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کش فورام سولفورون (اکوییپ) در ذرت به کمک مدیریت بررسی امکان بهینه سازي کاربرد علف
تلفیقی علف هاي هرز
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چکیده
درصد) در ذرت، آزمایشی بصورت اسپلیت OD5/22کش فورام سولفورون (به منظور بررسی امکان کاهش مصرف علف

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي مشهد، 1391بلوك هاي کامالً تصادفی در سه تکرار، در سال فاکتوریل در قالب طرح 
سانتی متر ، کاشت دو ردیفه بصورت 75سطح (کاشت یک ردیفه در ردیف هایی بفواصل 3انجام شد. الگوي کاشت ذرت در 

75رت زیگزاگ در طرفین پشته هایی بفواصل سانتی متر و کاشت دو ردیفه بصو75موازي در طرفین پشته هایی بفواصل 
سطح (پخش سراسري و نواري در روي ردیف هاي روش 2سانتی متر)  به عنوان کرت هاي اصلی و روش کاربرد نیتروژن در 

کش فورام درصد) و مقدار کاربرد علف46از منبع اوره هاي کاشت دو ردیفه (کاشت تک ردیفه ذرت و بین ردیف هاي روش
4لیتر ماده تجاري در هکتار) در مرحله 2و صفر درصد مقدار کاربرد توصیه شده آن (50، 75، 100سطح (4ون در سولفور

برگی ذرت، به عنوان کرت هاي فرعی بودند. نتایج نشان دادند که اثر الگوي کاشت بر زیست توده و تراکم علف هاي هرز 
و 25بصورت نواري در مقایسه با توزیع سراسري آن منجر به کاهش حدود دار نبود. با این وجود توزیع کود نیتروژن معنی

درصدي تراکم و زیست توده کل علف هاي هرز در واحد سطح شد بطور کلی نتایج نشان داد که در صورت استفاده 10حدود 
درصد 50را به میزان توان دز مصرفی علف کش فورام سولفوروناز الگوي کاشت دو ردیفه و توزیع نواري کود نیتروژن می

کاهش داد.
.704آرایش کاشت، دز کاهش یافته، زیست توده علف هاي هرز، سولفونیل اوره ها، سینگل کراس کلیدي:هايواژه

Evaluation  of  foramsulfuron (Equip®)  herbicide optimizing in corn by integrated
weed management

E., Izadi-Darbandi1, M. Rastgoo1, A.  Ghanbari1 and R. African2

1- Associate Prof. Faculty of Agriculture- Ferdowsi University of Mashhad
2- M.Sc. graduated – Faculty of Agriculture- Ferdowsi University of Mashhad

Abstract
In order to evaluate the effects of corn sowing pattern and nitrogen application methods on reducing
foramsulfuron dose, a field experiment was  conducted as split factorial, based on randomized complete block
design with three replications at the Research   Station , of Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of
Mashhad, in 2012. Treatments included, corn sowing methods (single-row with 75 cm distance, twine row as
parallel on 75 cm width ridges sides and double row as zigzag on 75 cm width ridges sides) as main plots,
factorial of nitrogen application methods (broadcast and band application), nitrogen source for fertilization was
urea (400 kg ha-1), and foramsulfuron doses (100, 75, 50 and 0% of recommended dose (2 liter of commercial
doses) applied at 4th corn leaf stage as sub plots. Results showed that the effect of sowing pattern on biomass and
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density of weeds was not significant. However, band application of nitrogen versus broadcast application,
increased weed density and biomass per m-2 25 and 10 percent, respectively. It was concluded that by using
double row sowing pattern along with band application of nitrogen, we can reduced foramsulfuron dose nearly
50 percent.
Keywords: Reduced dose, SC 704 corn hybrid, sowing pattern, sulfonylureas, weed biomass.

مقدمه
عنصر غذایی است که جوامع گیاهی براي کسب آن به ترین پرمصرفیتروژن، مهمترین و در بین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه، ن

با گیاهان زراعی و هرزهايعلفنقش مهمی در کاهش تداخل آنمدیریت کاربردلذا). 1999زیمدال، (پردازندرقابت می
هاي متنوع از مطالعات مختلفی از دیدگاهدر این خصوص ). 1391ایزدي دربندي و همکاران، (داردها کشعلفکاهش کاربرد 

) و 1391ایزدي دربندي و همکاران، )، روش کاربرد (1999زیمدال، ()، زمان کاربرد2005شاو، بلک(جمله تاثیر مقدار کاربرد
ین است که بر اعمومیاعتقادو با گیاهان زراعی انجام شده استهرزهايعلف) آنها بر نتیجه تداخل 1999زیمدال، نوع منبع (

سراسري آن از طریق افزایش امکان دسترسی پخش(کاربرد نواري) نسبت به در مجاورت گیاه زراعینیتروژن قرار دادن کود 
).1385فاتح و همکاران، (شودمیهرزعلفگیاه زراعی به آن منجر به برتري رقابتی گیاه زراعی نسبت به 

آن  ایفا می کند، لذا هرزهايعلفاز آنجاییکه فاصله بین گیاهان یا تراکم گیاهی نقش مهمی در توازن رقابتی بین گیاه ذرت  و 
همچنیناز جمله ذرت است.بویژه در محصوالت ردیفیهرزهايعلفاصالح الگوي کاشت از دیگر اجزاي مدیریت تلفیقی 

از طریق بهبود توان هرزهايعلفوش هاي کوددهی می تواند نقش مهمی را در مدیریت از جمله ر،تلفیق آن با سایر روش ها
. )1391ایزدي دربندي و همکاران، (ها داشته باشد کشعلفو کاهش مصرف هرزهايعلفرقابتی گیاهان زراعی با 

با استفاده از طراحی یک فورام سولفورون در ذرت کشعلفکاهش مصرف بهینه سازي و با هدف حاضرپژوهشاز اینرو 
انجام شد.،مشتمل بر اصالح روش هاي کاشت و روش هاي کوددهی ذرتهرزهايعلفسیستم مدیریت تلفیقی 

مواد و روشها
و امکان هرزهايعلفعملکرد و توان رقابتی ذرت با به منظور ارزیابی تاثیر روش کاشت ذرت و روش کاربرد کود نیتروژن بر

در در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهدآزمایشی ، در ذرتفورام سولفورونکشعلفکاهش کاربرد 
در مزرعه ,در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی در سه تکرارفاکتوریلاسپلیت انجام شد. آزمایش به صورت1391تابستان 

74000با تراکم ذرتکاشتالگويشامل عوامل مورد بررسیشد.انجام تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد
سانتی متر، کاشت دو ردیفه بصورت موازي در 75فواصل ه ی بیهادر سه سطح (کاشت یک ردیفه در ردیفبوته در متر مربع 

سانتی 75فواصل ه سانتی متر و کاشت دو ردیفه بصورت زیگزاگ در طرفین پشته هایی ب75فواصل ه طرفین پشته هایی ب
سراسري وکاشت نواري در روي ردیف هاي پخشروش کاربرد کود نیتروژن در دو سطح (ومتر) به عنوان کرت هاي اصلی 

کود درصد مقدار کاربرد25براي این منظور (روش کاشت تک ردیفه ذرت و بین ردیف هاي روش هاي کاشت دو ردیفه)
و مقدار )بکار برده شددرصد در مرحله شروع ساقه رفتن ذرت 75زمان با کاشت و هم%) 46اوره کیلوگرم کود 400نیتروژن (

درصد مقدار کاربرد توصیه 50و 75، 100سطح (3در )7()درصدOD5/22اکوییپ ( فورام سولفورونکشعلفکاربرد 
براي تحلیل . در نظر گرفته شدندبرگی ذرت به عنوان کرت هاي فرعی 4لیتر ماده تجاري در هکتار) در مرحله 2شده آن (

اندازه گیري شد.آنهازیست تودهو مشخصبه تفکیک گونههرزهايعلفتراکم،در انتهاي فصلنتایج آزمایش، 
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نیـز  مقایسات میانگین داده هاي آزمایش شد و براي انجامSASآمارينرم افزار داده هاي آزمایش با استفاده ازآنالیز واریانس
بـراي توصـیف   )4سه پارامتره کـوزنس ( 1راست گوشههذلولیهمچنین معادله درصد استفاده شد.5در سطح دانکناز آزمون 

.زیست توده علف هاي هرز مورد استفاده قرار گرفتتراکم و رابطه 

نتایج و بحث
ایجاد نکرد ( در واحد سطح  کل علف هاي هرز و زیست توده کاشت اثر معنی داري بر تراکم الگوينتایج آزمایش نشان داد که 

کاشت یک الگويبه ترتیب در در واحد سطح کل علف هاي هرز و زیست توده )، با اینحال بیشترین و کمترین تراکم1جدول 
) ≥01/0p(کاشت، نحوه کاربرد کود نیتروژن به شکل کامالً معنی داري الگويبر خالف ردیفه و دو ردیفه موازي مشاهده شد. 

را تحت تاثیر قرار داد به نحویکه توزیع کود نیتروژن بصورت در واحد سطح هم زیست توده کل علف هاي هرز هم تراکم و
درصدي تراکم و زیست توده کل علف هاي 10و 25حدودمنجر به کاهشترتیبه بنواري در مقایسه با توزیع سراسري آن

در م کل علف هاي هرز و نیز زیست توده کل علف هاي هرزمشابه روش کاربرد کود نیتروژن، تراک.شددر واحد سطح هرز 
). 1علف کش فورام سولفورون قرار گرفت (جدول مقدار کاربرد تحت تاثیر ) ≥01/0p(به شکل کامالً معنی داري واحد سطح
، به لحاظ در واحد سطحو نحوه کاربرد کود نیتروژن بر تراکم و زیست توده کل علف هاي هرزذرتکاشتالگويبرهمکنش 

در کاشت و دز علف کش فورام سولفورون بر تراکم و زیست توده کل علف هاي هرز الگويبرهمکنش اماآماري معنی دار نبود 
).1) بود (جدول ≥01/0pکامالً معنی دار (واحد سطح 

کاشت، نحوه کاربرد الگويتیمارهاي اثرات ساده تحت تاثیرصفات اندازه گیري شده در علف هاي هرز و ذرتمیانگینمقایسه :1جدول 
کش فورام سولفورونکود نیتروژن و دز علف

تراکم کلسطوحتیمار
علف هاي هرز

(بوته در مترمربع)

توده کلزیست
علف هاي هرز

(گرم در مترمربع)

ارتفاع ذرت
(سانتیمتر)

عملکرد دانه ذرت
(گرم در مترمربع)

زیست توده ذرت
گرم در مترمربع)(

)Aالگوي کاشت (
/یک ردیفه a/ a/ a/ a/ a

/دو ردیفه موازي a/ a/ a/ a/ a
/a/دو ردیفه زیگزاگی a/ a/ a/ a

)Bنحوه کاربرد کود نیتروژن (
/نواري b/ b/ a/ a/ a

/سراسري a/ a/ b/ b/ b

)Cدز علف کش (

0/ a/ a/ b/ b/ b

/درصد دز توصیه شده50 b/ b/ a/ a/ a

/درصد دز توصیه شده75 b/ b/ a/ a/ a

/دز توصیه شده100 b/ b/ a/ a/ a

درصد فاقد اختالف معنی 5در سطح معنی داري دانکنبا حداقل یک حرف مشترك بر اساس آزمون مربوط به هر تیمار* در هر ستون میانگین هاي
دار می باشند

الگوي کاشت دو ردیفه موازي نسبت به الگوي کاشت یک ردیفه و کش فورام سولفورورن، ب در دز صفر علف- 1براساس شکل 
دو ردیفه زیگزاگ از تراکم کل علف هاي هرز کمتري برخوردار بود، بر این اساس می توان گفت، علیرغم اینکه اثر ساده الگوي 

الفات قابل تاملی بین الگوي کاشت بر تراکم کل علف هاي هرز معنی دار نبود اما در تقابل با دز علف کش فورام سولفورن، اخت
درصد 50هاي مختلف کاشت مشاهده شد، به اینصورت که در دو الگوي کاشت دوردیفه امکان کاهش دز مصرفی علف کش تا 

نیز  محتمل است، ولی در الگوي کاشت یک ردیفه براي حصول نتیجه مطلوب و فاقد اختالف با دز صد درصدي علف کش 
تیمارهاي مورد بررسی نتایج مشابهی ب).- 1درصد کاهش مقدار دز مصرفی وجود دارد (شکل 25فورام سولفورون، فقط امکان

الف). - 1(شکل داشتند زیست توده کل علف هاي هرزرا بر 

1 Rectangular hyperbola
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کل علف هاي هرز. میانگین هاي (ب)تراکمزیست توده (الف) وکاشت ذرت و دز علف کش فورام سولفورون برالگويبرهمکنش :1شکل
درصد فاقد اختالف معنی دار می باشند.5با حداقل یک حرف مشترك بر اساس آزمون دانکن در سطح 

و همانگونه که در اثرات ساده نیز اشاره شد، تراکم کل علف هاي هرز در واحد سطح در دز صفر (شاهد بدون 2منطبق بر شکل 
به شکل معنی داري بیش از روش کوددهی بصورت نواري بود. هرچند افزایش دز علف سمپاشی) در روش کوددهی سراسري

کش فورام سولفورون منجر به کاهش تراکم کل علف هاي هرز در واحد سطح در هر دو روش کاربرد کود نیتروژن شد، با 
درصد دز توصیه شده علف 100د و درص50اینحال در کاربرد سراسري کود نیتروژن بر خالف کاربرد نواري آن، تفاوت بین دز 

بر این اساس به نظر می رسد در صورت کاربرد نواري کود نیتروژن قادر کش فورام سولفورون به لحاظ آماري معنی دار شد. 
در امامشابه استفاده از الگوي کاشت دو ردیفه، دز مصرفی علف کش فورام سولفورون را به نصف تقلیل دهیم. ،خواهیم بود

ربرد دز کامل علف کش تفاوت بین روش هاي کوددهی از نظر تراکم کل علف هاي هرز در واحد سطح به لحاظ صورت کا
).2( شکل نمی باشد آماري معنی دار 

برهمکنش توزیع کود نیتروژن و دز علف کش فورام سولفورون بر تراکم کل علف هاي هرز. میانگین هاي با حداقل یک حرف :2شکل
درصد فاقد اختالف معنی دار می باشند.5مشترك بر اساس آزمون دانکن در سطح 

(ب))الف(

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


953

هامدیریت شیمیایی علفهاي هرز و علفکش هاي هرز ایرانششمین همایش علوم علف
1394شهریور 12الی 10بیرجند، 

توده کل علف هاي هرز در واحد بر همکنش الگوي کاشت، نحوه کاربرد کود نیتروژن و دز علف کش نیز بر تراکم و زیست 
تحت تاثیر برهمکنش تیمارهاي آزمایش هاي هرززیست توده و تراکم کل علف). کمترین ≥01/0pسطح کامالً معنی دار بود (

در شرایط کابرد دز صد درصدي علف کش و الگوي کاشت دوردیفه موازي و نحوه کاربرد نواري کود نیتروژن بدست آمد و این 
دز صفر علف کش در الگوي کاشت یک ردیفه و کاربرد سراسري کود نیتروژن بیشترین میزان تراکم و زیست کهدر حالی بود

توده کل علف هاي هرز در واحد سطح را ایجاد کرد (داده ها نشان داده نشدند).
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