield, cultivator, dry matter, weeding.
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مقابله بلا فهلار علفهلایهرز در ملنار بلهاار رود،

مقدمه

راام مناسب م صلد ت زراعلی و الالدی مناسلب

ذرت ) ،(Zea mays L.سلللنان ت ل ت ،از خللانداد

اادت میبادد اه می دان بیته به نلد گیلا  ،رقلم و

گندمیان و مهمترین ت ت منلاق گرمیلیر و مدتلد

خصدویات آن ،فاوله بد ه ها را قدری انتخاب نمدد

جهان است ) .(Whalet et al., 2006ذرت ،گیاهی پر

اه از نظر ندر مهکلی وجدد ندادته بادد و ع و بلر

سدد و بلا دور ردلد نیلًتاو اد لا اسلت اله میلنان

این ،در راام مناسلب ،از ملا امکانلات م ینلی و

عملکرد دانه آن نیلًت بله گیاهلان مهلابه ،بلهمرا ب

زمین ،در اد منلدبی استفاد میددد (Bijan zadeh

بیهللتر اسللت ).(Williams and Marvey, 2000

) . & Ghadiri, 2006راام و آرایش اهت ،دو عاملی

اراضی زیر اهت این گیا  ،خداسلتاا رویلش قیلف

ت أییر قرار دادن ساختار الاندپی ،از

وسیدی از گیاهانهرز است؛ بلههمین دلیل ،،عملکلرد
ذرت ،همللدار

للث للاییر مللدیریت ایللن عداملل،

هیتند اه با
قری

غییر دک ،اجلنای انلدا های هلدایی همولدن

انداز برگها ،جهتگیری برگها و ن د ا صا آنهلا

ناخداسته قرار میگیرد؛ ا جاییاله در ولدرت علد

به ساقه و پیری برگهلای پلایین ر الاندپی ،قلادر بله

مللدیریت ،عملکللرد ذرت للا  68دروللد اللاهش للا

ااهش پتانیی ،داخ ،علفهایهرز ،از قری افنایش

مییابد ) .(Staff, 2002از این رو ،مدیریت این عدام،

جذب ندری ااندپی هیلتند (Bosnic & Swanton,

ناخداسته در زراعت ذرت ،امری اجتناب ناپذیر است.

) .1997در بررسی دیاری گنارش دد اه راام  22و

روشهای مختلفی جهت مدیریت علفهای هلرز در

 44ایلدگر بذر عدس )(Lens ensulenta Moench

ذرت بکار میرود .بنا برگناردات ،مدیریت دیمیایی،

در هکتللار ،سللًب اللاهش مدنللیدار فراوانللی و وزن

متداو رین روش انتر علفهای هرز این م صلد

خهک علفهایهرز دد و عملکرد عدس را افنایش

میبادللد ) .(Tollenar et al., 1994از ایللن رو،

داد .در االیاه علفاشهای مصلرف دلد در ایلن

علفاشهای زیادی در دنیا ،بلرای الاهش خیلارت

آزمایش ،نها از راام علفهایهرز ااستند (Daniel

علفهایهرز در ذرت ،مدرد بررسی قرار گرفتهانلد و

) .et al., 2001دیار م ققان عندان اردند اه رایًلی

به یًت رسید اند ) .(Tharp & Kells, 2001از قرفی،

از افنایش راام گیا زراعی و یکنداختی الادی اهت

نارانیهای مدجدد در زمینه آللددگی م ی زییلت و

می داند ،مهار علفهایهرز را افنایش دهد (Olsen

ظهدر پدید مقاومت علفهای هرز بله علفاشهلا،

) .et al., 2006اسلداله ) (Teasdale, 1995گلنارش

م ققان را بر آن دادت ا با غییر رویکلرد ،از االلت

ارد اه مدیریت علفهایهرز و عملکرد ذرت اهت

علفاش م در ،بله سلمت دیلدگا های متفکرانلهای

ذرت در ردیفهای  38سانتی متری با راام با دأ

سدق یابند اه ضمن ااهش مصرف علفاشها ،دیار

بللا مصللرف  25دروللد میللنان دوللیه علللفاش،

روشهای مدیریت علفهایهرز را نیلن بکلار گیرنلد

علفهایهرزبرابر با مصرف  100درود مینان دویه

) .(Baghestani et al., 2006در ایلن میلان ،مًلارز

دد علفاش در ردیفهای 76سانتیمتری با لراام

زراعی بهعندان یکی از ابنار لفیقی مدیریت علفهای

پایین میبادد .بر اساس نتایج این

قیل  ،در لراام

هرز مدرد دجه قرار گرفت .از جمله عدام ،بلهزراعی

با ی ذرت ،مینان عًدر ندر از میان ااندپی ،به اداق،

اه می داند در نی ،به افلنایش م صلد ت زراعلی و

میرسد و در نتیجه ردد علفهرز ،متدقف میدلدد و
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ارزیابی ایر روشهای مختلف مدیریت علفهایهرز در ...
للداخ ،علللفهرز بللا گیللا زراعللی اللاهش مییابللد

انتللر مکللانیکی و ادلتیدا للدر ،یکللی از روشهللای

) . (Teasdale, 1995در بررسی دیاری گلنارش دلد

مدیریتی مؤیر در ااهش علفهایهلرز میبادلند املا

اه با افنایش راام ذرت ،به عللت سلایهاندازی گیلا

زمان استفاد از ادوات اهاورزی در منار  ،از اهمیت

زراعللی ،ردللد علللفهرز اللاهش مییابللد؛ نتیجلله

بییاری برخدردار است .در بیهتر آزمایهات  ،با دجه

بهدستآمد از این بررسی نهلان میدهلد اله افلنایش

به ند وسای ،،زمان و ن د استفاد از آنها ،خاادرزی

داخص سنح بلرگ ذرت ،باعلث الاهش نلدر قابل،

می داند علفهایهرز را بین  20ا  98درود انتلر

استفاد برای علفهرز میددد ).(Malik et al., 1993

نمایللد .ایللن م ققللین عنللدان اردنللد الله اسللتفاد از

در بررسی دیاری مهخص دد اه با الاهش فاولله

ادلتیدا در به عندان یک روش مدیریت علفهایهرز

ردیفهللا و افللنایش للراام ذرت ،زییللت للدد

در بین ردیفهای اهت ذرت ،باعث افنایش عملکرد

سلمه ر ) (Chenopodium murale L.ااهش یافلت

ذرت نیًت ،به داهد با علفهایهرز گردیلد اسلت

) .(Tharp & Kells, 2001نتلایج بررسللی اسللداله

) .(Donald et al., 2001در آزمایهی ،ایر ادلتیداسیدن

) (Teasdale, 1998نهان داد اله فاولله ردیفهلای

بر انتر علفهلایهرز پلایین و بهلار ملنار ذرت،

اهت ذرت ،ایر منلدبی بر دلیلد زییلت دد و بلذر

مللدرد بررسللی قللرار گرفللت .نتللایج نهللان داد الله

 (Abutilonدارد

ادلتیداسیدن به خدبی می داند علفهایهرز ابیلتانه

) .(Teasdale, 1998در منالده مهابهی گلنارش دلد

را انتر اند ) .(Donald, 2007همونلین ایلن نتلایج

اللاهش فاوللله ردیفهللای اهللت ،باعللث اللاهش

ااای از آن بدد اه برای انتلر بهتلر علفهلایهرز

زییلت دد علفهلایهرز یکسللاله دیرسلًن دللدند

می دان از علفاشهای پیشرویهلی ملل ،آ لرازین،

میدللدد ) .(Murphy et al., 1996هللاربر و اوئللن

قً ،از ادلتیدا در استفاد ارد .همونلین ادلتیداسلیدن

) (Harbor & Owen, 2004بیان دادتند اه در راام

می داند مصرف علفاشها را لا 50درولد الاهش

بللا ی ذرت ،دلیللد بللذر د روبللاهی (Alopecurus

دهد ) .(Donald, 2007در پژوههلی دیالر ،م ققلان

) myosuroides Huds.و گاوپنًه ااهش یافت .نتلایج

ههللت روش ادلتیداسللیدن را در مقاییلله بللا اللاربرد

یک بررسی ااای از آن بدد اله لراام مهخصلی از

آ رازین و پندیمتالین مدرد بررسی قرار دادند و نتایج

ذرت و الاللدی اهللت می دانللد ردللد سلللمه ر را

ااولل ،از ایللن آزمللایش نهللان داد ادلتیداسللیدن بللا

ااهش دهد ) .(Saberali et al., 2008بنابراین الادی

ادلتیدا در دوار یا ادلتیدا در یغهای می دانلد ،لراام

اهت و مخصدوا راام ذرت می داند به عندان یلک

علفهایهرز را بین  39ا  74درود ااهش دهلد؛ از

ابنار بیخنر و مؤیر ،در مدیریت لفیقی علفهایهرز

قرفی ،این روش ،راام ذرت را دش درود الاهش

م یدب ددد .الًته به یقین می دان گفت اله الالدی

میدهللد ) .(Muler et al., 1997قنللک اللردن

اادت گیلا زراعلی ،بله نهایی قلادر بله مهلار اامل،

علفهایهرز بین ردیفهلای اهلت ،بلدون ایلر بلر

علفهایهرز و بهاداق ،رساندن خیارت این عدام،

عملکرد ذرت ،باعث الاهش علفهلایهرز یکسلاله

ناخداسته نمیبادد .از این رو میباییت همرا با ایلن

نظیر د روباهی دد ) .(Donald, 2006از اینرو در این

روش ،روش دیاللری را بکللار بللرد .وجیندسللتی و

آزمایش ،أییر سندح راام ذرت ،همرا با روشهای

مدیریت مکانیکی ،از روشهای ملدرد قًلد در نظلا

مختلللف مللدیریت علفهللایهرز ،بللر مللدیریت و

اهتهای ردیفی میبادند ).(Mahzari et al., 2012

عملکرد ذرت مدرد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

گاوپنًللللله )L.

theophrasti
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مواد و روشها
ایللن آزمللایش ،بهوللدرت فااتدریلل ،در قالللب قللرح
بلدکهای اام ،صادفی با چهلار کلرار انجلا دلد.
ی مارهللا دللام،ا للراام ذرت در سلله سللنح للراام
دویهدد ( 16بد ه در متر مربلک) 25 ،درولد و 50
دروللد بیهللتر از للراام دویهدللد و مللدیریت
علفهلللایهرز در پلللنج سلللنح ،دلللام ،علللاری از
علفهایهرز ،بدون وجین ،علفاش نیکدسدلفدرون
(اروز  )SC 4%به مینان دو لیتر در هکتار در دو لا
چهار برگی ذرت ،اعما یکبار ادلتیدا در در ار فلا
 20سللانتیمتری و اعمللا دو مراللله ادلتیدا للدر در
ار فا  20و  35سانتیمتری ذرت) بدد اه قلی سلا
زراعی  ،1388به عندان اهت دو (اوای ،یرملا ) ،در
منرعلله

قیقللا ی و پژوهشهللای علمیاللاربردی

اایتان ،با عرض جغرافیلایی  36/3دلمالی و قلد
جغرافیایی  49/39درقی و ار فا  1325متر از سلنح
دریا انجا دد .آزمایش در زمینی بله میلاات 2042
متر مربک پیاد دد .مراا ،اولیه هیله بیلتر ،در پلایین
سا  ،1387با اجرای دخم عمیل ( 40سلانتی متلر)
آتللاز دللد و سللبه در بهللار  ،1388سللایر عملیللات
آماد سازی نظیر دلخم ،دییلک و پله از آن للدلر و
استفاد از سیکلد یلر ،بله منظلدر خلرد الردن اامل،
الدخهها ،انجا پذیرفت .هرارت آزمایهی بلا چهلار
ردیف اهت ،به فاوله  60سانتیمتر و قد دش متر
آماد دد .برای امین درای مناسب غذیله ذرت بلر
اساس آنالین خاک 100 ،ایللدگر الدد سدپرفیلفات
ریب ،در هکتار و  50ایلدگر ادد سدلفاتپتاسیم در
هکتار به خاک اضافه دد .یک سد از مقادیر مختلف
ادد اور  ،قً مهخصات قرح آزمایهی و هملرا بلا

گ ،نر ( اجی) ،به ودرت سلرک مصلرف دلد .رقلم
سینا ،اراس  ،600به ودرت خهکهااری ،در اریخ
 ،1388/4/9به ودرت دستی اهت دد .اولین ندبلت
آبیاری (خاک آب) ،ب فاوله بدد از ا ما اهت انجا
دد .آبیاریهای بددی قًل علرف مننقله و هفتلهای
یکبللار انجللا پللذیرفت ولللی در مراالل ،رسللیدگی
فینیدلدژیک ،دور آبیاری بیهتر دد .با دجه به اینکله
راامهای مختلف ،جلن یمارهلای ایلن قلرح بلدد،
عملیات نک ،با دقت بیهتر و در مراله سه ا چهلار
برگی ذرت انجا دد ا راامهای مدرد نظر بهدست
آیللد .نمدنللهبرداری از علفهللایهرز 50 ،روز بدللد از
اا دت و با بکارگیری ادآدرات یک متر در یلک متلر
در هر ارت انجا دلد و فراوانلی علفهلایهرز ،بله
فکیللک گدنلله و جمدیللت الل ،علفهللایهرز در
ارتهای آزمایهی دمارش دد .نمدنههای جمکآوری
دد  ،به مدت  48ساعتف در آونی با دمای  72درجله
سللانتیگراد قللرار داد دللد و پلله از خهللک دللدن،
زییت دد علفهایهرز ،به فکیک گدنه انداز گیری
دد و در پایان ،وزنخهک ا ،علفهایهرز یاددادت
دد .په از رسیدن اام ،،با افل ایلرات اادلیهای،
عملیات بردادت بله اجلرا درآملد و عملکلرد دانله و
عملکرد بیدلدژیک یًت دد .داد هلای بهدسلت آملد ،
با استفاد از نر افنارآماری  SAS 9.1ملدرد جنیله و
لی ،آماری قرار گرفت .برای مقاییه میاناینهلا ،از
آزمدن چند دامنهای دانکلن و در سلنح ااتملا پلنج
درود استفاد دد .برای رسلم نمددارهلا از نر افلنار
 Excel 2003استفاد دد .برای نرما اردن داد های
مربدط بله علفهلایهرز ،از روش ًلدی ،لالاریتمی
استفاد دد.

اددهای پایه قً ،از اهت ،م اسًه دد و در مدرد هر
ارت ،جداگانه اعملا دلد .ملابقی الدد اور  ،در دو
مراله دش ا ههت برگی ذرت و در مرالله ظهلدر

نتایج و بحث
نتایج ااو ،از نمدنهبرداریها نهان داد اه زمین
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ارزیابی ایر روشهای مختلف مدیریت علفهایهرز در ...
مدرد آزمایش ،دارای پنج گدنه علفهرز دام،

نظر آماری ،مدنی دار نًدد (جدو  .)2در این بین،

سلمه ر ) ،(Chenopodium murale L.اجخروس

با رین جمدیت سلمه ر  ،در یمار 25درود بیهتر از

،(Amaranthus

راام دویهدد دمارش دد (جدو  .)2با دجه به

اجخروس خدابید )،(Amaranthus blitoides L.

نتایج ،ااهش عًدر ندر از ااندپی گیا زراعی اه در

پیوکو رایی ) (Convolvulus arvensis L.و خرفه

ردیفهای باریک ر اهت دد اند و یا دارای راام

) (Portolaca oleracea L.بدد .در اینمیان سه

با یی هیتند ،می داند ردد و نمد علفهایهرز را

علفهرز ،سلمه ر  ،اجخروس ریههقرمن و خدابید ،

دیار

ریههقرمن

)L.

retrofexus

ت أییر قرار دهد .نتایج مهابهی دس

م ققان بهدست آمد است ).(Begna et al., 2001

بیهترین فراوانی را در ارتهای آزمایهی دادتند.
تراکم سلمهتره

نتایج جدو

نتایج جدو  1نهان داد اه ایر سندح راام ذرت بر

مدیریت علفهایهرز ،ایر مدنیداری بر راام

راام سلمه ر از نظر آماری ،مدنیدار نًدد (جدو

سلمه ر گذادت ،بهقدریاه سه یمار وجیندستی،

 .)1همونین برهمانش سندح راام ذرت و

یکبار ادلتیدا در و دوبار ادلتیدا در ،مناسب رین ایر

علفهرز  ،أییر مدنیداری بر

انترلی را بر جمدیت سلمه ر دادتند و در یک گرو

جمدیت سلمه ر ندادت (جدو  .)1نتایج ااای از

آماری

مصرف

آناست در راام  50درود بیهتر از راام دویهدد

نیکدسدلفدرون ،نتدانیتتراام سلمه ر را به خدبی

 ،جمدیت سلمه ر ااهش یافت اما میان اخت ف میان

انتر اند و با یمار عد انتر  ،اخت ف مدنیداری

این یمار و راام دویهددهًر انتر سلمه ر  ،از

نهان نداد (جدو .)3

روشهای انتر

قرار

 1نهان داد اه روشهای مختلف

گرفتند

.)3

(جدو

جدول  -1اثر روشهای مختلف مدیریت علفهرز و سطوح تراکم ذرت بر جمعیت و وزنخشک علفهرز.
Table1. Effect of corn densities and weed management methods on weed density and biomass.
Amaranthus
retrofexus

Total
TDM

Amaranthus
blitoides

16.49
*19.50
172.73
**

0.65
**1.27
**4.86

TDM
0.08
0.14 ns
**5.16

3.60 ns
4.15
33.92

0.23 ns
0.22
24.35

0.31 ns
0.28
35.12

Chenopodiu
m murale

Total
density

0.15
0.80
**2.50

0.51
**1.06
**15.82

0.26 ns
0.23
26.34

0.22 ns
0.20
20.58

Amaranthu
Amaranthus
s
blitoides
retrofexus
Density
0.01
0.36
0.01ns
**1.60
**0.44
**6.66

**0.53
0.15
26.35

Chenopodiu
m murale

D
F

S.O.V

0.20
0.52 ns
**3.17

3
2
4

0.20 ns
0.21
33.41

8
42

Replication
)Corn density (D
Weeds
management
)(M
D*M
Error
CV

0.02 ns
0.02
11.72

 ** ، nsو * :به ترتیب عدم اختالف آماری معنیدار و معنیدار در سطح احتمال  0/01و .0/05
*,**, ns indicate significant at 5% and 1% probability levels and non-significant, respectively.

جدول  -2مقایسه میانگین اثر سطوح تراکم ذرت بر جمعیت و وزنخشک علفهایهرز.
Table 2. Means comparison of the effect of corn densities on density and total dry matter of weeds.
Total
TDM
10.03a
9.12a
6.80b

Amaranthus Amaranthus
retrofexus
blitoides
)(g.m-2
1.52 a
2.14 a
1.96 a
1.64 b

1.41 a
1.58 a

Chenopodium
murale

Total
density

1.86 ab

5.37a

2.00 a
1.61 b

5.20a
3.91 b

Chenopodium Amaranthus
murale
retrofexus
)Density (plant.m-2
1.22a
1.42ab
1.53a
1.19a
1.21b
1.22a

Corn density level

Recommended
density
25% more than
50% more than

میانگینهای دارای حرف مشترک در هر ستون ،فاقد اختالف آماری معنیدار در سطح احتمال پنج درصد میباشند.
Means with the same letters in the same columns are not significantly different at 5% probability.
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(جدو

 )1اما روشهای مدیریتی علفهایهرز،

بر جمدیت

سًب بروز اخت ف آماری مدنیدار بر جمدیت

اجخروس ریههقرمن ندادت (جدو  )1و سه سنح

سلمه ر ددند (جدو  ،)1بهقدریاه بیهترین راام

راام ذرت از این نظر ،در یک گرو آماری قرار

اجخروس ریههقرمن ،در یمار عد انتر دمارش

گرفتند (جدو  .)2همونین ،میان ایرات متقاب ،راام

دد و باقی یمارها ،در یک گرو آماری قرار گرفتند

ذرت و روشهای مختلف مدیریت علفهایهرز بر

(جدو .)3

سندح راام ذرت ،ایر مدنی داری

جمدیت سلمه ر  ،فاوت مدنیداری مهاهد نهد
جدول  .3مقایسه میانگین اثر روشهای مختلف مدیریت علفهرز بر جمعیت و وزنخشک علفهرز
Table 3. Means comparison of the effect of different methods weed management on density and total dry matter of weeds.
Total
TDM
4.67c
15.90a
11.62b
5.62c
5.70c

Amaranthus
Amaranthus
retrofexus
blitoides
)(g.m-2
1.10b
1.46b
2.67a
2.74a
1.29b
2.46a
1.19b
1.42b
1.49b

1.27b

Chenopodium
murale

Total
density

1.35b
2.14a
2.54a
1.57b

3.14c
6.66a
5.12b
3.48c

1.61b

3.39c

Chenopodium
Amaranthus
murale
retrofexus
)Density (plant.m-2
0.87b
1.10b
1.74a
1.55a
2.10a
1.14b
1.12b
1.14b
1.14b
1.08b

Weeds
management
Hand weeding
No control
Nicosulfuron
One time
cultivation
Two time
cultivation

میانگینهای دارای حرف مشترک در هر ستون ،فاقد اختالف آماری معنیدار در سطح احتمال پنج درصد میباشند.
Means with the same letters in the same columns are not significantly different at 5% probability.

تراکم تاجخروس خوابیده

اثر سطوح تراکم ذرت ،روشهای مختلف مدیریت
علفهایهرز و همچنین برهمکنش این دو تیمار ،بر
تراکم تاجخروس خوابیده معنیدار بود (جدول  .)1در
برهمکنش تراکم و روشهای مختلف مدیریت
علفهایهرز ،بیشترین جمعیت علفهایهرز ،در
تیمارهای تراکم توصیهشده بدون کنترل علفهایهرز،
تراکم توصیهشده  +مصرف نیکوسولفورون25 ،درصد
بیشتر از تراکم توصیهشده ذرت بدون کنترل
علفهایهرز و تیمار  50درصد بیشتر از تراکم توصیه
شده ذرت  +مصرف نیکوسولفورون ،مشاهد شد
(جدول  .)4در مقابل ،کمترین جمعیت تاجخروس
خوابیده در تیمارهای تراکم  25درصد بیشتر از تراکم
توصیهشده ذرت  +دوبار وجین ،تراکم  25درصد بیشتر
از تراکم توصیهشده  +یکبار و دوبار کولتیواتور،
همچنین تراکم  50درصد بیشتر از تراکم توصیهشده +
دوبار وجین ،یکبار و دوبار کولتیواتور ،بهدست آمد

(جدول .)4
تراکم کل علفهایهرز

ایر سندح راام ذرت و روشهای مدیریت
علفهایهرز بر راام ا ،علفهایهرز مدنیدار بدد
اما ایر متقاب ،این دو یمار ،اییر مدنیداری

بر

جمدیت علفهایهرز ندادت (جدو  .)1ایر

ت

سندح راام ذرت بر جمدیت ا ،علفهایهرز
(جدو  ،)2مهابه نتایج بهدست آمد برای

راام

علفهایهرز سلمه ر و اجخروس میبادد (جدو
 ،)2بهقدریاه بیهترین جمدیت علفهایهرز ،در دو
سنح راام دویه دد و  25درود بیهتر از راام
دویه دد ذرت مهاهد دد (جدو  .)2در مقاب،،
امترین جمدیت علف های هرز ،در راام  50درود
بیهتر از راام دویه دد ذرت دمارش دد (جدو
 .)2با دجه به نتایج می دان گفت اه فاوله اادت
باریک ر و آرایش اادت مربدی و دو ردیفه ،عاملی
مؤیر در افنایش دان رقابتی ذرت در مقاب،
علفهایهرز بدد و از راام علفهایهرز رقیب،

ارزیابی ایر روشهای مختلف مدیریت علفهایهرز در ...
ااست .نتایج فدق با نتایج ااو ،از

قیقات بانا و
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گرفت (جدو

 .)3در مقاب ،،امترین فراوانی

همکاران ) (Begna et al., 2001منابقت دادت.

علفهایهرز ،در یمار وجیندستی ،یکبار و دوبار

أییر

ادلتیدا در مهاهد دد .این نتیجه با نتایج بهدست

مدنیدار بر فراوانی علفهایهرز دادت (جدو ،)1

آمد از جمدیت علفهایهرز سلمه ر  ،اجخروس

بهقدریاه بیهترین جمدیت علفهایهرز ،در یمار

ریههقرمن و خدابید منابقت دارد (جدو  .)3نتایج

مهاهد دد .مصرف نیکدسدلفدرون،

دیار م ققان نین گنارش دد است

روشهای مختلف مدیریت علفهایهرز،

انتر

عد

مهابهی دس

).(Tollenar et al., 1994

انتر مناسًی بر فراوانی علفهایهرز ندادت و بدد
از یمار عد انتر  ،در یک گرو آماری دیار قرار

جدول  -4مقایسه میانگین برهمکنش روشهای مختلف مدیریت علفهایهرز و سطوح تراکم ذرت بر جمعیت تاجخروس
خوابیده.
Table 4. Interactions of corn densities and different weed management methodson Amaranthus blitoides.
)A. blitoides (plant m²
1.04b
2.46a
2.92a
1.01b
1.18b
1.04c
2.01b
2.98a
0.93c
0.81c
0.70c
1.30b
2.16a
0.82c
0.80c

Treatment
Recommended density × Two weeding
Recommended density × Nicosulfuron
Recommended density × Without weeding
Recommended density × One cultivator
Recommended density × Two Cultivators
25% more than recommended density × Two weeding
25% more than recommended density × Nicosulfuron
25% more than recommended density × Without
weeding
25% more than recommended density × One
cultivator
25% more than recommended density × Two
cultivators
50% more than recommended density × Two weeding
50% more than recommended density × Nicosulfuron
50% more than recommended density × Without
weeding
50% more than recommended density × One
cultivator
50% more than recommended density × Two
cultivators

میانگین های دارای حرف مشترک در هر ستون ،فاقد اختالف آماری معنیدار در سطح احتمال پنج درصد میباشند.
Means with the same letters in the same columns are not significantly different at 5% probability.

وزن خشک سلمهتره

با نتایج فراوانی سلمه ر منابقت دادت بهقدری اه

ایر یمارها بر وزن خهک سلمه ر  ،مهابه نتایج

اخت ف آماری مدنیداری در انتر

بهدست آمد در مدرد از جمدیت سلمه ر (جدو )1

علفهرزسلمه ر مهاهد نهد (جدو  .)2میان وزن

مدیریت

خهک سلمه ر و فراوانی آن رابنه ملًتی دارد

علفهایهرز ،ایر آماری مدنیداری بر وزن خهک

(جدو  ،)3بهقدریاه با رین وزن خهک سلمه ر ،

سلمه ر دادتند اما سندح راام ذرت و همونین

در دو یمار عد انتر و مصرف نیکدسدلفدرون

ایرمتقاب ،راام ذرت و روشهای مختلف مدیریت

بهدست آمد (جدو

 .)3در مقاب ،،سه یمار

علفهایهرز ،سًب بروز اخت ف آماری مدنیداری

وجیندستی ،یکبار و دوبار ادلتیدا در ،در یک گرو

در وزن خهک سلمه ر نهدند (جدو  .)3نتایج وزن

آماری قرار گرفتند (جدو .)3

بدد،

بهقدریاه

روشهای

مختلف

خهک سلمه ر در سندح مختلف ذرت (جدو ،)2

وزن خهک

رستمی و همکاران ( /)1397مجله دانش علفهایهرز )2( 14

38
وزنخشک تاجخروس ریشهقرمز

نیکدسدلفدرون بهدست آمد (جدو  .)2وجیندستی،

سندح راام ذرت ،سًب بروز اخت فآماری مدنیدار

یکبار و دوبار ادلتیدا در ،ایر انترلی مناسًی بر

در وزن خهک اجخروس ریههقرمن نهد (جدو )1

زییت دد اجخروس خدابید دادتند و در یک گرو

اما ایر روشهای مختلف مدیریت علفهایهرز بر

آماری قرار گرفتند (جدو .)3

ریههقرمن

وزنخشک کل علفهایهرز

اجخروس

زییت دد

علفهایهرزمدنیدار بدد ،بهقدری اه بیهترین وزن

علفهایهرزسندح راام ذرت و روشهای متفاوت

خهک این علفهرز ،در یمار عد انتر علفهرز

مدیریت علفهایهرز ،اخت ف آماری مدنیدار بر

بهدست آمد (جدو  .)3میان وزنخهک اجخروس

وزن خهک علفهایهرز دادتند اما برهمانش این

یمارهای وجین دستی ،مصرف

دو روش ،أییر مدنیدار بر وزنخهک علفهایهرز

نیکدسدلفدرون ،یکبار و دوبار ادلتیدا در ،اخت ف

 .)1نتیجه ااو ،از وزنخهک

ریههقرمن در

مدنیداری مهاهد

نهد (جدو

ندادت (جدو

 .)3همونین،

علفهایهرز در سندح راام اادت ذرت ،ایید

برهمانش سندح راام ذرت و روشهای مدیریت

انند نتایج ااو ،از فراوانی علفهایهرز ،به

علفهایهرز ،سًب اخت ف مدنیدار در وزن خهک

فکیک گدنه ،فراوانی ا ،علفهایهرز و زییت دد

اجخروس ریههقرمن نهد (جدو )1؛ این نتایج با

علفهایهرز به فکیگ گدنه میبادد (جدو

)2

نتایج ااو ،از فراوانی اجخروس ریههقرمن منابقت

بهقدریاه در راامهای دویه دد و 25درود

دادت (جدو .)3

بیهتر از راام دویه دد  ،انتر

وزنخشک تاجخروس خوابیده

زییت دد علفهایهرز مهاهد نهد و این دو یمار

سندح راام ذرت و روشهای مختلف مدیریت

در یک گرو آماری قرار گرفتند (جدو  .)2در مقاب،،

علفهایهرز ،ایر مدنیداری بر وزن خهک

امترین وزنخهک علفهایهرز ،در راام  50درود

اجخروس خدابید دادتند اما ایر متقاب ،این دو

بیهتر از راام دویه دد بهدست آمد (جدو .)2

روش ،اخت ف مدنیداری را نهان نداد (جدو .)1

روشهای مختلف مدیریت علفهایهرز ،ایرات

نتایج جدو ( )2نهان داد اه راام ذرت در دو سنح

متفاو ی بر وزن خهک علفهایهرز ،دادت،

دویه دد و 25درود بیهتر از سنح دویه دد ،

بهقدریاه بیهترین زییت دد  ،در یمار عد انتر

اجخروس خدابید

بهدست آمد(جدو  .)2مصرف نیکدسدلفدرون ،انتر

أییر یکیانی بر زییت دد

مناسًی بر

دادتند .این دو یمار ،انتر مناسًی بر رو اجخروس

مناسًی بر وزن خهک علفهایهرز ندادت و بدد از

خدابید ندادتند و هر ذو در یک گرو آماری قرار

یمار عد انتر  ،در یک گرو آماری جداگانه قرار

و  .امترین وزن خهک اجخروس

گرفت (جدو  .)3یمار وجیندستی ،یکبار و دوبار

خدابید  ،در  50درود بیهتر از راام دویه دد

ادلتیدا در ،أییر یکیانی بر وزن خهک علفهایهرز

بهدست آمد (جدو  .)2نتایج جدو ( ،)3نهان دهند

دادتند و امترین زییت دد علفهایهرز ،در این

وجدد اخت فآماری مدنیدار وزن خهک اجخروس

سه یمار مهاهد دد (جدو  .)3نتایج فدق با نتایج

ت أییر روشهای مختلف مدیریت

ااو ،از فراوانی و زییت دد علفهایهرز ،به

گرفتند و

خدابید ،

علفهایهرز بدد بهقدری اه با رین وزن خهک این
علفهرز ،در دو یمار عد

انتر

و مصرف

فکیک گدنه ،منابقت دادت (جدو .)3
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ارزیابی ایر روشهای مختلف مدیریت علفهایهرز در ...
عملکرد ذرت

از راام دویه دلد بله  25درولد بیهلتر از لراام

نتایج جنیه واریانه نهان داد اه سندح راام ذرت

دویه دد  ،عملکرد دانه را افلنایش داد املا افلنایش

و مدیریت علفهایهرز و همونین برهمانش این دو

راام ذرت از  25درود به  50درود بیهتر از دویه

یمار ،علفهایهرز ایر مدنلیداری بلر عملکلرد دانله

دد  ،باعث افلنایش عملکلرد دانله نهلد؛ ک رقابلت

ذرت ندادتند و مامی یمارها در یلک گلرو آملاری

درونگدنهای ،به ندعی سًب این افلت عملکلرد دانله

قیقا ی در مدرد

ذرت گردیلد .نتلایج مهلابهی دسل سلایر م ققللین

قرار گرفتند (جدو  6 ،5و  .)7قی

آرایش اادت و راام ذرت عندان دد اله در لراام

گللنارش دللد

بیش از  10بد ه در متر مربک ،افنایش عملکرد مدنیدار

).Hendaway et al., 2008

& (Brent & Thomas, 2000

بدد ) .(Gozebenli et al., 2004افنایش لراام ذرت
جدول  -5اثر روشهای مختلف مدیریت علفهایهر ز و سطوح تراکم ذرت بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک ذرت.
Table 5. Effect of corn densities and weed management methods on corn grain and biological yields.

Biological
yield
64938391.6
**476130995.9
68660826.5ns

Economical
Yield
470.11
212.73ns
264.78ns

DF
3
2
4
8
42

250.06ns
94066230.2ns
252.49
78229478
39.69
25.91
 ** ،nsو * :بهترتیب عدم اختالف آماری معنیدار و معنیدار در سطح احتمال  0/01و 0/05

S.O.V
Replication
)Corn density (D
Weeds management
)(M
D*M
Error
CV

*,**, ns indicate significant at 5% and 1% probability levels and non-significant, respectively.

جدول  -6مقایسه میانگین اثر سطوح تراکم ذرت بر عملکرد ذرت.
Table 6. Means comparison of the effect of corn densities on corn yield.

Biological Yield

Economical yield
Kg.ha-1
1748.00

Corn density level

Recommended
29412.00b
density
25% more than
2091.70
33808.00ab
50% more than
1728.60
39155.00 a
میانگینهای دارای حرف مشترک در هر ستون ،فاقد اختالف آماری معنیدار در سطح احتمال پنج درصد میباشند.
Means with the same letters in the same columns are not significantly different at 5% probability.

جدول  -7مقایسه میانگین اثر روشهای مختلف مدیریت علفهایهرز بر عملکرد ذرت.
Table 7. Means comparison of the effect different weed management methods on corn yield.

Weeds management

Economical yield
Biological Yield
Kg.ha-1
Hand weeding
1860.60
35857.00
No control
1369.80
33096.00
Nicosulfuron
1485.82
36695.00
One time cultivation
1591.30
30636.00
Two time cultivation
1595.60
34341.00
میانگینهای دارای حرف مشترک در هر ستون ،فاقد اختالف آماری معنیدار در سطح احتمال پنج درصد میباشند.
Means with the same letters in the same columns are not significantly different at 5% probability.

رستمی و همکاران ( /)1397مجله دانش علفهایهرز )2( 14
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عملکرد بیولوژیک

) 2004نشیان داد کیه تییراکم ذرت ،تیثثیر معنییداری بییر

نتایج نشان داد که سطوح تراکم ذرت ،تاثیر معنییداری

عملکییرد بیولوژیییک ذرت دارد؛ اییین نتی،ییه ،بییا نتییایج

بر عملکرد بیولوژیک ذرت داشت اما روشهای مختلف

بررسی حاضر همخوانی دارد چرا که بیا افییایش تیراکم

مدیریت علفهیایهرز و همچنیین بیرهمکینش سیطوح

بوته ،عملکرد بیولوژیک افیایش یافت.

تیراکم و روشهیای میدیریتی علفهیایهرز ،اثیر معنییی

نتیجه گیری

داری بر عملکرد بیولوژیک نداشتند (جدول  .)5جیدول
مقایسه میانگین اثر سطوح ذرت بیر عملکیرد بیولوژییک
(جدول  ،)6گویای این نکته است که بیا افییایش تیراکم
کاشت ذرت ،زیسیتتیوده برداشیتی ایین گییاه افییایش
یافت ،بهطوریکه بیشترین عملکرد بیولوژیک ذرت ،در
تراکم  50درصد بیشتر از تراکم توصیه شده بهدست آمد
(جدول  .)6البته میان این تراکم فوق با تراکم  25درصید
بیشتر از تراکم توصیه شده ،اختالف معنییداری مشیاهده
نشیید (جییدول  .)6در نهایییت ،کمتییرین تییراکم کاشییت،
کمترین عملکرد بیولوژیک را در پی داشت (جدول .)6
بررسییی گییازبنلی و همکییاران

(Gozebenli et al.,

در م،موع و با توجه به نتیایج آزمیایش ،بهتیرین تیراکم
بییرای کنتییرل مناسییب علفهییایهرز و بهدسییت آوردن
عملکیرد بیولوژییک بیا تر در ذرت ،تیراکم  50درصیید
بیشتر از تراکم توصیهشده میباشد .همچنین ،مییان روش
هییییای متفییییاوت مییییدیریت علفهییییایهرز ،یکبییییار
کولتیواتور ،نسبت به دو مرتبه وجین و دوبار کولتیواتور،
با کاهش هیینه کنترل ،مناسبترین تیمیار بیرای کنتیرل
علفهایهرز میباشد و عملکیرد حاصیل از ایین روش،
بییا عملکییرد بهدسییت آمییده از وجیییندسییتی و دوبییار
کولتیواتور ،برابر میباشد.
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