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 چكيده
ح در قالب طرو و اجزاي عملكرد ذرت، آزمايشی به صورت اسپليت فاكتوريل  هاي هرز بر عملكردمديريت تلفيقی علف اثربه منظور بررسی 

 ،فاكتور كولتيواتور در دو سطح ،اصلیهاي در كرت .در شهرستان خوسف انجام شد ،91-92در سال زراعی  ،تكرار با سهبلوك كامل تصادفی 

 كشعلفدز هاي هزار بوته در هكتار و  150و 100تركيب فاكتورهاي تراكم در دو سطح  ،هاي فرعیشامل نزدن و زدن كولتيواتور و در كرت

 هامقايسه ميانگينار گرفت. قر ليتر در هكتار  5/4و  سه، 5/1، صفردر چهار سطح شامل متوالكلر+ تريوتيالزين )لوماكس(  -مزوتريون + اس

عملكرد  . همچنيندرصد كاهش دهد 71و 67هاي هرز را به ترتيب نشان داد كه كولتيواسيون به تنهايی توانست وزن خشك و تعداد كل علف

تيمار كولتيواتور  و فتدر يك گروه آماري قرار گر ،كش در هكتارليتر علف  5/4و  سه، 5/1تيمارهاي كولتيواتور زدن و كاربرد مقادير دانه در 

 در هكتار،  كيلوگرم 3988دانه  با عملكردمتوالكلر+ تريوتيالزين )لوماكس(  -مزوتريون + اسليتر در هكتار علف كش  5/1زدن و كاربرد 

ليتر در هكتار  5/1نسبت به تيمار كولتيواتور نزدن و كاربرد  به ترتيب درصدي عملكرد دانه در واحد سطح 7/53و  6/64 دارمعنی باعث افزايش

با هدف  ،روبر عملكرد دانه تاثيري نداشت. از اين ،افزايش تراكم. همچنين كش شدعلفاين كاربرد عدم كولتيواتور زدن و و كش لوماكس علف

كش جديد دز مصرفی علف ،هرزهايمی توان با مديريت تلفيقی علف ،كاهش مصرف مواد شيميايی در سيستم هاي زراعیو كشاورزي پايدار 

كش ها بر محيط اثرات نامطلوب علف ،كاهش داد كه در اين صورت %6/66را به ميزان متوالكلر+ تريوتيالزين )لوماكس(  -مزوتريون + اس

 ها كاهش خواهد يافت.كشهرز نسبت به علفهايزيست و مقاومت علف

 لوماكس ،كولتيواتوركش، علف ،تراكم بوته كلمات كليدي:
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ABSTRACT 
In order to study of integrated management effect of weeds on yield and yield components of corn 

was carried out an experiment as factorial split in the base of randomized complete blocks design in 

three replications in 2012-2013 in Khosf, Iran. Main plots were in 2 levels (with and without 

cultivator) and sub plots were a combination of factors of density in 2 levels (100,000 and 150,000 

plants.ha-1) and reduced rates of Lumax herbicide in 4 levels (0, 1.5, 3 and 4.5 L.ha-1 that is 

recommended dose). The means comparison showed that cultivation could alone decrease 67 and 

71% of dry weight and the total number of weeds, respectively. Also, treatments of cultivation and 

1.5, 3 and 4.5 L.ha-1 of herbicide application placed in a statistical group for seed yield and 

cultivation and 1.5 L.ha-1 of herbicide application treatment with grain yield of 3988 Kg, caused an 

increase of 64.6 and 53.7% in grain yield as comparison with treatments of without cultivation and 

1.5 L.ha-1 of herbicide application and cultivation and no application of herbicide, respectively. 

Moreover, increase in plant density didn’t have effect on grain yield. Therefore, with the aim of 
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sustainable agriculture and reduction of chemical use in cropping systems with weed integrated 

management, the use dose of Lumax new herbicide can be reduced to 66% that in this case, 

undesirable effects of herbicides on environment and resistance of weeds to herbicides will be 

decreased. 

Keywords: Cultivator, herbicide, Lumax, plant density. 

 مقدمه

ذرت  بر اساس گزارش انجمن ملی تولیدکنندگان

 (،National Corn Growers of America) مريكاآ

 816برابر با ، 2011در سال  کل تولید جهانی ذرت

میلیون تن  316که از اين میزان، است  میلیون تن بوده 

آن به آمريكا اختصاص داشته است و پس از آمريكا، 

در رده بعدی قرار دارد.  ،تن میلیون 168چین با تولید 

میلیون تن ذرت در سال  55اتحاديه اروپا نیز با تولید 

جهان را به خود  گان ذرترتبه سوم تولیدکنند ،2010

میلیون تن، مكزيک  51اختصاص داده است. برزيل با 

میلیون تن و هند،  5/23میلیون تن، آرژانتین با  5/24با 

در رده های بعدی  آفريقای جنوبی، اوکراين و کانادا

مرکز فناوری  (.Anonymous, 2017قرار دارند )

اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی در سال 

 159ای کشور را حدود ذرت دانهزيرکشت سطح  ،95

میلیون تن  2/1حدود را  آن میزان تولیدو هزار هكتار 

 (. Anonymous, 2016برآورد کرده است )

 علت به و دارد فراوانی رشد که است هیگیا هرز علف

 با گیاهان رشد مانع رقابتی، و تهاجمی عادت داشتن

 (. خساراتet al., 2003 Eskandari) دشو می ارزش

 بیشتر ها بیماری و آفات از ،هرز هایعلف از ناشی

 مناطق يافته توسعه درکشورهای که طوری به است،

 کل درصد 15تا  10بین ، خسارات اين میزان ،معتدله

 در رقم اين و است شده زده تخمین محصول

 است بیشتر استوايی مناطق و توسعه حال کشورهای در

 صرف کشاورزان، تالش نصف حدود ،سبب بدين و

 & Rashed Mohassel)شودیم هرزيهاعلفمديريت 

Vafabakhsh, 1998.)  يک برنامه موفق برای کاهش

مناسب و شامل تكنیک هايی  ،هرزهایرقابت علف

از شروع کشت تا  ،هماهنگ است که به طور متوالی

 تر ازپايینهرز را در هایپايان فصل زراعی، علف

 ،برنامه ريزی بنابراين،آستانه زيان آوری نگاه دارد. 

امكان موفقیت را کاهش می  ،تنها بر پايه يک روش

دهد زيرا ممكن است از لحاظ اقتصادی، سیستم 

زراعی کاربرد نداشته باشد. مديريت، زمان و گیاه 

هرز، روش هایعلفمديريت هرچند که روش عمده 

 یللدبه  ،زهری علفهان متخصصاشیمیايی است اما 

ش ترــن گسیهمچنو طی یمحت زيست مشكالوز بر

یکه يکشهابه علفز هریمت علفهاومقاون فزروز ا

ل نبادبه ، رندیمیگار قرده ستفارد اموده سطح گستردر 

 قلاند که ضمن به حددنی میگريگزيجای هاروش

ت يريمدن ندما، راکشعلفف مصرن ساندر

بحث  ،از اين روکثر برسانند. ابه حدز را هریعلفها

هرز مطرح است هایاستفاده از مديريت تلفیقی علف

استفاده از  ،هرزهایو منظور از مديريت تلفیقی علف

ترکیب موثری از روش های مختلف کنترل 

که از نظر جامعه و محیط زيست است هرز هایعلف

هرز را به هایو بتواند تداخل علف اشدقابل قبول ب

 د ده زير سطح اقتصادی کاهش

Zand & Rahimian Mashhadi, 2011)  .)افزايش 

 سهم گیاه افزايش در مؤثری عامل ،زراعی گیاه تراکم

تراکم  افزايش شود. با می محسوب منابع کل از زراعی

مزرعه در هرزهایعلف بذر تولید و رشد توانايی ذرت،

 ،محققان زيادی. (Zand et al., 2010) يابدمی کاهش

ناشی  رقابتی اثرات کاهش در زراعی گیاه تراکم افزايش

  نمودند گزارش را هرزهایعلف از

(et al., 2011 Teymoori.) 
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 و هرزهایعلف بین رقابتی تعادل ،گیاهی تراکم 

افزايش  و دهدمی قرار تأثیر تحت را زراعی گیاهان

 و هرزهایعلف رشد کاهش گیاهی، سبب تراکم

رقابت علف از ناشی عملكرد افت کاهش چشمگیر

 .(Zhang et al., 2000) شودمی هرزهای

ی هارتواکولتیوده از ستفاا ،انيرامناطق از برخی در  

خوبی رت نیز مهاورزان کشاو  استيج رايفی ردبین 

نی ورزاکشاو سنتی ورزان ند. کشاده از آن دارستفادر ا

در  ،رتواکولتیوازنمی کنند نیز ده ستفااکه علفکش 

ين ده از استفاامی کنند. ده ستفای ذرت اهافـيردبین 

وال ـمعمو  داردرا سک ـيرقل ادـح ،ای ذرتبرادوات 

 شودمیز هریعالی علفهار بسیال ث کنترـباع

(Teymoori et al., 2011 .)با ر وتاکولتیوده از ستفاا

ه توصیه می ـمرحلدر دو  ،دوارثابت يا ی تیغه ها

تا  10ن ذرت )برگی شد چهاراز قبل اول مرحله د: شو

روز  10، هفت تا دوممرحله ( و ی ذرتسانتی متر 15

 زهریهاعلفو عی ه زراشد گیاريط ابسته به شر ،بعد

(et al., 2000 Bells) می باشد. 

( گزارش et al., 2009 Rostamiران )همكاو ستمی ر 

کاشت ی يف هار زدن در بین ردتواکولتیوکه  دادند

ز، رـهیاـفهـفن کامل يا نسبی علدطريق از  ،ذرت

س تمادن قطع نموز و هریعلفهادرآوردن يشه از ر

هرز هایل علفباعث کنتر ،كبا خا هانآيشه ر

 et)نتايج تحقیق دوساله تیموری و همكاران  .دوـمیش

al., 2011 Teymoori )عهرمزآبیاری که  نشان داد، 

م نجااسپس ذرت و کشت از ل ـقبروز  20تا  15

 جمعیت ٪75تا ، می تواند سطحیرزی خاکوت عملیا

تلفیق اين هد. دکاهش ز ذرت را رـههای  علف

چهار  مرحلهاه استفاده از کولتیواتور در به همر ،روش

 ،کاملعلفکشف سبب حذ تا شش برگی ذرت،

 .شدد ذرت کاهش عملكرون بد

( اظهار Hassan et al., 2010حسن و همكاران )

مديريت تلفیقی علف های هرز )شیمیايی و  داشتند با

های کشعلفمكانیكی( می توان مصرف 

 50)دوال( را  متاالکلر)استامپ( و  EC33%پنديمتالین

درصد کاهش داد. همچنین راشد محصل و وفابخش 

(Rashed Mohassel & Vafabakhsh, 1998بیان ) 

لیتر بنتازون  5/3، سه و 5/2کردند که کاربرد مقادير 

هرز تراکم علفمويان،  به همراه)بازاگران( در هكتار 

، 4/88را به ترتیب  (Solanum nigrum)  تاجريزی

 درصد کاهش داد. 9/98و  7/89

جه ین نتيا( به et al., 2000 Bells)ران همكاو بلز  

 گراسپ() ميدیلكوکساعلفکش ترف دند که مصریسر

 ،درصد توصیه شده 50میزان به  و روغن های گیاهی

را بیش عه جو رمزدر حشی ف وواليت یند جمعامیتو

هرز . کنترل خوب اين علفکندل صد کنتردر 80از 

کش توسط اودونووان با دزهای کاهش يافته اين علف

نیز گزارش ( O’Donovan et al., 2003) و همكاران

 وجنكامپ و همكارانشده است. بر اساس تحقیقات ر

(Roggenkamp et al., 2000 کاربرد مقادير ،)

يافته آالکلر)السو( به همراه آترازين)گزاپريم( کاهش

روباهی به خوبی هايهرز گاوپنبه و دمدر ذرت، علف

 کنترل نمود.

گزارش داد که با کاربرد ( Travlos, 2012) تراولوس

ر مزوسولفورون متیل د کشمقدار توصیه شده علف

تا  77هرز، هایترکیب با ايدوسولفورون متیل، علف

درصد نسبت به تیمار شاهد کنترل شدند  95

درصد مقدار توصیه شده،  50و  25که کاربرد درحالی

تا  53و  89تا  62های هرز را به ترتیب کنترل علف

اين مطالعه نشان داد که برخی درصد کاهش داد.  67

تواند هرز میهایعلف از ارقام گندم با افزايش رقابت

 .کش را بهبود بخشداثربخشی کاهش علف

 از پس (et al., 1997 Mohler) موهلر و همكارانش 

هرز با هایعلفمديريت آزمايش در مورد  سال سه
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 که گرفتند علف کش نتیجه و کولتیواسیون استفاده از

هرز هایعلف کنترل روش بهترين ،تلفیقی مديريت

 و شیمیايی هایتلفیق روش می باشد و با ذرت

 ذرت هرزهایمشكل علف به راحتی توانمكانیكی می

ست که ه امشخص شدد متعدارد مودر  .کرد حل را

مصرفی  هایکشعلف نيیپای هاز در دزهریعلفها

د بررکا ،تــن جهيو از اوند ـمیشل ز بخوبی کنترین

هد اقل خوابه حدرا طی یمح ستيت زمشكال ،هاآن

 Rostami et al., 2009 Blackshaw ;2006) ساندر

et al.,). و همكاران ژانگ (et al., 2000 Zhang) 

يافته علفتلفیق استفاده از مقادير کاهشمعتقدند که 

تواند احتمال های زراعی میها با ديگر روشکش

م نجاا. هرز را افزايش دهدهایعلف مديريتموفقیت 

دل معا روز، 10تا  هفتبه فاصله ر تواکولتیورسه با

ست ايک ساله ز هری هاشیمیايی علفل کنتر

(Rahimian Mashhadi, 2011). 

ر و تواکولتیواز تلفیقی ده ستفاا بر ،تبیشتر مطالعا 

ند امیتوروش ين اند. دارها تاکید علفکشف مصر

مانند  پیشکشتیی اـهکشعلفف ه شكل مصرـب

EPTC  )کلراستايشی مانند رويا پیش )اراديكان 

ده از ستفاز و اهری هابا علفرزه مباای بر ،()اسنیت

شد رمرحله مناسب در  ،رتوات کولتیوـنوبدو يک يا 

م نجااز ابايد  ،رتباشد. به هر صوه ذرت گیا

از پس د و يازعمق ب، مرطوك خار در تواکولتیو

د سانتی متر پرهیز شو 50ع اـتفاره ـبرسیدن گیاه 

(Rahimian Mashhadi, 2011.) 

( Westra, & Wilson 1991) و وستراويلسون 

های شیمیايی و که تلفیق روش دادندگزارش 

ها را در مقايسه با مكانیكی، کارايی کنترل کشیده برگ

افزايش می دهد و در  ،ها به تنهايیکشکاربرد علف

ها تلفیق دو روش نسبت به هر کدام از روش ،هر حال

هرز مزارع  هایطیف وسیع تری از علف ،به تنهايی

که عملكرد آنان بیان داشتند  کند.ت را کنترل میذر

ذرت با استفاده از کنترل مكانیكی بدون کاربرد علف

درصد کاهش يافت که ناشی از فرار علف 40کش، 

کشت گیاه در کف د.های هرز از روش کنترلی بو

از  ،جوی و جابجايی جوی با پشته در مراحل بعدی

ت میالجمله روشهايی است که در برخی از محصو

هم در افزايش کارايی مصرف آب و هم کاهش  ،تواند

 ,.Ghanbari et alها موثر باشد )کشمصرف علف

2010.)  

استفاده از گزارش داد که (Forcella, 2000) سال فور

کش آترازين نیاز به مصرف علف ،کولتیواتور در ذرت

رحیمیان زند و  .داد کاهشدرصد  70تا 50را به میزان 

( Zand & Rahimian Mashhadi, 2011) مشهدی

های استانبرخی با بررسی آزمايشات مختلف در 

کش لوماکس را گزارش کارايی خوب علف ،کشور

-سینجنتا ساخت شرکت ،کش لوماکسعلف .دادند

 375) کشترکیب سه علف لهستان، از گیاهپزشكی

گرم 125 + مزوتريونگرم 5/37 + متوالکلر-اس گرم

با نحوه عمل متفاوت و مكانیزم  ر(تربوتیالزين در لیت

ای برتر در که گزينهاست جذب متفاوت تشكیل شده 

ز و تاخیر در بروز هریمديريت تلفیقی علفها

 .مقاومت می باشد

های کنترل کدام از روش تاثیر هر ،در اين آزمايش

 )شیمیايی، زراعی و مكانیكی( در تلفیق با يكديگر و

هرز و به هایرل علفهرکدام به تنهايی در میزان کنت

تبع آن تاثیر بر میزان عملكرد ذرت بررسی شد و 

همراه  ،کشترين میزان مصرف علفهمچنین مطلوب

ترين تراکم با مطلوب ،و يا بدون عملیات کولتیواتور

 .شدهرز مزرعه ذرت تعیین هایدر کنترل علف
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 مواد و روشها

در شهرستان  1391-1392اين آزمايش درسال زراعی 

با عرض جغرافیايی  ،خوسف استان خراسان جنوبی

 59دقیقه شمالی و طول جغرافیايی  38درجه و  32

متر از سطح  1749دقیقه شرقی و ارتفاع  13درجه و 

خاك بافت . شداجرا ی در مزرعه کشاورزو  دريا

و شیمیايی خاك  . نتايج تجزيه فیزيکبودسیلتی رسی 

 .نشان داده شده است 1مزرعه در جدول 

 مزرعه خاكشیمیايي  و فیزيکهاي ويژگي -1جدول 

Table 1. Physical and chemical properties of farm soil 

 

 

 

کاشت شده  گندمسال قبل  پايیز در آزمايش زمین محل

 سپس و شخمزمین ابتدا پس از برداشت گندم،  وبود 

 برای تامین نیاز غذايی ذرت برشد.  زده لولر و ديسک

کیلوگرم  100کیلوگرم اوره،  300 ،اساس آنالیز خاك

کیلوگرم سولفات پتاسیم در  75فسفات آمونیم و 

 همراه به اوره کود سوم از يکهكتار استفاده شد. 

بقیه کود قبل از کاشت و  ،سفر و پتاستمامی کود ف

 در دو مرحله ،به صورت سرك و به طور مساوی اوره

ذرت  ظهور گل آذين نربرگی و  شش تا هشت

 .استفاده شد

 ترههشامل سلم بیشترمزرعه ز هرهای علف

((Chenopodium album، ( خرفهPortulaca 

oleracea L ،)بذرالبنج (Hyocyamus ppusillus،) 

(، Heliotropium ovalifolium) رستپآفتاب

 خارشتر (، Tribulus terrestris) خارخسک

(Alhagi persarum،)  ازمک(Cardaria draba)  و

 ( بود.Setaria verticilla)ارزنک 

در قالب و به صورت اسپلیت فاکتوريل اين آزمايش 

انجام  تكرار سهدر  ،های کامل تصادفیبلوكح پايه طر

در دو  فاکتور کولتیواتور ،یهای اصلدر کرت شد.

و در  شدشامل نزدن و زدن کولتیواتور اعمال  ،سطح

ترکیب فاکتورهای تراکم در دو سطح  ،کرتهای فرعی

کش هزار بوته در هكتار و دزهای علف 150و  100

متوالکلر+ تريوتیالزين )لوماکس(  -مزوتريون + اس

، 5/1کش، شامل عدم مصرف علف ،در چهار سطح

هر  ،بدين ترتیبلیتر در هكتار قرار گرفت.  5/4و  سه

های آزمايشی د. کرتمايشی بور آزتیما 16ار شاملتكر

سانتی  100متر )فاصله پشته ها دو متر در  پنجبه ابعاد 

خط کشت ) دو رديف  چهارمتر( و هر کرت شامل 

و فاصله بود انتی متر س 50روی هر پشته( به فاصله 

 در نظر گرفته شد.  ،اکمبوته ها بر اساس تیمارهای تر

 و كايآمر نيال مبدا) 454 ایپرش ذرت انتخابی، رقم

 ارقام زودرس ذرتدر گروه  که بود( رانيا ديبریه مبدا

آن توان می ،از نظر طول دوره رشد و نموقرار دارد و 

بخصوص مناطق  ،کاری کشوردر اکثر مناطق ذرترا 

سیار عنوان کشت دوم و در مناطق بهب ،سرد و معتدل

مورد استفاده  )بهاره(، عنوان کشت اولهب ،سرد کشور

 .دادقرار 

 16در و عملیات کاشت به صورت خشكه کاری 

صورت گرفت. عملیات سمپاشی  1392تیرماه سال 

مزوتريون + کش با علف ،پس از کالیبره کردن سمپاش

به صورت متوالکلر+ تريوتیالزين )لوماکس(،  -اس

ppm  (%)  

Cu Zn Mn Fe K P N O.C. Clay Silt Sand 

EC 
(ds/m) 

 

pH 

0.52 0.99 0.85 2.2 98 5.5 0.22 0.35 25 57 18 1.57 7.8 
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ای پشتی از سمپاش تلمبهبا استفاده و پس رويشی 

گرفت. م نجار ابا 5/2ر با فشا ،ایهشرزل مجهز به نا

که ذرت در زمانیو  6/5/1392سمپاشی در تاريخ 

با  ،مرحله چهار برگی بود و عملیات کولتیواتور

که زمانی و 24/5/1392در تاريخ  ،تراکتور چرخ باريک

 ، صورت گرفت.رسیدمتر سانتی 40 به ارتفاع ذرت

 از پس روز بیست هرز، هایعلف از برداریهنمون

و  آزمايشی کرت هر در کولتیواسیون عملیات اجرای

به  مترمربعی، يک کوادرات با ،15/6/1392 تاريخ در

 به هرز،هایعلف تعداد و صورت تصادفی اجرا شد

 منظورشدند. به  شمارش گونه و جنس تفكیک

 هيشر قطع از پس ز،هرهایعلف خشک وزن محاسبه

 گرادسانتیجه در 75 آونی با دمای در هانمونه ها،آن

 ترازوی با سپس شدند و خشک ساعت 72 مدت به

گرم، وزن خشک  01/0 ديجیتالی با دقت

  گیری شد.ها،اندازهآن

 رسیدگی مرحله در و رشد فصل انتهای در

 حاشیه حذف از پس ،(سیاه اليه تشكیل) فیزيولوژيک

 شد کرت برداشت هر میانی قسمت از مربع متر دو ها،

 در بالل تعداد شامل عملكرد اجزای و دانه عملكرد و

 و رديف در دانه تعداد دربالل، رديف تعداد مربع، متر

 و بیولوژيک عملكرد سپس و شد تعیین دانه هزار وزن

 با هاداده پايان، در. شد گیری اندازه برداشت شاخص

و  تحلیل شدتجزيه و   SASافزار آماری نرم از استفاده

 درصد پنج سطح و در  FLSD روش با هامیانگین

 مقايسه شدند.

 

 نتايج و بحث

 هرزهايتعداد کل علف

نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثرات ساده 

متقابل کولتیواتور و  تکش و اثراکولتیواتور، علف

 معنی دار بود های هرزبر تعداد کل علف کشعلف

 (.2)جدول 

 بوته  تراکم  مقادير علف کش و،  تجزيه واريانس عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت تحت تاثیر سطوح کولتیواتور  نتايج -2جدول

Table 2. Results of variance analysis for yield and yield components of corn as affected by cultivator, herbicide and 

plant density levels 
 باشددار بودن میو عدم معنی %1و  %5دار بودن در سطح دهنده معنیبه ترتیب نشان ns و *، **

Ns, * and ** indicate non-significant and significance at 5 and 1% probability level respectively  

متقابل کولتیواتور و  اتاثر مقايسه میانگیننتايج 

کش نشان داد که به جز تیمارهای کولتیواتور علف

 کش و کولتیواتور زدن وعدم مصرف علف نزدن و

کش بقیه تیمارها کمترين تعداد عدم مصرف علف

يک گروه  های هرز در متر مربع را داشت و درعلف

 آماری قرار داشتند. 

همكاران  و باغستانینتايج اين آزمايش با نتايج 

(Baghestani et al., 2007)  مشابهت داشت. اين

Total  weeds 

biomass  

Total 

number 

of weeds 

Harvest 

index 

Biological 

Yield 

Seed 

yield 

1000-seed 

weight 

Seed 

number 

per row 

Row 

number 

per ear 

Ear 

number 

per m2 

 

df 

 

SOV 

39.78 ns 0.39 ns 32.10 ns 272862361.68* 20608786.58* 6675.39* 13.71* 3.27* 6.43 ns 2 
 

Respiration 

5478.41 ** 300** 481.64 ** 200614518.75 * 16932564.18* 8098.48** 502.46** 88.53** 184.08 ** 1 Cultivation (A) 

3.52 0.06 2.23 6858014.31 10473887.25 147.15 0.29 0.082 1.021 2 Error A 

18178.91** 870.83 ** 306.63 ** 280720317.33** 17323877.29** 9354.69** 645.85** 85.94** 141.83 ** 3 Herbicide (B) 

4603.74 ** 184.5 ** 400.29 ** 23320697.63** 3727354.02** 7803.59** 323.17** 55.82** 98.02** 3 A×B 

810.16** 24.08 ** 56.79** 6371461.33ns 536998.52ns 119.32ns 0.75* 1.74** 0.75 ns 1 Density (C) 

49.61 ns 0.75 ** 10.70  ** 138460.08ns 271351.68 ns 9.47 ns 0.62* 0.55 ** 0.33 ns 1 A×C 

652.77** 10.02  ns 2.73  * 117928.22ns 58961.91ns 23.94ns 1.75** 0.31** 0.80 ns 3 B×C 

25.92 ns 1.13 ns 4.01  ** 155545.63 ns 109755.63ns 3.07 ns 1.17** 0.13** 0.61 ns 3 A×B×C 

37.87 2.58 0.901 2048956.90 246994.15 59.24 0.12 0.02 0.46 28 Error B 

29.26 29.69 5.05 9.98 16.34 8.27 1.61 1.97 6.08 % CV 
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روش های  به اين نتیجه رسیدند کهپژوهشگران 

برای مختلف کولتیواسیون و شیمیايی بهترين روش 

می  در واحد سطح های هرز ذرتعلف کاهش تعداد

های هرز ذرت ی می تواند مشكل علفباشد و براحت

هرز در های. کاهش معنی دار تراکم علفرا حل نمايد

شرايط نزدن کولتیواتور با افزايش مصرف لوماکس از 

لیتر در هكتار ادامه يافت اما در شرايط  سهصفر تا 

لیتر لوماکس  5/1استفاده از کولتیواتور با مصرف تنها 

کاهش می يابد  در هكتار مقدار اين صفت به قدری

که به لحاظ آماری با کاربرد مقادير باالتر لوماکس از 

های هرز در يک گروه قرار گرفت نظر تعداد کل علف

 (.1)شكل 

 
 

 تحت تاثیر سطوح مختلف کولتیواتور و علف کش لوماکس هرزهايتعداد کل علفمقايسه میانگین  -1شكل 

Fig 1. Means comparison of the effect of different levels of cultivation and Lumax herbicide on total weed numbers  
 

 2/26هرز در متر مربع با میانگین بیشترين تعداد علف

کش عدد در تیمار عدم استفاده از کولتیواتور و علف

مشاهده شد و انجام کولتیواتور در شرايط مشابه )عدم 

درصد  62کش( تعداد علف هرز را علف کاربرد

لیتر  5/1کاهش داد. اين در حالی است که کاربرد 

لوماکس در هكتار در شرايط عدم استفاده از 

درصد و در شرايط استفاده از  9/78کولتیواتور، 

درصد کاهش معنی دار اين صفت را  3/92کولتیواتور 

 .(1باعث گرديد )شكل 

 هایرديف بین واتورکولتی زدن که داد نشان نتايج

 وزن و تراکم داری،معنی طور به تواند می ذرت کاشت

رسد به نظر می. دهد راکاهش هرزهایعلف خشک

 هایعلف تواندمی پاشی سم از بعد ورزی خاك اعمال

 کند قطع را شوندکنترل نمی کشعلف توسط که هرزی

نتايج اين آزمايش با  .شود هاآن رفتن بین از باعث و

مشابهت داشت؛ وی  (Donald, 2007) ج دونالدنتاي

 هایرديف بین هرز هایکردن علف قطع که کرد عنوان

هرز در  هایتعداد علف دارمعنی کاهش باعث کاشت،

 که اين شد؛ بدون خود میزان کمترين به واحد سطح،

 يابد. کاهش ذرت عملكرد

 هاي هرززيست توده کل علف

ساده   ه اثراتجزيه واريانس نشان داد کنتايج ت

کش و اثر متقابل کولتیواتور و علفعلف و کولتیواتور

در سطح احتمال هرز، هایبر وزن خشک علفکش 
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مقايسه (. نتايج 2دار بود )جدول معنیيک درصد، 

کش نشان داد متقابل کولتیواتور و علف اتاثر میانگین

که به جز تیمارهای کولتیواتور نزدن و عدم مصرف 

 ،کشولتیواتور زدن و عدم مصرف علفک وکش علف

بقیه در هرز در متر مربع هایزيست توده کل علف

میزان خود قرار داشت که از نظر کمترين در  ،تیمارها

( 2)شكل  در يک گروه آماری قرار گرفتنداين صفت، 

کش لوماکس لیتر در هكتار علف 5/1تیمار  و بنابراين،

قابل توجه وزن  با توجه به کاهش ،کولتیواتور زدن و

هرز از يک سو و جلوگیری از هایخشک علف

های مربوط به و هزينهکش علفمصرف افزايش میزان 

معضالت زيست محیطی و خطر مقاومت آن و بروز 

از سوی ديگر، برای کاهش قدرت رقابتی  کشبه علف

 .قابل توصیه است ،هرز با ذرتهایعلف

  كارانهم و زندنتايج اين آزمايش با نتايج  

(2011 Zand et al.,) اين داشت.  مشابهت

تلفیق روش های  پژوهشگران به اين نتیجه رسیدند که

 )شیمیايی، زراعی و مكانیكی(کنترل علف های هرز 

مطلوب کنترل کاهش مصرف علف کش و  باعث

در تیمار شاهد )عدم کاربرد  می گردد. های هرزعلف

ه کش( بیشترين زيست تودکولتیواتور و علف

گرم در متر مربع  3/119هرز، با میانگین هایعلف

مشاهده شد. اما بین کولتیواتور زدن و نزدن در شرايط 

لیتر در هكتار تفاوت  5/1کش به میزان مصرف علف

 (.2آماری مشاهده نشد )شكل 

 
 کش لوماکسسطوح کولتیواتور و علفتحت تاثیر  هاي هرززيست توده کل علفمقايسه میانگین  -2شكل 

Fig 2. Means comparison of the effect of different levels of cultivation and lumax herbicide on total weed biomass 

 

 تعداد بالل در متر مربع

نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثرات ساده و 

در متر مربع تعداد بالل  ،کشمتقابل کولتیواتور و علف

تحت تاثیر قرار داد درصد،  يکرا در سطح احتمال 

ولی اثر ساده تراکم و ساير اثرات متقابل بر اين صفت 

 اتاثر مقايسه میانگین(. نتايج 2دار نبود )جدول معنی

در شرايط که کش نشان داد متقابل کولتیواتور و علف

کش لوماکس، به عدم استفاده از کولتیواتور و علف

هرز هایباالی علف تودهزيستتراکم و  علت

اندازی و ( در مزرعه وتاثیر سايه2و  1های )شكل

. دشهیچ باللی تولید ن ،ها با گیاه ذرترقابت آن

 مقادير مصرف و زدن کولتیواتور تیمارهای همچنین
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 تیمارهای و هكتار درکش علف لیتر سهو  5/1

 لیتر 5/4و  سه مقادير کاربرد و نزدن کولتیواتور

 در بالل تعداد باالترين هكتار، در لوماکسکش علف

 قرار آماری گروه يک در ند و هر دوداشت رامترمربع 

 تریل 5/1 و زدن کولتیواتور تیمار بنابراين،. گرفتند

درصدی تعداد  22سبب افزايش  هكتار، در لوماکس

نسبت به تیمار عدم کنترل شد )شكل مترمربع  دربالل 

توان بهتر استفاده از اين تیمار را می(؛ از اين رو، 3

، عالوه بر کشعلفافزايش  چراکه توجیه کرد

، کشعلفی و خطر مقاومت به طیمحستيزمعضالت 

خواهد کرد که با  لیکشاورز تحمهزينه بااليی را به 

( مشابهت Zand et al., 1387زند و همكاران )نتايج 

 مديريت امكان بررسی داشت. اين پژوهشگران با

 ذرت نتیجه گرفتند که هرز در مزارعهایعلف تلفیقی

 75) يافتهکاهش دز و( درصد 100)کامل  دزهای

 يكسانی کارايی از موارد اغلب در کش،علف( درصد

 بدون شاهد به نسبت هاآن دو هر و بودند برخوردار

 .دادند نشان برتری کش،علف مصرف

 

 

 کولتیواتور و علف کش لوماکسسطوح تحت تاثیر  مربع متر درذرت تعداد بالل ه میانگین هاي مقايس -3شكل 

Fig 3. Means comparison of the effect of different levels of cultivation and lumax herbicide on the number of corn ear per m2 

 تعداد رديف در بالل

کش و تراکم و اثرات اثرات ساده کولتیواتور، علف

ها بر صفت تعداد رديف در بالل معنی متقابل بین آن

 ، در(. باالترين تعداد رديف در بالل2دار بود)جدول 

هزار بوته ذرت در  100تیمار زدن کولتیواتور و تراکم 

 کش لوماکس در هكتارلیتر علف سههكتار و کاربرد 

 رساي به نسبت داریمعنی برتری از دست آمد کهبه

 درصدی 1/24 افزايش باعث و بود برخوردار تیمارها

 کولتیواتور نزدن تیمار به نسبت بالل، در رديف تعداد

 5/1 مصرف و هكتار در ذرت هزاربوته 100 تراکم و

 اگر (.4 شكل) شد هكتار لوماکس در کشعلف لیتر

 است، گیاه ژنتیكی پتانسیل از تـابعی صفت اين چه

 دسترس قابل غذايی اصرعن شامل محیطی عوامل ولی

  .است موثر آن در نیز

تعداد دانه در بالل  افزايشعلت که رسد به نظر می

 برای ذرت توانايی افزايشبه دلیل  ،در اين تیمار

افزايش توان  وبـه بالل  اختصاص مواد غذايی تكمیلی

که با نتايج يواله  باشدهای هرز علف ی بارقابت
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مشابهت داشت. بر  (Ullah et al., 2008)وهمكاران 

های هرز، با ها، کنترل بهتر علفهای آناساس يافته

 رديف باال بردن توان رقابتی ذرت، سبب افزايش تعداد

 بالل شد. در
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 تحت تاثیر سطوح تراکم بوته، کولتیواتور و علف کش لوماکس تعداد رديف در بالل ذرتمقايسه میانگین هاي  -4 كلش

Fig 4. Means comparison the effect of the plant density, cultivation and Lumax herbicide levels on the row numbers per corn 

ear 

 تعداد دانه در رديف بالل

نتايج تجزيه واريانس نشان داد که تمامی اثرات ساده 

 ،کش وتمامی اثرات متقابلکولتیواتور، تراکم و علف

(. نتايج 2)جدول  دار بودبر تعداد دانه در رديف معنی

کش و کولتیواتور و متقابل علف اتاثر مقايسه میانگین

 100تراکم نشان داد که تیمار زدن کولتیواتور و تراکم 

کش لیتر علف 5/1هزار بوته ذرت در هكتار و کاربرد 

باالترين تعداد دانه در  ، سبب تولیدلوماکس در هكتار

درصدی تعداد دانه  1/26افزايش  و شدبالل رديف 

نسبت به تیمار زدن کولتیواتور و  ،در رديف بالل

هزار بوته ذرت در هكتار و عدم مصرف  150تراکم 

و با تیمارهای نزدن  را به دنبال داشتکش علف

هزار بوته ذرت در هكتار و  150کولتیواتور و تراکم 

ر و زدن کش لوماکس  در هكتالیتر علف سهکاربرد 

هزار بوته ذرت  150و  100های کولتیواتور و تراکم

کش لوماکس در لیتر علف  5/4در هكتار و کاربرد  

به (.  5 )شكل هكتار در يک گروه آماری قرار گرفتند

 رديف بالل در دانه تعداد کاهش علتکه رسد نظر می

 زراعی گیاه توانايی کاهش دلیل به ،تیمارها ساير در

 رقابت در اثر به تكمیلی غذايی مواد اختصاص برای

 .بود هرزهایعلف

 وزن هزار دانه

کش و اثر متقابل علف اثرات ساده کولتیواتور،

وزن هزار دانه را در سطح  ،کشکولتیواتور و علف

تحت تاثیر قرار داد ولی اثر ساده  يک درصد، احتمال

دار نبود معنی ،ساير اثرات متقابل بر اين صفتو تراکم 

  .(2)جدول 

گزارش  (Fateh et al., 2006) فاتحی و همكاران

بوته  5/9و  5/8های تراکم درکه وزن هزار دانه  دادند

با يكديگر نداشتند. داری تفاوت معنی ،در متر مربع

متقابل کولتیواتور و  اتاثر مقايسه میانگیننتايج 

  5/4تیمار کولتیواتور زدن و که کش نشان داد علف
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 تحت تاثیر سطوح تراکم بوته، کولتیواتور و علف کش لوماکس تعداد دانه در رديف بالل ذرتمقايسه میانگین هاي  -5 لشك

Fig 5. Means comparison the effect of the plant density, cultivation and Lumax herbicide levels on seed number per corn ear 

row 

 ،گرم 9/107با  ،کش لوماکس در هكتارلیتر علف 

بیشترين وزن هزار دانه را به خود اختصاص داد که با 

ساير تیمارها بجز تیمار کولتیواتور نزدن و عدم 

گرفتند  کش در يک گروه آماری قرارمصرف علف

وزن هزار دانه در اين رسد که به نظر می (.6)شكل 

باشد.  گیاه تیكیژن پتانسیل تابعی از ،هیبريد ذرت

( Leblance et al., 1995) لیبالنک و همكاران

هـایی بین کنترل علفمگزارش دادند که رابطه مستقی

اثـر تیمارهـای  دارد اماهرز و وزن هزار دانه وجود 

بهتـر از  ،کش بـر افزايش وزن هزار دانهعلف

 ,Momeni)نتايج تحقیق مومنی  کولتیواسیون بود.

که افزايش وزن هزار دانه در شرايط نشان داد  (2011

توان به دوام دسترسی گیاه به آب بیشتر را نیز می

بیشتر فتوسنتز و تولید مواد فتوسنتزی بیشتر و افزايش 

 ها نسبت داد.انتقال مواد، جهت پر کردن دانه

 عملكرد دانه 

کش و اثر متقابل اثرات ساده کولتیواتور ، علف

دار معنی يک کش در سطح احتمالکولتیواتور و علف

اثر ساده تراکم و ساير اثرات متقابل بر اين  یلبود و

. تیمار زدن کولتیواتور (2)جدول  صفت معنی دار نبود

به  ،کش لوماکس در هكتارلیتر علف 5/1و کاربرد 

هرز هایپايین علف وزن خشکدلیل تراکم و 

 باهرز های( و کاهش تداخل علف2و  1های )شكل

 7/53و  6/64 دارمعنی باعث افزايش ،گیاه زراعی

نسبت  ، به ترتیبدرصدی عملكرد دانه در واحد سطح

کش لیتر علف 5/1به تیمار نزدن کولتیواتور و کاربرد 

اين کاربرد عدم زدن کولتیواتور و و لوماکس در هكتار 

علت عدم افزايش که رسد به نظر می .کش شدعلف

دار عملكرد دانه در صورت افزايش کاربرد معنی

لیتر در هكتار در  5/4ز سه به کش لوماکس اعلف

شرايط عدم استفاده از کولتیواتور، کنترل باالی 

هرز و به صفر رسیدن تراکم و وزن خشک هایعلف

کش در هرز، با کاربرد سه لیتر از اين علفهایعلف

کش از همچنین افزايش کاربرد اين علف هكتار باشد.

 از به سه لیتر در در هكتار در شرايط استفاده  5/1

از آن جهت افزايش عملكرد دانه ذرت را  کولتیواتور،

 بدنبال نداشته است که تراکم و وزن خشک 
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 ر سطوح کولتیواتور و علف کش لوماکستحت تاثی وزن هزار دانه ذرتمقايسه میانگین هاي  -6شكل 

Fig 6. Means comparisons of the effect of cultivation and Lumax herbicide levels in of 1000-seed weight of corn 

  

لیتر لوماکس  5/1هرز باقی مانده، با کاربرد هایعلف

در هكتار در حدی نبوده است که بر عملكرد دانه اثر 

توان گفت که در داری داشته باشد. به عبارتی میمعنی

کولتیواتور، به کاربرد سه لیتر  شرايط عدم استفاده از

کش لوماکس در هكتار و در شرايط زدن علف

کش در لیتر از اين علف 5/1کولتیواتور نیز به کاربرد 

هكتار، برای داشتن بیشترين عملكرد دانه نیاز است و 

درصدی  100عدم استفاده از کولتیواتور، افزايش 

 (.7 )شكلمصرف علف کش را بدنبال خواهد داشت 

هـای هـرز، توزيـع با کنترل کامل علف نابراينب

ی گیاهی، توان گیاه زراعی جامعه مناسـب تابش در

در تولیـد شـیره پـرورده و دسترسی به مواد غذايی 

 نسبت به بقیه تیمارها های بیشتریافزايش يافته و دانه

 ,.Yang et alيانـگ و همكـاران ) گرديد.تولید 

تیمارهـايی کـه کنترل علف ( نتیجـه گرفتنـد در1993

های هرز به شكل موثر انجام گرفت، عملكرد دانه 

 ,.et alراشدمحصل و همكاران ) .افـزايش يافـت

2001 Rashed Mohasselهای ( گزارش نمودند علف

عوامل کاهنده  نياز مهمتر یكيذرت  هرز در مزارع

عملكرد  درصدی 50عملكرد بوده و باعث کاهش 

( Hosseini et al., 2009و همكاران ) ینیشده اند. حس

 ریذرت گزارش نمودند که تاث روی خود یدر بررس

دار یذرت معن دانه های هرز بر عملكردتداخل علف

 های هرز،مدت زمان تداخل علف شيبود و با افزا

 .افتيدانه کاهش  عملكرد
 

 کعملكرد بیولوژي

 متقابل اثر و کشعلف و کولتیواتو ساده اثرات

 سطح در عملكرد بیولوژيک بر کشعلف و کولتیواتور

 ساده اثرات ولی بود دار معنی ک درصدي احتمال

 دار معنی صفت اين بر متقابل اثرات ساير و  تراکم

 & Pourazar) مین باشی و پورآذر(. 2 جدول) نبود

Minbashi, 2008 )تراکم افزايش با که کردند گزارش 

 افزايش بیولوژيک عملكرد و دانه عملكرد گیاهی،

 بوته نه کمترا از بیولوژيک، عملكرد بیشترين و يافت

 اتاثر مقايسه میانگیننتايج   .مربع بدست آمدمتر در

کش نشان داد که تیمار زدن متقابل کولتیواتور و علف
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کش لوماکس در لیتر علف سهکولتیواتور و کاربرد 

بیشترين  ،کیلوگرم در هكتار 18350با میانگین  ،هكتار

با به خود اختصاص دادکه البته عملكرد بیولوژيک را 

 لیتر  5/4و  5/1کاربرد  زدن کولتیواتور و هایارتیم

 

 
 تحت تاثیر سطوح کولتیواتور و علف کش لوماکس تعملكرد دانه ذرمقايسه میانگین  -7شكل 

Fig 7. Means comparisons the effect of cultivation and lumax herbicide levels on corn seed yield  

 

و عدم زدن کولتیواتور و در هكتار  کش لوماکسعلف

کاربرد سه لیتر علف کش لوماکس در هكتار، با 

 16040و  17870، 18170میانگین های به ترتیب 

 در يک گروه آماری قرار گرفتندکیلوگرم در هكتار، 

اهش تداخل به علت ککه رسد به نظر می (.8)شكل 

و به عبارتی، کاهش تراکم گیاه زراعی  باهرز هایعلف

توانايی هرز در اين تیمارها، هایو وزن خشک علف

و سهم گیاه از  رودمیرقابت باال  برایگیاه زراعی 

دار عملكرد شود و افزايش معنیمی منابع موجود بیشتر

بیولوژيک نسبت به ساير تیمارها را به دنبال دارد 

لیتر لوماکس در هكتار و  5/1که با کاربرد ریطوبه

زدن کولتیواتور، عملكرد بیولوژيک نسبت به تیمارهای 

کش، کولتیواتور نزدن کولتیواتور و عدم مصرف علف

کش و نزدن کولتیواتور زدن و عدم مصرف علف

لیتر لوماکس در هكتار، به طور  5/1همراه با کاربرد 

درصد افزايش  6/26و  6/62،  83معنی دار، به ترتیب 

 .(8يابد )شكل می

( گزارش Fathiet et al., 2003فاتح و همكاران )

کش و کولتیواسیون، کنترل تلفیقی علف کـه دادند

هرز، موجب های علفضمن از بین بردن گیاهچه

و به حاصلخیزی خاك  شودمیحفظ عناصر غذايی 

 کولتیواتور زدن در شرايط عدم استفاده از .افزايدمی

درصدی  83کش لوماکس، موجب افزايش علف

عملكرد بیولوژيک ذرت نسبت به نزدن کولتیواتور شد 

، 5/1کاربرد  واين در حالی است که زدن کولتیواتور 

در هكتار، عملكرد  لوماکسلیتر از  5/4سه و 

 4/13و  4/14، 6/26بیولوژيک را به ترتیب و تنها 

ادند )شكل درصد نسبت به نزدن کولتیواتور افزايش د

 عدم و کولتیواتور دننز که معناست بدان اين (.8

 خشک وزن و تعداد وجود علت به کش،علف مصرف

 و شديد رقابت باعث مزرعه، در هرزهایعلف باالی

 شديد کاهش و ذرت نسبت به هرزهایعلف برتری
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 زدن تیمار به نسبت ذرت، تولیدی تودهزيست

 کهطوری شد،به کشعلف مصرف عدم و کولتیواتور

 دانه عملكرد نداشتن بالل، تولید عدم علت به تنها نه

 دسترسی قابلیت علت به بلكه است داشته دنبال به را

 و غذايی مواد آب،) منابع به ذرت هایبوته اندك

 تولید و خشک ماده تجمع قدرت گیاه اين ،(نور

عبارت  به. است داده دست از نیز را خود تودهزيست

 علت به لوماکس، کشعلف  کاربرد شرايط در ديگر،

 شديد کاهش و هرزهایعلف موثر کنترل لیتقاب

 و زدن تیمارهای بین تفاوت ها،آن تعداد و تودهزيست

 در خشک ماده تجمع پتانسیل نظر از کولتیواتور نزدن

 درصد کولتیواتور، زدن با است و بوده کمتر ذرت،

 .است شده مشاهده صفت اين در افزايش کمتری

 

 
  عملكرد بیولوژيک ذرت کش لوماکس برسطوح کولتیواتور و علف مقايسه میانگین اثر -8شكل 

Fig 8. Means comparison the effects of cultivation and Lumax herbicide levels in the corn biological yield  

 

 فاکتور دو متقابل اثر برسی از که ديگری نتیجه

 که است آن گرفت توانمی کولتیواتور و کشعلف

 کاربرد عدم شرايط در چند هر کولتیواتور، از استفاده

 هكتار، در لوماکس لیتر 5/1میزان  يا و کشعلف

 دنبال به را ذرت بیولوژيک عملكرد دار معنی افزايش

 باالتر دزهای از استفاده شرايط در اما است، داشته

 نشده صفت دار اينمعنی افزايشموجب  لوماکس،

 توانمی نیز را موضوع اين علت که( 6 شكل) است

 استفاده شرايط در هرزهایعلف کامل رفتن بین به از

 با حتی هكتار، در لوماکس لیتر 5/4 و سه مقادير از

 افزايش ضمنا. کولتیواتور، نسبت داد از استفاده عدم

 در ذرت بیولوژيک عملكرد درصدی 4/13 و 4/14

 و هكتار در لوماکس لیتر 5/4 و سه کاربرد تیمارهای

 زدن عدم شرايط به نسبت کولتیواتور، از استفاده

 اين در هرزعلف وجود عدم علیرغم کولتیواتور،

 ورزیخاك مثبت اثرات ناشی از توان را می تیمارها،

 عملكرد باالترين بنابراين. دانست خاك تهويه در

 کنترل بهترين که آمد دست به هايیکرت از بیولوژيک

 تداخل کاهش علت به و داشتند را هرزهایعلف

 زراعی گیـاه توانايی زراعی، گیاه و هرزهایعلف

 موجود منابع از گیاه سهم و رفته باال رقابت جهت

 .بیشتر شد
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 شاخص برداشت 

 کش وتمامی اثرات ساده کولتیواتور، تراکم و علف

 ،بر شاخص برداشت هااين تیمار تمامی اثرات متقابل

 اتاثر مقايسه میانگین(. نتايج 2دار بود )جدول معنی

کش و تراکم نشان داد که علف ،متقابل کولتیواتور

هزار بوته ذرت در  100تیمار نزدن کولتیواتور و تراکم 

 ،کش لوماکس در هكتارلیتر علف 5/4هكتار و کاربرد 

ش باالترين شاخص برداشت را داشت و باعث افزاي

درصدی اين صفت نسبت به تیمار نزدن  4/40

هزار بوته ذرت  150و  100های کولتیواتور و تراکم

از (. 9کش شد )شكل در هكتار و عدم مصرف علف

جا که شاخص برداشت، نسبت عملكرد دانه به آن

هرز، هایبا کنترل علفباشد، عملكرد بیولوژيک می

و  گیردمیار مـواد و منابع بیشتری در اختیار گیاه قر

 موجـب افـزايش شاخص برداشت ،در نتیجـه

 شود.می

 

 تحت تاثیر سطوح تراکم بوته، کولتیواتور و علف کش لوماکس شاخص برداشت ذرتمقايسه میانگین هاي  -9شكل 

Fig 9. Means comparison of the effects of plant density, cultivation and Lumax herbicide levels on the corn harvest index 

 نتیجه گیري

به طور کلی، نتايج اين تحقیق نشان داد که با مصرف 

 %3/33کش لوماکس در هكتار )لیتر علف 5/1تنها 

 توانیممقدار توصیه شده( به همراه زدن کولتیواتور، 

جديد لوماکس را به میزان  کشعلفدز مصرفی 

 اثراتبا توجه به  اد که اين موضوع،کاهش د 6/66%

و مقاومت  ستيز طیها بر محشکعلف نامطلوب

 بااليی اهمیت ، ازهاکشهرز نسبت به علفیهاعلف

 10همچنین افزايش تراکم ذرت از  .باشدیم برخوردار

داری در عملكرد بوته در متر مربع، تغییر معنی 15به 

استای مديريت دانه به دنبال نداشت و در نهايت، در ر

 ،داريپا یکشاورزهرز و با هدف هایتلفیقی علف

کش و خطرات مربوط به مقاومت کاهش مصرف علف

کش لوماکس، تیمار استفاده از هرز به علفهایعلف

لیتر لوماکس در هكتار، برای  5/1کولتیواتور و کاربرد 

 شود.زراعت ذرت، در شرايط اين تحقیق پیشنهاد می

 سپاسگزاري

دکتر  ،زحمات آقايان دکتر اسكندر زند از وسیله بدين

 و دکتر مهدی نصیری محالتی مهدی مین باشی معینی

که در اين آزمايش از هیچ کمک و مساعدتی دريغ 
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