
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 

 

 

 
 

 

های هرز در فورام سولفورون بر روی علف سولفورون ونیکو کش هایمختلف علف مقادیراثر 

 ردیفه و دوردیفه ذرتالگوهای کشت یک

 3، محمد عبداللهيان نوقابي2، سعيد وزان*1مهدي حاجي مالحسين

 کرج، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، گروه زراعت،  -1      

 ، ایرانالبرزدانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، گروه زراعت،  -2     

 دانشیار مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر قند، کرج، ایران -2     

 

 23/04/90تاری  پذیرش:     18/11/89تاری  دریافت : 

 چکيده

س ينگل   رق م  اي دان ه  درذرت علف ک ش  کاشت مناسب براي کاهش مصرف الگويمنظوربررسي  به 

 دانش گاه  کش اورزي  دانش کده  درمزرع ه تحقيق اتي   1389زراع ي   درس ال  ،آزمايش ي 004کراس 

ش د.   تکرارانج ام 3ب ا  تص ادفي  کام ل  بلوکه اي  درقال ب  فاکتوريل صورت به آزاداسالمي واحدکرج

و تيماره اي عل ف     دورديفه(و  رديفه دردوسطح)تک ذرت کاشت شامل: الگوي آزمايشي فاکتورهاي

 س طح  5فورام سولفورون(، تيماره اي دز عل ف ک ش ني ز در      و ) نيکوسولفورون کشي در دو سطح

و  42، 28، 14، 0گرم ماده موثر در هکتار براي نيکوس ولفورون و مق ادير    80و  60، 40، 20، 0) مقادير  

 28هرز علفهاي خشک وزن تراکم و گيري ورام سولفورون(. اندازهدر هکتار براي ف هگرم ماده موثر 56

 مختلف کاشت علف کشي درالگوهاي مقاديرمختلف دادکه نشان نتايج ازسمپاشي انجام شد. روز پس

با ترويج الگوي کاشت دورديفه مي توان از طري ق تقوي ت    دارند. هرز علف هاي راروي متفاوتي اثرات

د عل ف ه اي ه رز را ب ا ک اهش مص رف عل ف ک ش تد عيف نم ود.           توان رقابتي گياه زراعي، رش

 ب ا  ميتوان د  دورديف ه  کاش ت  الگوي ثير بهتري روي علف هاي هرز داشت. انتخابأنيکوسولفورون ت

 باشد.داشته  همراهبه  اقتصادي و محيطي زيست ي مزايا علف کش کاهش مصرف

 هرز، دزهاي کاهش يافتهکاشت، تراکم علف هرز، وزن خشک علف  کليدي: آرايش واژه هاي

                                           

*
 (mahdi_mollahossein@yahoo.com)نگارنده مسئول 

 

 

 هاي به زراعیمجله پژوهش

 1390، بهار1، شماره  3جلد 

 

 مجله ژپوهش اهی هب زراعی       
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 مقدمه

کي از مشکالت مربوط به تولید ذرت، مساله عل  ی

های هرزی است که از طریق رقابت باعث کاهش 

عملکرد ذرت مي گردند.در کشور ما همانند دیگر 

نقاط جهان، عل  های هرز یکي از عوامل کاهش 

محسوب شده و به دهنده عملکرد تولیدات گیاهي 

دلیل تنوع شرایط آب و هوایي، از غنای گونه ای 

باالیي برخوردار هستند. در این بین مدیریت علمي 

عل  های هرز در اراضي کشاورزی کشور، تولید 

پایدار را تضمین مي نماید و جهت نیل به این هدف 

شناسایي و پژوهش  جنبه های مختل  علم عل  

فرد و همکاران، )دیهیم های هرز ضروری است

کنترل عل  های هرز به ویژه در مراحل (.1383

نخستین رشد ذرت به خصو  در مناطق خشک 

دارای اهمیت ویژه ای است. در این مناطق وجود 

عل  های هرز در مزرعه موجب تشدید تنش 

خشکي در بوته های ذرت شده و موجب کاهش 

شدید دانه مي شود. هم چنین عل  های هرز مزارع 

با گیاه زراعي بر سر عناصر غذایي رقابت مي ذرت 

با توجه به خسارت عل   (.1380)موسوی، نمایند

های هرز به ذرت، روش های مختلفي برای کنترل 

آن ها به کار مي رود که از جمله مي توان به روش 

کنترل شیمیایي اشاره کرد. چنانچه پیش گیری و 

روش های زراعي به اندازه کافي در کنترل عل  

های هرز کار ساز نباشند آن گاه بهره گرفتن از 

یک روش جای گزین توصیه  عل  کش ها به عنوان

از جمله عل  کش های (.1384)منتظری، مي شود 

و  1مورد استفاده در ذرت ، نیکوسولفورون)کروز(

است. این عل  کش ها از  2فورام سولفورون)اکوئیپ(

گروه سولفونیل اوره ها هستند که به صورت پس 

رویشي در ذرت مورد استفاده قرار مي گیرند. 

                                           

-1 Nicosulfuron (Cruz) 

2-  Foramsulfuron (Equip)  

، سمیت پائین برای مصرف فعالیت عل  کشي باال

کننده، کنترل طی  گسترده از عل  های هرز، 

هزینه پائین و میزان مصرف پائین عل  کش های 

خانواده سولفونیل اوره ها، باعث شده است که در 

بسیاری از مناطق جهان این گروه عل  کش برای 

زند و همکاران، )کشاورزان جذاب و مفید باشد

عل  کش نیکو  برخي آزمایشات دو (.1388

سولفورون و فورام سولفورون را به عنوان عل  کش 

های ثبت شده برای کنترل برخي پهن برگ ها و 

باریک برگ ها، به خصو  قیاق در ذرت گزارش 

 ,.Baghestani et al., 2007; Zand et al)کرده اند

در بررسي کنترل عل  های هرز و عملکرد .(2006

درصد عل  های  90ذرت، فورام سولفورون توانست 

در  (.Robert et al., 2007) هرز را کنترل کند

عل  بررسي کنترل عل  های هرز در مزارع ذرت،

کش نیکوسولفورون تاثیر کنترلي مناسبي بر روی 

عل  های هرز یکساله و چند ساله پهن برگ و 

باریک برگ مزارع ذرت نشان داد و در عین حال از 

برخوردار خاصیت انتخابي خوبي در ذرت 

استفاده از عل  کش ها با  (.1380)موسوی،بود

وجود کنترل مناسب عل  های هرز، با خطراتي 

همراه است. کنترل شیمیایي عل  های هرز در دراز 

مدت تنها راه حل و بهترین شیوه کنترل و مدیریت 

عل  های هرز نبوده و از پایداری سیستم های 

کارایي  زراعي مي کاهد. توسعه عل  کش هایي با

باال، اگرچه فشار ناشي از عل  های هرز را تا 

حدودی کم مي کند، ولي با توسعه سریع جمعیت 

عل  های هرز مقاوم به عل  کش ها، افزایش 

نگراني های زیست محیطي و هزینه های باالی 

وابسته به تولید مدرن، امروزه نیاز برای توسعه 

والت راهکار های جدید و ایمن تر برای تولید محص

 Rajcan and)کشاورزی بیشتر آشکار شده است

Swanton, 2001). از جمله این راهکار ها مي توان

 به انتخاب الگوی کاشت مناسب اشاره کرد.
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افزایش توان رقابتي گیاه زراعي یکي از ارکان 

کلیدی مدیریت عل  های هرز مي باشد که در 

کشاورزی پایدار از آن بهره جسته و از طریق اصالح 

نباتات، مدیریت حاصلخیزی خاک و تغییر آرایش 

فضایي کانوپي گیاه زراعي قابل حصول مي 

طبق گزارش  (.Begna et al., 2001)باشد

در اکوسیستم   Rajcan & Swanton (2001)های

گیاه زراعي، رقابت برای نور فرآیند  -عل  هرز 

مهمي است که به میزان و سهم نور جذب شده به 

وسیله ی یک گونه و کارایي آن در تبدیل انرژی 

تابشي به ماده خشک بستگي دارد. بر این اساس آن 

ها اظهار داشتند که جذب نور به وسیله یک گونه 

ه ی چند عامل در یک کانوپي مخلوط به وسیل

تعیین مي گردد. از جمله این عوامل مي توان به 

ارتفاع گیاه، شاخص سطح برگ، زاویه برگ ها و 

توزیع عمودی سطح برگ در الیه های مختل  

کانوپي اشاره کرد که تمامي عوامل مزبور با الگوی 

 Rajcan and)کاشت گیاه زراعي همبستگي دارند. 

Swanton, 2001)رچه گیاه زراعي اظهار داشتند، ه

سریعتر کانوپي خود را ببندد، میزان نور کمتری 

برای رشد عل  های هرز قابل دسترس بوده و گیاه 

زراعي را در رقابت با عل  های هرز توانمند تر مي 

کند. بدین ترتیب مي توان اظهار داشت که انتخاب 

الگوی کاشت مناسب و نیز تغییر در فاصله ردی  ها 

ر وضعیت نور در کانوپي گیاهي مي به دلیل تاثیر ب

توانند یکي از استراتژی های مهم در سیستم کنترل 

 تلفیقي عل  های هرز باشند.

Shrestha et al( 2001)  گزارش کردند که بوته های

ذرت رشد یافته در ردی  های باریک تر به دلیل 

سریعتر بستن کانوپي گیاهي زودتر از بو ته های 

ی پهن از حالت رقابت با رشد یافته در ردی  ها

 Murphy et  (1996)عل  های هرز خارج مي شوند.

al  نیز گزارش کردند که کاشت ذرت در ردی  های

باریک به دلیل افزایش توان رقابتي آن، دوره بحراني 

با توجه به کنترل عل  های هرز را کاهش مي دهد. 

این که عل  کش های ساخته شده توسط شرکت 

توصیه شده در بدترین شرایط نیز  های سازنده و دز

قادر به کنترل عل  های هرز هستند لذا با در نظر 

گرفتن رقابت گیاهان زراعي، شرایط آب و هوایي 

منطقه و مرحله رشد عل  های هرز مي توان از 

دزهای کاهش یافته عل  کش با عدم کاهش 

راندمان آنها استفاده نمود، از طرفي نحوه رقابت 

ت با عل  های هرز مي تواند تحت گیاه زراعي ذر

تاثیر الگوی کاشت قرار گیرد بنابر این، این تحقیق 

به منظور بررسي دزهای کاهش یافته دو عل  کش 

نیکوسولفورون و فورام سولفورون و الگوهای مختل  

کاشت بر روی فلور طبیعي عل  های هرز مزرعه 

 ذرت طراحي گردید.

 مواد و روش ها

در مزرعه ی  89 -90آزمایش در سال زراعي

تحقیقاتي دانشکده کشاورزی و منابع طبیعي 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج واقع در ماهدشت 

دقیقه عرض شمالي و  45درجه و  35با مشخصات 

 1313دقیقه طول شرقي به ارتفاع  6درجه و  51

 241متر از سطح دریاو متوسط بارندگي ساالنه 

میلي مترصورت گرفت، خاک محل مورد آزمایش از 

و قابلیت  6/8خاک حدود pH نوع لومي رسي،

 دسي زیمنس بر متر بود. 42/1هدایت الکتریکي آن 

رد نظر به صورت فاکتوریل در قالب بلوک طرح مو

تکرار انجام گرفت.  3های کامل تصادفي در 

فاکتورهای آزمایشي در این تحقیق شامل: الگوهای 

مختل  کاشت ذرت در دو سطح)تک ردیفه، دو 

ردیفه(، تیمارهای عل  کش نیز در دو 

سطح)نیکوسولفورون، فورام سولفورون(، تیمارهای 

 60، 40، 20، 0سطح) مقادیر 5دز عل  کش نیز در 

گرم ماده موثر در هکتار برای عل  کش نیکو  80و 

گرم ماده  56و  42، 28، 14، 0سولفورون و مقادیر 

موثر در هکتار عل  کش فوروام سولفورون( بودند.
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در تیمار الگوی کاشت تک ردیفه فاصله ردی  ها  

سانتي  5/22سانتي مترو فاصله بذور روی ردی   60

نظر گرفته شد. در تیمار الگوی کاشت دو  متر در

سانتي متر و فاصله  60ردیفه نیز فاصله ردی  ها 

سانتي متر و فاصله آن ها در  45بذور روی ردی  

سانتي متر در نظر گرفته شد. ابعاد  20عرض ردی  

، در نظر گرفته شد. الزم به ذکر است 3× 6کرت ها 

و دو که تراکم در هر دو الگوی کاشت تک ردیفه 

ردیفه یکسان بوده است. در تمامي تیمارهای مورد 

بررسي در این تحقیق اثر فاکتورهای آزمایشي بر 

روی فلور طبیعي عل  هرز موجود در قطعه زمیني 

آزمایشي مورد بررسي قرار گرفت که غالب عل  

های هرز قطعه زمین آزمایشي را عل  های هرزی 

تشکیل داده  3و خرفه 2، سلمه تره1آمارانتوسچون 

بودند. مراحل آماده سازی زمین به این ترتیب بود 

که زمین مورد نظرکه از قبل شخم زده شده بود، 

توسط تراکتور دیسک زده شد و سپس اقدام به 

زدن لولر گردید. با توجه به نیاز کودی زمین، کود 

و  (P2O5)% فسفر46دی آمونیوم فسفات که شامل 

کیلو  60ورد نیاز)% نیتروژن بود به میزان م21

گرم(در سطح قطعه زمین مورد نظر پخش گردید. 

تا  6کیلو گرم نیتروژن نیز در دو مرحله  48مقدار 

برگي ذرت و زمان ظهور تاسل به زمین اضافه  8

سانتي متر ایجاد  60فاروهای مورد نظر با فاصله گردید. 

گردید در گام بعدی که آخرین مرحله آماده سازی 

مي رفت، اقدام به ایجاد نهر توسط زمین به شمار 

تراکتور گردید. سي و چهار روز بعد از کاشت ذرت در 

برگي و عل  های هرز  6تا  2حالیکه ذرت ها در مرحله 

برگي به سر مي بردند  4تا  2در این زمان در مرحله 

اقدام به اعمال تیمارهای عل  کشي گردید. از چهار 

نمونه برداری ها هفته بعد از اجرای عملیات سمپاشي 

                                           

1
 - Amaranthus retroflexus 

2
 - Chenopodium album 

3
 - Portulaca oleracea 

در قطعه زمین آزمایشي آغاز گردید.در طول فصل به 

موارد هفته برای نمونه گیری ها اقدام شد.  2فواصل هر 

مورد بررسي شامل تراکم و وزن خشک عل  های هرز 

آمارانتوس، سلمه تره و خرفه به تفکیک گونه بود. جهت 

و جهت  60× 60تعیین تراکم عل  های هرز از کوادرات 

عیین وزن خشک عل  های هرز ابتدا به وسیله ت

کوادرات محل نمونه برداری تعیین و عل  های هرز ک  

سانتي گراد به درجه  82بر گردیده و در آون با دمای 

ساعت خشک شده و سپس توزین گردید.  48مدت 

و  SAS 9.3استفاده از نرم افزارنتایج بدست آمده با 

MSTATC،  آنالیز و مقایسه میانگین ها با روش

 چند دامنه ای دانکن انجام گرفت. 

 نتايج و بحث

 تراکم آمارانتوس

 ×کشات  الگوی با توجه به نتایج آزمایش، اثر متقابل

دزعلاا  کااش در صاافت تااراکم  ×علاا  کااش نااوع

 (. بیشاترین 1آمارانتوس معناي دار گردیاد )جادول   

 مشاااهده درتیمارشاااهدیکردیفه آمااارانتوس تااراکم

ي آن فضای باز بین ردی  ها و دسترسا  علت شد،که

 کشت منابع رشدی درآرایش راحت عل  های هرزبه

در  (.Kenzevic et al., 1994)اسات  باوده  کردیفاه ی

الگوی کاشت دو ردیفه تراکم عل  هارز آماارانتوس   

بیشتر کاهش داشاته کاه علات آن تشاکیل زودتار      

کانوپي است کاه باعاث فارو نشااني بیشاتر تاراکم       

 علفکاااش(. 2آماااارانتوس ماااي گاااردد )جااادول 

 به نسبت بیشتری عل  کشي خاصیت نیکوسولفورن

و باعث کاهش بیشاتر تاراکم    داشت فورامسولفورون

بت باه علا  کاش فاورام ساولفورون      آمارانتوس نس

تااراکم  دزعلفکااش افاازایش بااا گردیااد. همچاان 

 ودوردیفاه  کردیفهی درهردو الگوی کشت آمارانتوس

روش کاشت دو ردیفه باعاث   (.1افت )شکلی کاهش

افزایش کارایي علا  کاش هاا گشاته لاذا بهتارین       

سیستم مدیریت عل  های هارز تلفیاق علا  کاش     

 ;Begna et al., 2001)هاباا آرایاش کاشات اسات    

Stewart et al., 2003.) 
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الگوی کاشت و نحوه آرایش گیاه زراعي مي تواند در 

نحوه استفاده از منابع و تسخیر فضا توسط گیاه 

زراعي و در نتیجه افزایش توان رقابتي آن تعیین 

کننده باشد بنابراین از طریق الگوی کشت دو ردیفه 

توان در ذرت و تقویت رقابتي گیاه زراعي مي 

شاخص های رشد آمارانتوس را تضعی  نمود.یکي از 

عوامل کاهش تراکم آمارانتوس در الگوی کشت دو 

ردیفه را مي توان به افت شاخص سطح برگ 

آمارانتوس نسبت داد که دلیل اصلي این امر بسته 

شدن زودتر کانوپي و سایه اندازی بیشتر روی بوته 

آمارانتوس های آمارانتوس و در نتیجه کاهش تراکم 

در این الگوی کشت است. نتایج بدست آمده در این 

مرحله نشان داد که استفاده از الگوی کاشت دو 

ردیفه مي تواند در کاهش مصرف عل  کش و پیامد 

های مثبت اقتصادی و زیست محیطي راه گشا 

 (. 1386دوی و همکاران، ی)باشد

 آمارانتوسوزن خشک 

 تقابل الگوینتایج آزمایش نشان داد که اثر م

دزعل  کش  ×کشت عل  کش و الگوی نوع ×کشت

بر وزن خشک آمارانتوس معني دار گردید 

 وزن خشک دزعلفکش (.  باافزایش1)جدول

افت. شدت اثر استفاده از مقادیر ی کاهش آمارانتوس

مختل  عل  کش های نیکوسولفورون و فورام 

ثیر الگوی کاشت قرار گرفت و أسولفورون تحت ت

میزان کاهش وزن خشک عل  هرز آمارانتوس به 

ازای هر واحد از مقادیر مختل  عل  کش، بسته به 

الگوی کاشت متفاوت بود، به طوری که در الگوی 

کاشت دو ردیفه به ویژه در مقادیر کمتر عل  کش 

این شدت کاهش وزن خشک عل  هرز در مقایسه 

(. بسته 2)جدولفه بیشتر بودکشتتک ردیبا الگوی 

شدن زودتر کانوپي ذرت تحت الگوی کاشت دو 

ردیفه و سایه اندازی بیشتر آن بر بوته های 

 آمارانتوس نسبت به الگوی کاشت تک ردیفه را

 نمودمي توان علت این امر بیان  

در واقع با افزایش سایه (. 1386دوی و همکاران، ی)

ز آمارانتوس در اندازی گیاه زراعي بر روی عل  هر

الگوی کشت دو ردیفه برگ های آمارانتوس از سهم 

نور کمتری برخوردار بوده، کمتر توسعه یافته، پیری 

و ریزش بیشتری پیدا کرده و میزان تجمع ماده 

خشک در گونه هایي که در زیر کانوپي قرار گرفته 

 Gibson et al., 2001; Rajcan)اند کاهش مي یابد

& Swanton, 2001.)نیکوسولفورن نیز در  علفکش

 کاهش مقایسه با عل  کش فورام سولفورون باعث

 (. 2آمارانتوس گردید )شکل وزن بیشتر

 تراکم سلمه تره

 نتایج آزمایش حاکي از این بود که اثر متقابل نوع

دزعل  کش بر تراکم سلمه تره معني  ×عل  کش

(. کنترل عل  های هرز در دوره 1دارگردید )جدول

شد گیاه زراعي در صورت باال بودن توان بحراني ر

رقابتي گیاه زراعي در مراحل بعدی رشد مي تواند 

باعث کاهش رشد و نیز کاهش خسارت عل  های 

هرز در مراحل بعدی طي فصل رشدگردد. یکي از 

راه های افزایش توان رقابتي گیاه زراعي تنظیم 

آرایش فضایي مناسب )الگوی کشت دو ردیفه( و 

هت استفاده حداکثری گیاه زراعي از تالش در ج

منابع موجود مي باشد که مي تواند از بروز مشکل 

به عل  های هرز در مراحل بعدی رشد ممانعت 

در آزمایشي ( Bullock et al., 1988)که  عمل آورد

آرایش فضایي مطلوب حاصل از فاصله ردی  های 

نزدیک تر را مورد بررسي قرار دادند و به این نتیجه 

رسیدند که این عوامل سرعت رشد ذرت را در 

ابتدای فصل افزایش داد و عاملي در جهت کاهش 

 .عل  های هرز گرددتراکم 

(Rajcan & Swanton (2001  معتقدند در

گیاه زراعي، رقابت برای نور  –اکوسیستم عل  هرز 

فرایند مهمي است بنابر این در الگوی کشت دو
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ردیفه به دلیل کامل بودن کانوپي ذرت میزان نور  

کمتری برای رشد عل  های هرز قابل دسترس بوده 

و باعث کاهش تراکم سلمه تره و توانمندی گیاه 

 غلظت زراعي در مقابل عل  هرز مي گردد. باافزایش

( 2افت )جدولی کاهش تره سلمه هاتراکمکشعل 

ه وجود اثر که احتماال دلیل این امر را مي توان ب

بیشتر غلظت عل  کش در تقابل با نوع الگوی 

کاشت و عدم امکان رشد عل  هرز در ادامه فصل 

فورامسولفورون نیز  علفکش رشد نسبت داد.

 نشان تره سلمه هرز عل  تراکم برکاهش اثربیشتری

 (. 3داد )شکل

 سلمه ترهوزن خشک 

 نتایج آزمایش بیانگر این بود که اثر متقابل الگوی

دزعل  کش،   ×کشت عل  کش، الگوی نوع×کشت

دز عل  کش و اثر متقابل سه گانه × نوع عل  کش

(. 1بر وزن خشک سلمه تره معني دار گردید )جدول

نتایج این آزمایش نشان داد که اثر استفاده از عل  

کش در الگو های مختل  کاشت متفاوت بود، به 

طوری که استفاده از عل  کش در الگوی کاشت 

ردیفه کمترین و در الگوی کاشت دو ردیفه  تک

بیشترین اثر را روی وزن خشک عل  هرز سلمه تره 

(. تسخیر بهینه فضا در الگوی کشت 2داشت )جدول

دو ردیفه و وفور کمتر نیچ های خالي )آشیان 

اکولوژیک( برای جوانه زني، رشد و توسعه عل  هرز 

یل در مقایسه با الگوی کشت تک ردیفه مي تواند دل

طي آزمایشي (1385فاتح و همکاران)این امر باشد. 

گزارش کردند کاشت ذرت به صورت دو ردیفه در 

مقایسه با تک ردیفه، کاهش بیوماس عل  هرز 

سلمه تره را در پي داشت. در گزارش دیگری کاهش 

سانتي متر باعث  38به  86فاصله ردی  ذرت از 

افزایش جذب تشعشع فعال در کانوپي ذرت و به 

تبع آن موجب کاهش وزن خشک عل  هرز سلمه 

نتایج نشان داد . (Thrap & Kells, 2001)تره گردید

افت. این ی سلمه تره کاهش وزن دزعلفکش باافزایش

 ثیر مصرفأامر نشان مي دهد که در واقع ت

علفکش تنها تابعي از مقدار مصرف عل  کش نبوده  

 و نوع الگوی کاشت نیز روی آن اثر گذاشته است.

وزن  بیشتر کاهش فورامسولفورون نیزباعث علفکش

 نیکوسولفورون علفکش به نسبت سلمه تره خشک

 (. 4گردید )شکل

 تراکم خرفه

نوع عل  کش، الگوی  ×اثر متقابل الگوی کاشت

دز عل  کش و نیز اثر متقابل سه گانه بر  ×کاشت

(. تراکم عل  1تراکم خرفه معني دار گردید )جدول

 از بیشتر ردیفه کی کشت درالگوی هرزخرفه های

مي باشد. آرایش مناسب و تسخیر بهینه  ردیفه دو

فضا این امکان را به گیاه زراعي مي دهد تا در 

ابتدای فصل رشد در صورت کنترل عل  های هرز، 

از منابع محیطي بهره بیشتری برده و در شرایط 

عدم وجود رقابت درون گونه ای به بهره برداری 

نابع محیطي و استقرار سریع خود مناسب از م

بپردازد و در این حالت است که در مقابله با گونه 

های دیگر و شرایط رقابت بین گونه به عنوان رقیبي 

 (. تراکم خرفه2قوی مطرح مي گردد )جدول

 نیکو کشافت. عل ی هاکاهش دزعلفکش باافزایش

 خرفه هرز عل  بیشترتراکم کاهش باعث سولفورون

(. 5فورام سولفورون گردید )شکل  علفکش به نسبت

به نظر مي رسد استقرار سریع و مناسب ذرت در 

الگوی دو ردیفه و عدم امکان جوانه زني و رشد عل  

هرز پس از مصرف عل  کش علت کارایي بیشتر 

 عل  کش در مقابل عل  هرز خرفه باشد. 

Gozebenli et al(2004)  نیز در آزمایشات خود به

 گیاه فضایي سیدند که، بهبودآرایشاین نتیجه ر

 فاصله وکاهش تراکم افزایش ازطریق میتواند زراعي،

 علفهای داخل کاهشت باعث کشت های ردی  بین

 گیاه کانوپي نورتوسط جذب افزایش هرزبوسیله

 گردد. زراعي
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 وزن خشک خرفه

با توجه به نتایج بدست آمده اثر متقابل الگوی  

دز عل  کش، ×نوع عل  کش، الگوی کاشت×کاشت

دز عل  کش و نیز اثر متقابل سه ×نوع عل  کش

گانه بر وزن خشک خرفه معني دار گردید 

کاهش  باعث دوردیفه (. الگوی کشت1)جدول

 الگوی به نسبته وزن خشک عل  هرزخرف بیشتر

 با . وزن خشک خرفهگردید ردیفه کی کشت

(. 2افت )جدولی کاهش هاعلفکش دز افزایش

 فورام علفکش به نسبت نیکوسولفورون علفکش

خرفه  خشک وزن بیشتر کاهش باعث سولفورون

(. به نظر مي رسد دلیل این امر این 6گردید )شکل 

باشد که در کانوپي های متراکم و در شرایطي که 

نور مهم ترین گیاه مشکل تغذیه ای نداشته باشد، 

عامل محدودیت زا برای رشد و تولید بوده،  بنابراین 

در الگوی دو ردیفه همان طور که در موارد قبل 

ذکر شد با افزایش سایه اندازی گیاه زراعي بر روی 

عل  هرز میزان تجمع ماده خشک درگو نه هایي 

 که در زیر کانوپي قرار دارند کاهش

شدت رقابت برای  .(Gibson et al., 2001)مي یابد 

نور در وهله اول به روابط ویژه گیاه زراعي و عل  

هرز بستگي دارد، همچنین خصوصیات گیاه زراعي 

و عل  هرز از جمله مهم ترین عوامل مؤثر در تغییر 

کمیت نور دریافتي و در نتیجه آن کاهش بیوماس 

 (.Stewart, 2000)عل  هرز مي باشند

 نتيجه گيري کلي

نحوه آرایش گیاه زراعي مي تواند در الگوی کاشت و 

نحوه استفاده از منابع و تسخیر فضا توسط گیاه 

زراعي و در نتیجه افزایش توان رقابتي آن تعیین 

کننده باشد، بنابراین از طریق الگوی کشت دو 

ردیفه در ذرت و تقویت قدرت رقابتي گیاه زراعي 

مي توان شاخص های رشد عل  های هرز را 

در روش کاشت دو ردیفه به علت  تضعی  نمود.

بسته شدن زودتر کانوپي گیاه زراعي و با افزایش 

سایه اندازی گیاه زراعي، تراکم و وزن خشک عل  

های هرز به طور قابل توجهي کاهش یافته که این 

امر باعث افزایش کارایي عل  کش ها مي گردند، 

لذا بهترین سیستم مدیریت عل  های هرز تلفیق 

 با آرایش کاشت است.عل  کش ها
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نيکوسو لفورون و فورام سولفورون بر روي تراکم و وزن خشک علف هاي هرز ذرت در الگوي کشت تک تجزيه واريانس اثر دزهاي مختلف علف کش هاي   -1جدول 

 رديفه و دو رديفه

 

 میانگین مربعات

 منبع تغییرات

 

 درجه

 آزادی
 

 

 وزن خشک

 سلمه تره

 

 

 تراکم

 سلمه تره
 

 وزن خشک

 آمارانتوس

 تراکم

 آمارانتوس

 

 وزن خشک

 خرفه
 

 

 تراکم

 خرفه
 

 تکرار
 

2 82/148 48/0 15/8 05/0  08/16 13/0 

 الگوی کشت
 

1 
**18136 

**42/20 
**4/1109 

ns08/0 
**4/1325 

**20/1 

 نوع عل  کش
 

1 
**2232 

**02/2 
**1/1144 **08/1 

**1/56 
ns004/0 

 نوع علفکش× الگوی کشت
 

1 
**4001 

ns02/0 
**1685 

ns28/0 
**8/481 

**20/0 

 دز علفکش

 
4 

**133029 
**83/8 

**11488 **24/10 
**4/463 

**16/1 

 دزعلفکش×الگویکشت
 

4 
**281 

ns08/0 
**1/598 

ns18/0 
**94/88 

**36/0 

 دز علفکش×نوع علفکش
 

4 
**1191 

**60/0 
ns88 

ns06/0 
**19/58 

ns06/0 

دز × نوع علفکش× الگوی کشت

 علفکش
 

4 
**6/863 

ns02/0 
ns4/56 

**82/0 
**9/41 

*09/0 

 خطای آزمایشي

 
38 09/62 15/0 38/41 12/0 96/2 02/0 

 85/20 15/18 91/18 50/15 28/13 22/11  ( %) ضریبتغییرات

ns     مي باشند. درصد 1و  5غیر معني دار،* و ** به ترتیب معني دار در سطح احتمال 
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 روي تراکم و وزن خشک علف هاي هرز ذرت در الگوي کشت تک رديفه و دو رديفه مقايسه ميانگين اثر دزهاي مختلف علف کش هاي نيکوسولفورون و فورام سولفورون بر  -2دول ج

 

 

 وزن خشک     

 خرفه     

 )گرم درمترمربع(     

 

 

 تراکم      

 خرفه     

 )بوته درمترمربع(   

 

 وزن خشک

 سلمه تره

 )گرم در متر مربع(

 تراکم

 سلمه تره

 )بوته در متر مربع(

 وزن خشک

 آمارانتوس

 متر مربع()گرم در 

 نوع عل  کش

 دز عل  کش

) گرم ماده 

مؤثر در هکتار 

) 

 دو ردیفه
 

 ک ردیفهی
 

 دوردیفه
 

 ک ردیفهی
 

 دوردیفه
 

 ک ردیفهی
 

 دوردیفه
 

 ک ردیفهی
 

 دوردیفه
 

 ک ردیفهی
 

 دوردیفه
 

 ک ردیفهی
 

33/19 0 نیکوسولفورون  bc 16 def 33/1  a 33/1  a 33/135  a 142 a 16/4  b 16/5  a 33/93  a 66/80  b 33/3  ab 5/2  cd 

 20 66/16  cde 15 def 5/0  b 2/1  a 66/88  cd 33/95  bc 83/2  cde 16/4  b 33/43  cd 66/50  c 5/2  cd 5/2  cd 

 40 33/8  h 13 fg 5/0  b 66/0  b 66/88  de 33/83  ef 16/2  efg 5/3  bc 33/29  ef 26 efg 5/1  f 83/1  ef 

 60 0 i 66/10  g 0 c 5/0  b 33/28  i 60 fgh 83/1  fg 83/2  cde 66/24  efg 33/21  fgh 33/1  f 33/1  f 

 80 0 i 33/6  h 0 c 5/0  b 8 j 66/54  gh 5/1  g 5/2  def 66/8  i 12 hi 5/0  h 66/0  gh 

فورام 

 سولفورون
0 33/18  cd 24 a 66/0  b 33/1  a 55 gh 130 a 16/3  cd 16/4  b 98 a 66/90  a 83/2  bc 83/3   a 

 14 33/13  fg 33/21  ab 5/0  b 1/1  a 33/52  h 33/108  b 16/2  efg 5/3  bc 44 cd 33/89  b 16/2  de 3  bc 

 28 66/10  g 66/18  cd 5/0  b 66/0  b 66/48  h 66/90  cd 16/2  efg 5/3  bc 33/23  efgh 33/51  c 83/1  ef 83/1  ef 

 42 0 i 16 def 0 c 66/0  b 66/26  i 68 efg 5/1  g 83/2  cde 33/15  ghi 34 de 83/1  ef 5/1  f 

 56 0 i 66/13  efg 0 c 5/0  b 66/12  j 50 h 5/1  g 5/2  def 66/9  i 22 fgh 16/1  fg 66/0  gh 

 ری ندارند.میانگین های دارای حروف مشترک در هر دو ستون برای هر صفت، بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معني دا
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