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چکیده
)، آزمایشی در قالب طرح بلوك 704هاي هرز در ذرت دانه اي (سینگل کراس علفمدیریتهاي مختلف به منظور ارزیابی روش
آزمایشتیمارهايبه اجرا شد.کرمانشاه -در شهرستان روانسر1392- 93تکرار در سال زراعی 3وتیمار11هاي کامل تصادفی با 

دودر کولتیواتورنخود،مخلوطکشتکولتیواتور،+ (نیکوسولفورون) علفکشکاربردشاملهرزهايعلفمدیریتمختلفهايروش
ماشککولتیواتور،+ ايخوشهگلماشکبهار،در3/2وپاییزدر3/1مالچکاربردبهار،در3/1وپاییزدر3/2مالچکاربردمرحله،

نخود،مخلوطکشت+ (گلیفوسیت)کاربردکولتیواتور،+ )آپیسیامو توفوردي(مخلوط کاربردنخود،مخلوطکشت+ ايخوشهگل
داري را در بین تیمارها نشان داد.اختالف معنینتایج بدست آمده . بودندرشددورهکلدرهرزعلفبهآلودهتیمارودستیوجین

دو کولتیواتور درکاربردو کولتیواتور+ )آپیسیامو توفوردي(مخلوط کاربرددر این بین تیمارهاي کنترل (وجین کل دوره)، 
ذرت مربوط دهی و همچنین کمترین روز تا تاسلبودنددانه، ارتفاع بوته، عملکرد شاخص کلروفیلرتیب داراي بیشترین به تمرحله

ماشک،نخودکشت مخلوطدر بهار و 3/1در پاییز و 3/2افزودن مالچ کلش گندم ، تیمارهاي بدون وجینبه این تیمارها بود.
دهی بودند. و بیشترین روز تا تاسلدانهعملکردبوته،ارتفاعکلروفیل،شاخصداراي کمترین نخودمخلوطکشت+ ايخوشهگل

مدیریت تلفیقیهاي هرز، ذرت، علفواژه هاي کلیدي:

Effect of weed management methods on growth characteristics and grain yield of
corn (Zea mays L.)

Hadi Abdi1, Rouhollah Amini2, Adel Dabbag Mohammadi Nassab3

1. M.Sc. of Weed Science, Faculty of Agriculture University of Tabriz, 2 and 3. Associate
Professor - and Professor of University of Tabriz

Abstract
In order to evaluate the various methods of weed control in corn (KSC 704), an experiment was conducted in a
randomized complete block design with 11 treatments and 3 replications 2014 in Kermanshah Iran. Management of
weed control treatments including application Nicosulfuron + Cultivator, Pea intercropping, Cultivator two steps,
use mulch in the fall of 2/3 and 1/3 in the spring, use mulch in the fall of 1/3 and 2/3 in the spring, flower cluster
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vetch + Cultivator, flower cluster vetch + Pea intercropping, use 2,4-D and MCPA + Cultivator, use Glyphosate +
Pea intercropping, hand weeding and treatment of infected weeds were growing in the period. The results showed
significant differences among treatments. The control treatments (weeding whole period), use a mixture of 2,4-D
and MCPA + cultivator and cultivator to the two-stage application of the highest chlorophyll, plant height, days to
Tasl of corn yield and the lowest of these treatments. Treatment without weeding, adding wheat straw mulch in the
fall of 2/3 and 1/3 in the spring and intercropping peas, vetch + pea intercropping lowest chlorophyll, plant height,
corn yield was the greatest day of Tasl.
Keywords: corn, weeds, Integrated management

مقدمه:
درذرتنهاییتولیدمیزانکهبطوري. داردگندموبرنجازپسراسوممقامکشتزیرسطحنظرازذرتزراعیگیاهانبیندر

علفهايازناشیعملکردافتمیانگین). 2012فائو،(استشدهبرآوردتنهزارهفتصدومیلیونیکازبیش،2010سالدرایران
وثابتی(گردیدبرآورددرصد32/17شدهاعمالهايمدیریتعلیرغم87-88زراعیسالدرکرمانشاهاستانمزارعدرهرز

ازیکیهاعلفکشتوسطسطحیزیروسطحیهايآبآلودگیجملهازمحیطیزیستهايآلودگیامروزه).1392همکاران،
منظوربهاصلیزراعیگیاهبامخلوطصورتبهگیاهانکشت).2000همکاران،وابدین(استبشرتوجهموردمسائلمهمترین

ومارتین(شودمیتوصیهخاكدمايکردنمتعادلوفرسایشکاهشحاصلخیزي،افزایشهرز،هايعلفرشدتوقفوکاهش
خاكخصوصیاتوهرزهايعلفمدیریتهايهزینهکاهشدرپوششیگیاهانوهامالچازاستفادههمچنین).1999همکاران،

هزینهکاهشهدفباهاعلفکشمصرفکاهشبارابطهدرزیاديتحقیقات).2005همکاران،وفاگریا(هستندسودمندبسیار
روشهايونمودهاستفادههاعلفکشازکمترکهشوندمیتشویقکشاورزانامروزهوشدهانجاممحیطیاثراتکاهشیاتولید

).2007،همکارانوباروس(نمایندتلفیقیکدیگرباراغیرهوزراعیشیمیایی،مکانیکی،نظیرکنترلمختلف

مواد و روش ها:
در 1392-93زراعیسالبا شاهدهاي درون پالتی درتکرار3تیمار و11در تصادفیکاملهايبلوكقالبآزمایش دراین

به وطراحیهاي هرزعلفکنترلهايروشازتلفیقیبصورتآزمایشتیمارهاي. به اجرا درآمدکرمانشاهاستانشهرستان روانسر
+ یکبار نیکوسولفورون کولتیواتور و (کاربردیکبار+)آپیسیامو توفورديمخلوط (مکانیکی -بودند: کنترل شیمیاییزیرشرحاین

بینافزایشیصورتبهذرتباهمراهنخودکشتبهار +درمرحله2گلیفوسیتزراعی (کاربرد- کولتیواتور)، کنترل شمیاییکاربرد 
بهذرتباهمراهنخودبهار + کشتدرآنکردنمخلوطوپاییزدرايخوشهگلماشکزراعی (کشت-ها)، کنترل زراعیردیف

روز40بهار +درآنکردنمخلوطوپاییزدرايخوشهگلماشکمکانیکی (کشت-زراعیها)، کنترل ردیفبینافزایشیصورت
سبزشدن)، کنترل ازبعدروز40و25مرحلهدودرکولتیواتوربوته)، کنترل مکانیکی (کاربردپايخاکدهییکبارکاشتازبعد

بهار) در بین ردیف در3/2+پاییزدر3/1گندمکلشمالچ(کاربردبهار)،در3/1+پاییزدر3/2گندمکلشمالچزراعی (کاربرد
کلشگردید. مالچادهاستف704کراسسینگلرقمذرتآزمایشایندرو عدم کنترل، تیمار وجین در کل فصل رشدهاي کشت، 
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مالچکیلوگرم2625هکتارهربرايمیانگینطوربهورفتبکارکشتهايردیفبیندروخاكسطحرويپاییزدر) زندهغیر(
بانخود. شدمخلوطخاكبابهاراوایلدروکشتپاییزاواخردرهکتاردرکیلوگرم60میزانبهايخوشهگلماشک. شداستفاده

با) رانداپ(گالیفوزیتسم. شدکشتهاردیفبینافزایشیصورتبهوذرتکشتباهمراهمربعمتردربوته20تراکم
استفادهکیلوگرمیکدرگرم40میزانبهآمونیومنیتراتباهمراهکشتازقبلهکتاردرلیتر5میزانبه) 41SL(%فرموالسیون

نیکوسولفورونولیتر5/1میزانبهلیتر،درگرمEC (675%45) (46یو(آپیسیاموتوفورديسموممخلوط همچنین. شد
افزارنرمسپس توسط.گردیداستفادهذرتبرگی7تا4مرحلهدرکشتازپسهکتاردرلیتر2میزانبه)SC% 4(ز)کرو(

SPSSشدندمقایسهدانکناز آزموناستفادهبامیانگین هاوشدهواریانستجزیه.

نتایج و بحث:
درصد معنی 1در سطح احتمال ذرت عملکرد دانه  و ي رشديهانتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر تیمار بر روي صفت

.)1دار شد (جدول 

ايدانهذرتعملکردورشدي صفاتتجزیه واریانس (میانگین مربعات) -1جدول 

میانگین مربعاتدرجه آزاديمنابع تغییر
عملکرد دانه برگسبزینگیارتفاع بوتهروز تا تاسل دهی

63/4227/8356/13281612**2بلوك 
26028825**85/64**49/1925**072/79**10تیمار
20336/310714/9424550خطا

30/260/669/884/14ضریب تغییرات

+ )آپیسیامو توفوردي(مخلوط ، وجین در کل دورهمقایسه میانگین تیمارهاي مختلف نشان داد، در بین تیمارهاي کنترل
بودند و همچنین دانهعملکردبوته،ارتفاعکلروفیل،شاخصبه ترتیب داراي بیشترین دو مرحله در کولتیواتورکاربردو کولتیواتور 

در 3/1در پاییز و 3/2گندم افزودن مالچ کلش یمارها بود. تیمارهاي بدون وجین،کمترین روز تا تاسل دهی ذرت مربوط به این ت
عملکردبوته،ارتفاعکلروفیل،شاخصداراي کمترین نخود مخلوطکشت+ ايخوشهگلکماشکشتو مخلوط نخود افزودنبهار،
در مقایسه با شاهدها (عدم استفاده) به دلیل کاهش تعداد و کاربرد علفکش ها.)2(جدول و بیشترین روز تا تاسل دهی بودنددانه

کشت بین تیمارهاي کاهش روز تا تاسل دهی شد.همچنینذرت وعملکردارتفاع، سبزینگی و بیوماس علف هرز باعث افزایش 
اي + کشت ماشک گل خوشه، بهاردر3/2وپاییزدر3/1گندمکلشمالچ، بهاردر3/1وپاییزدر3/2گندمکلشمالچمخلوط نخود، 

3/1گندمکلشمالچکاربردنظر صفت هاي ارتفاع، سبزینگی، روز تا تاسل دهی و عملکرد بجز از و عدم کنترل کشت مخلوط نخود
و کاربردبین ردیف هامخلوط کشت ،)زندهمالچکشت گیاهان پوششی (تفاوت معنی داري وجود نداشت. بهاردر3/2+ پاییزدر
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وجین کل دوره و دهی در مقایسه تیمارهاي کاهش ارتفاع، سبزینگی و عملکرد ذرت و همچنین افزایش روز تا تاسلکلشمالچ
را نشان داد.تیمارها مدیریتیبقیه 

و عملکرد ذرت دانه ايرشديبر صفاترل علفهاي هرزکنتتیمارهاي مختلفمقایسه میانگین تاثیر-2جدول 
عملکرد دانهسبزینگی برگارتفاع بوتهروز تا تاسل دهیتیمارها

(کیلوگرم)
a84c33/131c90/29g7/2196نخودمخلوطکشت+ ايخوشهگلماشککشت
a84c143c30/33fe3435نخودمخلوطکشت+ رانداپکاربرد

ab83c137c59/32g2065کشت مخلوط نخود
ab83c134c83/29g2058بهاردر3/1وپاییزدر3/2گندمکلشمالچ
ab83c143c33/30fg2473بهاردر3/2وپاییزدر3/1گندمکلشمالچ
bc80c66/142c89/31g1266کنترلعدم 

c79ab66/171bc50/35d4815کولتیواتورمرحلهدوکاربرد
c73ab33/179ab21/39de4265کولتیواتور+ کروزکاربرد 
c73a33/184a22/41b8525کولتیواتور+ آپیسیاموتوفورديمخلوط کاربرد 
c73a33/184bc37/35c3/7148کولتیواتور+ ايخوشهگلماشککشت

c73a33/184a19/43a10035وجین کل دوره
درصد تفاوت آماري معنی داري ندارند.1اعدادي که در هر ستون داراي حروف مشترك هستند در سطح احتمال 

مدیریتکهگرفتندنتیجهشیمیاییوکولتیواسیونمختلفهايروشرويبرآزمایشسالسهازپس) 1997(همکارانوموهلر
شیمیایی،شاملکنترلمختلفروش6باآزمایشیدرهمچنین. باشدمیذرتهرزهايعلفشیمیاییکنترلروشبهترینتلفیقی

.نمایدحلراذرتهرزهايعلفمشکلتواندمیبراحتیمکانیکیوشیمیاییهايروشتلفیقکهشدمشاهدهترکیبیومکانیکی
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