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چکیده
دریشیآزما،مزرعه ذرتدر علف هاي هرز و زیست توده راکمتبرفسفرکودکاربردوزایکوریمقارچحیتلقریتاثیبررسمنظوربه

درتکرارسهدریتصادفکامليهابلوكهیپاطرحقالبدرلیفاکتوربصورتشاهروددانشگاهيکشاورزدانشکدهیقاتیتحقمزرعه
Glomusقارچباحیتلق(سطحدودرزایکوریمشاملشیآزمايفاکتورها. شدانجام1393سال mussea ،کاربرد و)تلقیحعدمو
کیلوگرم در هکتار) و فاکتور سوم علف هرز 40و 25، عدم کاربرد(سه سطحدر )درصد46(از منبع سوپر فسفات تریپلفسفرکود
تعداد و زیست توده مجموع علف هاي هرز بر کاهشریتاثنیشتریبنتایج نشان داد عدم وجین تمام فصل بود.و سطح وجیندو با 

تیمار کیلو فسفر (در هکتار) و 25کاربرد ×تلقیح با میکوریزا ×مربوط به تیمار عدم وجین بعد از تیمارهاي حاوي وجین، بترتیب 
کیلو 25کاربرد ×میکوریزا تلقیح با ×وجین عملکرد دانه مربوط به تیمار نیشتریبهمچنین، تلقیح با میکوریزا بود.×عدم وجین 

کاهش وذرتو  قابلیت رقابت رشد افزایشعثبا میکوریزا می تواند بابراساس نتایج آزمایش، تلقیح ذرت .فسفر (در هکتار) بود
.خسارت علف هاي هرز شود

داریپاتیریمد، کود زیستی،کنترل تلفیقی،رقابت:يدیکلکلمات

Effect of mycorrhiza inoculation and phosphorus fertilizer on density and biomass
of weeds in maize (Zea mays L.) field

Javad Alipoor1, Hassan Makarian*2, Manoochehr Gholipoor2, Hamid Reza Asghari2

1MSc student, department of Agriculture, University of Shahrood
2Department of Agriculture, University of Shahrood

Abstract
In order to study the effect of mycorrhizal inoculation and application of phosphorus fertilizer on density and
biomass of weeds in maize a factorial experiment as randomized complete block design with three replications was
conducted, in research farm of University of Shahrood in 2014. The experimental factors included mycorrhizal
inoculation at two levels (inoculated with the Glomus mussea and non-inoculation) and application of phosphorus
fertilizer (from triple super phosphate source) at three levels (non-application, 25 and 40 kg. ha-1) and the third factor

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


670

هاي هرز ایرانششمین همایش علوم علف
مدیریت غیرشیمیایی و تلفیقی علفهاي هرز1394شهریور 12الی 10بیرجند، 

in two levels of weeding and no-weeding of weeds. The results showed that after weeding treatments, the highest
reduction in weed density and biomass was related to the treatment of no weeding×mycorrhiza× 25 kg.ha-1 phosphate
fertilizer and no weeding × inoculation with mycorrhiza respectively. Also the highest amount of corn yield was
related to weeding×inoculation with mycorrhiza × 25 kg.ha-1 phosphate fertilizer treatment. Based on the results of
experiment, inoculation of corn with mycorrhiza can reduce weed damage through increasing the growth and
competitive ability of corn.
Keywords: Competition, Integrated control, Sustainable management, Biofertilizer.

مقدمه 

از جمله مشکالت پیش رو در مسیر کشت و ). 2012(اکایکزا، باشدمیجهاندرايدانهمهمغلهسومین(.Zea mays L)ذرت 
مدیریت تلفیقی علف هاي هرز گام مهمی در جهت کاهش مصرف .استهرز در این محصول با ارزش تولید ذرت وجود علف هاي

ورشددهندهبهبوديهاروشازیکیعلف کش ها و آلودگی هاي زیست محیطی و بهبود سالمت محصوالت کشاورزي می باشد. 
بهرااهانیگیدسترسشهیجذب رسطحشیافزابازایکوریميهاقارچ. استزایکوریمقارچباآنهاحیتلقیزراعاهانیگعملکرد
افزایش قابلیت رقابت با علف باعث ،شتریبعملکردوتودهستیزدیتولاز طریقودادهشیافزاآبوفسفرخصوصبهییغذاعناصر
در عنصراین.استاین گیاهازمطلوبیعملکردتولیدسرموانع برازیکیذرتدرفسفرمبودک.)2012(اکایکزا، دنمی شوهرزهاي 

قارچ .نقش داردهاآنزیمازبسیاريتنظیموهاسیگنالانتقالغشا،ها وفسفولیپیدنوکلئیک،هاياسیدبیوسنتزانرژي،متابولیسم
طریق افزایش سطح جذب ریشه و حاللیت فسفر خاك نقش مهمی در تامین فسفر مورد نیاز گیاه ایفا می نمایندهاي میکوریزا از 

تاثیر میکوریزا همراه با کاربرد کود فسفر بر علف هاي هرز موضوع مهمی است که نیازمند بررسی می ).1388جهان و همکاران، (
هرز در هايعلفتراکم و زیست تودهبرفسفرکودکاربردومیکوریزاقارچقیحتلبنابراین هدف از این پژوهش بررسی تاثیرباشد. 

.بودمزرعه ذرت 

مواد و روش ها
دانشگاهيکشاورزدانشکدهیقاتیتحقمزرعهدرتکرارسهبایتصادفکامليهابلوكطرح قالبدرولیفاکتورصورتبهشیآزما

وGlomus musseaقارچباحیتلقسطحدودرزایکوریم- 1شاملشیآزمايفاکتورها. شداجرا1393سالتابستاندرشاهرود
کیلوگرم در 25کاربرد- 2کاربردعدم- 1در سه سطح درصد)46(از منبع سوپر فسفات تریپل کاربرد کود فسفر- 2ح، یعدم تلق
عدم وجین بود. در ابتدا پس از -2وجین تمام فصل - 1سطح دوکیلوگرم در هکتار و فاکتور سوم علف هرز با 40کاربرد-3هکتار 

انجام شخم و دیسک زمین، با فاروئر اقدام به ایجاد فارو شد. کود فسفر قبل از کاشت به میزان ذکر شده در کرت هاي مربوطه 
کرت به میزان یک کوریزا براي هریمصرف متیر ماه کشت شد. اولدر 704ذرت سنگل کراس مصرف و با خاك مخلوط گردید. 

سانتی متر 50و فاصله ردیف ها 20کیلوگرم از خاك داراي قارچ بود. هر کرت داراي چهار ردیف کاشت و فاصله بوته ها روي ردیف 
راي محاسبه وزن . بتعیین گردیدهر کرت درمتر مربعی5/0×2/0سه پالت پرتابوزن و تعداد کل علف هاي هرز نیز با د.بو
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بر . / . اندازه گیري شد001و سپس با ترازو با دقت شدساعت قرار داده 48درجه به مدت 70با دماي بوته ها در آون خشک، 
، درصد ماده آلی قسمت در میلیون89/4، فسفر قابل دسترس آن 79/7آن pH، بافت خاك شنی لومیاساس نتایج آزمایش خاك، 

تحلیل قرار گرفت و مورد تجزیه وMstat-cبا نرم افزار داده ها. بر متر بوددسی زیمنس56/2و هدایت الکتریکی خاك 35/0
صورت Excelدرصد انجام شد. رسم نمودارها نیز با استفاده از نرم افزار 5در سطح LSDمقایسه میانگین داده ها براساس آزمون

گرفت.

نتایج و بحث 
درصد و نیز کود 1در سطح میکوریزا×علف هرزمیکوریزا، اثرات دو جانبه علف هرز، که اثرات ساده نتایج تجزیه واریانس نشان داد

حاصلجینتابراساس).1(جدول درصد بر وزن خشک مجموع علف هاي هرز معنی دار بود 5در سطح کود فسفر×علف هرزفسفر،
اثرات دو به مربوطوجین، هاي حاويبعد از تیمارعلف هاي هرز مجموعوزن کاهشبرریتاثنیشتریبمارهایتنیانگیمسهیمقااز

این صفت را به عدم تلقیح با میکوریزا مقدار ×عدم وجین تلقیح با میکوریزا بود که توانست نسبت به تیمار ×جانبه عدم وجین 
عدم وعدم وجین تیمار نسبت به کیلوگرم فسفر در حالت عدم وجین 25کاربرد همچنین ).1(شکل درصد کاهش دهد32میزان 
).1(شکل درصد کاهش دهد47/8وانست وزن خشک کل علف هاي هرز راتفسفرکود کاربرد 

شیآزماي مارهایتریتاثتحتمجموع علف هاي هرز و عملکرد ذرتتعداد و زیست توده صفات)مربعاتنیانگیم(انسیوارهیتجز)1(جدول
درجه منابع تغییر

آزادي
عملکرد دانه ذرتهرزعلف هايکلتعدادوزن کل علف هاي هرز

1590/9181123علف هرز ****478/315737955/254106
404/16423291/995202**102/333134**1میکوریزا **

404/16423271/476699**102/333134**1میکوریزا× علف هرز  *

728/5986327/1921*2کود فسفر *746/369968 *

728/5986327/1921*2فسفرکود × علف هرز  *401/647059 **

2796/539931/2629کود فسفر× میکوریزا  *295/48268
2796/539931/2629کود فسفر× میکوریزا × علف هرز  *913/298011 *

22983/1232169/465038/66984خطا
95/603/2330/24%ضریب تغییرات 

.باشدی مي داری معنعدمودرصد1و5احتمالسطحدري داری معنانگریببیترتبهnsو**،*

درصد، کود 1میکوریزا در سطح ×علف هرزاثرات دو جانبه میکوریزا، ، علف هرزکه اثرات ساده نتایج تجزیه واریانس نشان داد
درصد بر تعداد کل علف هاي 5کود فسفر در سطح ×میکوریزا ×علف هرزکود فسفر و نیز ×میکوریزا کود فسفر، ×فسفر، علف هرز 

در تعداد کل علف هاي هرز بعد کاهش نیشتریبمارهایتنیانگیمسهیمقاازحاصلجینتابراساس. بودهرز در متر مربع  معنی دار
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کیلو فسفر (در هکتار) بود که این تیمار 25کاربرد ×تلقیح با میکوریزا ×مربوط به تیمار عدم وجین از تیمارهاي داراي وجین، 
درصد 84/52این صفت را به میزان کیلو فسفر (در هکتار) توانست 40کاربرد ×عدم تلقیح با میکوریزا ×عدم وجین نسبت به تیمار 

بردرصد5کود فسفر در سطح ×میکوریزا×علف هرزاثرات سه جانبه کهنتایج تجزیه واریانس نشان داد).2(شکل کاهش دهد
عملکرد دانه مربوط به نیشتریبمارهایتنیانگیمسهیمقاازحاصلجینتابراساس).1بود (جدول ر معنی داعملکرد دانه ذرت روي

×عدم تلقیح با میکوریزا×عدم وجین کیلو فسفر (در هکتار) بود که توانست نسبت به25کاربرد ×میکوریزا تلقیح با ×وجین تیمار 
)  بیان کردند که تلقیح بذر 1387احتشامی و همکاران (). 2(شکل درصد افزایش دهد 19/66عدم کاربرد فسفر  عملکرد دانه را 

ذرت با میکوریزا اثر مثبتی بر جذب فسفر و عناصر غذایی دارد و در افزایش رشد ریشه هاي مویین، تشدید میزان فتوسنتز و در 
بدین ترتیب به نظر می رسد کاربرد میکوریزا توانسته است با بهبود رشد و عملکرد ت افزایش رشد و عملکرد گیاه نقش دارد.نهای

این نتایج ذرت، قابلیت رقابت آن را با علف هاي هرز افزایش داده و در مقابل باعث کاهش زیست توده و تراکم علف هاي هرز گردد. 
) در مورد افزایش قابلیت رقابت ذرت تلقیح شده با میکوریزا در برابر علف هرز ساحره مطابقت 2012ران (با یافته هاي اودیرا و همکا

نشان داد که کاربرد میکوریزا و کود فسفر به تنهایی یا با هم می تواند از طریق بهبود رشد ذرت این آزمایشبطورکلی نتایجدارد. 
ه و خسارت علف هاي هرز را کاهش دهد. سبب کاهش تراکم و زیست توده علف هاي هرز شد

بر وزن کل علف هرز کود فسفر× (شکل راست)، اثر متقابل علف هرز هرز هايبر وزن کل علفزایکوریم× علف هرز) اثر متقابل1شکل(
)پچ(شکل 

)پعملکرد دانه ذرت (شکل چو بر بر تعداد کل علف هاي هرز (شکل راست)، کود فسفر،×میکوریزا ×اثرات سه گانه علف هرز )2(شکل
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