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عملکرد و اجزاي عملکرد  بر رذبعلف هاي هرز با تاکید بر اثر پرایمینگ  تلفیقی مدیریت مطالعه

  ذرت

The study of integrated weed management (IWM), emphasizing the effect of seed priming 
on yield and yield components of maize (Zea mayz L.)

دخت عباس حمید
1*

ریانمکا ، حسن
2

شرف احمدي ، حسین
3

غالمی احمد، 
4

رحیمی ، مهدي
5

 

 :چکیده

هاي هرز براي افزایش کارایی کنترل و کاهش خسارات هاي تلفیقی کنترل علف کاربرد روشامروزه

 بلوك هاي کامل تصادفی در قالب طرحبه همین منظور آزمایشی . شودزیست محیطی امري حیاتی محسوب می

تیمارها .  انجام شد1390تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتی شاهرود در سال در چهار تکرار در مزرعه 

 گرم علف کش نیکوسولفورون 40 گرم علف کش نیکوسولفورون در هکتار، دز 80، دز )بدون وجین( شامل شاهد

  گرم علف کش 40 هفته پس از سبز شدن ذرت، دز 6 و 3ی تمام فصل، وجین دستی  دستنیوجدر هکتار، 

 40دز +  هفته پس از سبز شدن، هیدرو پرایمینگ، هیدرو پرایمینگ 6وجین دستی + نیکوسولفورون در هکتار 

.  هفته پس از سبز شدن ذرت بودند6وجین دستی + گرم علف کش نیکوسولفورون در هکتار، هیدرو پرایمینگ 

 گرم 40دز + ن و هیدرو پرایمینگ  هفته پس از سبز شد6وجین + نتایج نشان داد که تیمارهاي هیدروپرایمینگ 

 هفته 6وجین دستی +  گرم علف کش نیکوسولفورون در هکتار 40علف کش نیکوسولفورون در هکتار و نیز دز 

 گرم علف کش نیکوسولفورون در 80هاي هرز را معادل دز پس از سبز شدن توانستند تراکم و وزن خشک علف

هاي تلفیقی با تیمارهاي وجین دستی تمام فصل و دز توصیه شده وزن هزار دانه در تیمار. هکتار کاهش دهند

تیمارهاي داراي هیدروپرایمینگ بیشترین عملکرد بیولوژیک را تولید . علف کش تفاوت معنی داري نداشتند

 درصد نسبت به شاهد آلوده به 9/39تمام فصل حاصل شد که  ی دستنی وجدر تیمار انهعملکرد دبیشترین . کردند

 گرم علف کش  40دز +   افزایش نشان داد، که البته بین تیمار مذکور و تیمارهاي هیدرو پرایمینگعلف هرز

 2 هفته پس از سبز شدن ذرت و نیز تیمار کاربرد 6وجین دستی + نیکوسولفورون در هکتار و هیدرو پرایمینگ 

تایج حاصله با تلفیق براساس ن. لیتر علف کش در هکتار از نظر آماري تفاوت معنی داري وجود نداشت

توان  گرم علف کش نیکوسولفورون در هکتار می40هیدروپرایمینگ و یک بار وجین و یا هیدروپرایمینگ و دز 

هاي هرز عملکردي معادل تیمار وجین تمام فصل یا مصرف دوز کامل ضمن کاهش معنی دار وزن خشک علف

 .  دست آورده علف کش  ب
 

  لف کش کاهش یافته، وجین،  نیکوسولفورونپرایمینگ، ع: هاي کلیديواژه
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مقدمه

ذرت به عنوان یک گیـاه غـذایی بسـیار مهـم بـه              

. طور وسیعی در نقاط مختلف دنیا کشـت مـی شـود           

اگر چه ذرت از نظر سطح زیرکشت بعد از گنـدم و            

بـــرنج ســـومین محصـــول در میـــان غـــالت اســـت  

(Pourmirza et al.,  يبعد از استرس هـا . (2007

 مشـکالت  نیتـر  هـرز از مهـم  يعلـف هـا   ،یطیمح

بشـمار مـی     محصـول ذرت     دیـ موجود بر سـر راه تول     

 ي هـرز جـد    يهـا  ذرت و علـف    نی و رقابـت بـ     روند

خصوص در طـول قـرن    ذرت، بهدی معضل تولنیتر

 پـا  زیـ  نبیست و یکم   مشکل در قرن     نی و ا  ه بود بیستم

,Rajcan and Swanton( برجا است 2001.( 

 در اسـتراتژي مـدیریت      یکی از ابزارهاي مناسب   

هاي هـرز در مـزارع گیاهـان زراعـی از جملـه             علف

 Hartwig)ها می باشدذرت، استفاده از علف کش

and Ammon, 2002) .    با این وجـود، اسـتفاده نـا

ممکـن اسـت بـه ایجـاد     درست از ایـن تکنـو لـوژي   

 مشــکالتی نظیــر پســمان علــف کــش هــا، آلــودگی  

هاي هـرز بـه     هاي زیرزمینی و مقاوم شدن علف       آب

 Caamal-Maldonado) علف کش ها منجر شود    

et al., 2001) . بـه محاسـن و تـاثیر فـوق      توجـه بـا 

ها در دستیابی به حداکثر عملکـرد،       العاده علف کش  

ها از برنامه هاي مدیریتی معقوالنه و     حذف کامل آن  

بنابراین تولید علف کش هاي جدید و       . عملی نیست 

تفاده حــداقل از ســوق دادن تحقیقــات در جهــت اســ

مواد شـیمیایی بـا کـاربرد علـف کـش هـاي قـوي و            

موثر با دز مصرفی کمتر و همچنین کاربرد آن ها بـه            

ــه منظــور کــاهش بیوتیــپ هــاي   صــورت اخــتالط ب

مقاوم، اثرات کمتر بر محـیط زیسـت و کنتـرل تـوام         

علف هاي هرز پهن برگ و باریک برگ با یک بار           

دنظر مـی باشـد   سمپاشی و کاهش هزینه ها همواره م    

)Goodarzi et al., 2006(.  

 کنتـرل  يهـا   روشنی تـر یی از ابتدا ی دست نیوج

 اسـت  یتیری مدروش هاي هرز و از جمله   يعلف ها 

ی  مورد اسـتفاده قـرار مـ       کی ارگان يکه در کشاورز  

تحقیقات نشان داده است کـه بـا تلفیـق علـف     ،  ردیگ

ــد وزن    ــته ان ــدم توانس ــین دســتی در گن ــش و وج ک

 درصـد کـاهش     58 تـا    53اي هرز را    خشک علف ه  

,.Khaliq et al(دهند 2003.(  

 دهنـده   شی افـزا  روش هـاي   نیتـر   جمله مهـم   از

 تیـ  قابل شی بذر که منجـر بـه افـزا        یقدرت جوانه زن  

 تــوان بــه ی شــود مـ ی هــرز مـ يهــا رقابـت بــا علـف  

ــانــگیمیپرا. کــرد اشــاره نــگیمیپرا ــه روش ه  ي ب

 در  شـود کـه  یمختلف بهبود دهنده بـذور اطـالق مـ    

 ی کنتـرل شـده بـذر اعمـال مـ        یهـا آبـده     آن یتمام

دانشــمندان بــا اســتفاده از ). Duman, 2006(شــود

تکنیک پرایمینگ درصد جوانه زنی، سرعت جوانـه        

ــف     ــان مختل ــدن را در گیاه ــبز ش ــد س ــی و درص زن

ــداري    ــر پای ــن ام ــد کــه در نتیجــه ای ــزایش داده ان اف

گیاهچه ها و قدرت رقابت آن ها با علف هـاي هـرز        

یز بیشتر شده و در نهایـت باعـث افـزایش عملکـرد             ن

Abbasdokht(گیــاه مــی شــود et al., 2012 .(

افزایش سرعت جوانه زنی بذر و استقرار گیاهچه در         

مزرعه می تواند سبب شتاب بیشتر آن هـا در جـذب            

آب، عناصر غذایی و نور خورشید شده و در نهایـت    

ــزایش   ــادي را افــ ــک و اقتصــ ــرد بیولوژیــ عملکــ

,.Finch-Savage et al(دهـد  مـدیریت   ).2004

تلفیقی علف هاي هـرز از طریـق راهبردهـایی ماننـد            

کاهش فاصله ردیف ها، شخم حفـاظتی، اسـتفاده از          

گیاهان پوششـی و غیـره موجبـات کـاهش مصـرف            

 Goodarzi et)علف کش ها را فـراهم مـی آورد   
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al., ــ .(2006 ــدیریت تلفیق ــا ی م ــف ه ــرزي عل   ه

، تنــاوب، يخیـز  ت، حاصـل  از اصـالح نباتـا  تلفیقـی 

، رقابت و مـدیریت     ی، کنترل مکانیک  یکنترل شیمیای 

 تـداخل   ه روش کـاهش دهنـد     کالـب یـ   ق در   كخا

 در نهایت منجر به تولید      ه باشد ک  ی هرز م  يعلف ها 

 Swanton and) شــودیعملکــرد قابــل قبــول مــ

Werse, 1991).  در آزمایشی که به منظور بررسی

هـرز روي ذرت   کارایی مدیریت تلفیقی علف هـاي       

ــار       ــتفاده از دوب ــه اس ــد ک ــزارش ش ــد، گ ــام ش انج

 کــش پــیش کاشــت بیشــترین -علــف+ کولتیواتــور 

کنترل علف هاي هرز و عملکـرد ذرت را بـه همـراه       

 ).Lorzadeh et al., 2010(داشت

در بررسی کارایی کنترل تلفیقی علف هاي هـرز    

سیب زمینی به وسـیله کـاربرد علـف کـش، وجـین،             

لفیق آنها مورد بررسـی قـرار گرفـت،         کولتیواتور و ت  

نتایج حاصله نشان داد که در تیمارهـاي تلفیقـی کـه            

کواتیواتور حضور داشت حداکثر کنترل علف هـاي        

 Eghbali)دست آمده هرز و عملکرد سیب زمینی ب

et al., ــق   . (2009 ــر تلفی ــر، اث ــی دیگ در پژوهش

کــاربرد علــف کــش پنــدیمتالین بــا وجــین دســتی و 

 کنترل علف هـاي هـرز و عملکـرد          تراکم کاشت بر  

ذرت مورد بررسی قرار گرفـت و گـزارش شـد کـه             

 بوتـه در هکتـار     60000پندیمتالین در تلفیق با تراکم      

و همچنین در تلفیق با وجین دسـتی بهتـرین نتیجـه را      

 .Ullah et al., 2008) (داشت به همراه 

 کیـ  قتیق هرز در حي علف ها یقی تلف تیریمد

اسـت کـه بـا در نظـر گـرفتن       خاص  یتیری مد ستمیس

 ســتی و زیاســی س،ي اقتصــاد،یجوانــب اجتمــاع 

 یتیری مـد  ي از روش ها   ي گسترده ا  فی از ط  یطیمح

 تا با   دی نما ی م ی سع ی و از طرف   ردی گ یمناسب بهره م  

 آستانه خسـارت    ری هرز در ز   يحفظ تراکم علف ها   

 تیری مــدت مــدی طــوالني دوره هــای طــياقتصــاد

ب عملکرد مناسـب     کس ي هرز و در راستا    ي ها علف

 سـت ی زي هـا بی آسـ دنی و به حـداقل رسـان   داریو پا 

ــ و تخریطــیمح ــابع طببی  و حفــظ ســالمت یعــی من

 کـه در آن     يبـه طـور   . دیمصرف کنندگان عمل نما   

 بـر محصـول     یحداکثر کنترل با حـداقل اثـرات منفـ        

 بنـابراین،  ).Duman, 2006(ردیـ مورد توجه قرار گ

خشـی روش   هدف از این تحقیق بررسی میـزان اثـر ب         

هاي مختلف کنترل تلفیقی علف هاي هرز بر کنترل         

 هاي هرز و عملکـرد و اجـزاي عملکـرد ذرت            علف

 .بود

 

 هامواد و روش

ــایش در  ــبآزم ــوك قال ــرح بل ــل    ط ــاي کام ه

 تکـرار در مزرعـه تحقیقـاتی دانشـکده        4تصادفی بـا    

ــرض      ــا ع ــاهرود ب ــنعتی ش ــگاه ص ــاورزي دانش کش

طـول جغرافیـایی     دقیقـه و     25 درجـه و   36جغرافیایی  

 متـر از سـطح      1345 دقیقـه و ارتفـاع       57 درجه و    54

 T1:تیمارهــا شــامل.  انجــام شــد1390دریــا در ســال 

 گـرم علـف کـش        80 دز   T2:،  )بـدون وجـین   (شاهد

 برگــی 4 تــا 3نیکوســولفورون در هکتــار در مرحلــه 

 گرم علف کـش  نیکوسـولفورون    40 دز   T3:ذرت،  

 نیوجـ  T4:،   برگـی ذرت   4 تا   3در هکتار در مرحله     

 هفته پـس    6 و   3 وجین دستی    T5:ی تمام فصل،    دست

 گـرم علـف کـش     40دز T6: از سـبز شـدن ذرت،   

 هفته پس   6وجین دستی   + نیکوسولفورون در هکتار    

ــدن ذرت،  ــگ، T7: از ســبز ش ــدرو پرایمین  T8:هی

ــگ  ــدرو پرایمینـ ــش   40دز + هیـ ــف کـ ــرم علـ  گـ

 + هیدرو پرایمینـگ     T9:نیکوسولفورون در هکتار ،     

.  هفته پس از سـبز شـدن ذرت بودنـد          6وجین دستی   

ــه    ــایش ب ــل از آزم زمــین مــورد اســتفاده در ســال قب
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صورت آیش بوده و در پاییز همان سال یـک شـخم      

عملیـات آمـاده سـازي    . عمیق در آن انجام شده بـود    

زمین با مساعد شدن شرایط آب و هـوایی و گـاورو            

ــاه    ــرداد م ــل خ ــین در اوای ــدن زم ــورت 1390ش  ص

 به طوري که در ابتدا زمین مورد نظر توسـط           .گرفت

گاوآهن برگردان دار شخم زده شد و سپس اقدام به          

در پایان به وسیله فاروئر،     . عمل تسطیح زمین گردید   

 سانتی متر در جهـت      60یی به فاصله      ها جوي و پشته    

شمال به جنوب ایجاد گردیـد و سـپس جـوي هـاي             

وانه زنـی   قبل از کاشت، تست ج    . آبیاري تعبیه شدند  

بذور ذرت در آزمایشگاه انجـام شـد و بـراي انجـام             

. هیدرو پرایمینگ از آب مقطر استریل اسـتفاده شـد         

سی سی آب مقطر اسـتریل، بـه مـدت          100بذرها در   

 درجه سـانتیگراد خیسـانده و       25 ساعت در دماي     12

پس از این مدت از آب خارج شـدند و آب اضـافی           

د و سـپس در     آن ها به وسیله کاغذ صافی گرفتـه شـ         

دماي آزمایشگاه خشک شدند تا رطوبت آن هـا بـه           

سپس کاشت بذرهاي بدون پـرایم      . سطح اولیه برسد  

ــرایم در   ــدرو پ ــورت   22و هی ــت ص ــا دس ــرداد ب  خ

 3 متر و عرض آن      8طول هر کرت آزمایش     . گرفت

فاصله دو کرت در هر تکرار از یکدیگر نیم       . متر بود 

رقم ذرت  . ین شد  متر تعی  1متر و فواصل تکرارها نیز      

 بوده که عملیـات     434مورد آزمایش سینگل کراس     

 . کاشت آن به صورت دستی انجام شد

هاي مربوط به تیمار تداخل تمام فصـل          در کرت 

، هیچ عملیات کنترلـی     )تیمار شاهد (هرز   يها  با علف 

هرز صورت نگرفت و در تیمـار هـاي       يها  علیه علف 

 عــدم تــداخل، وجــین دســتی در سراسرفصــل رشــد 

در کرت هـاي مربـوط بـه تیمـار دز         . صورت گرفت 

ــار ،  80  گــرم علــف کــش  نیکوســولفورون در هکت

علف کش به وسیله سمپاش ماتابی داراي نازل شـره          

 برگی ذرت بـین     4 تا   3 بار در مرحله     5/2اي با فشار    

ردیف ها و روي ردیف هـا بـه کـار بـرده شـد و در                 

 گرم علـف کـش  نیکوسـولفورون         40تیمارهاي دز   

 هکتار ، نیکوسـولفورون ماننـد روش فـوق مـورد            در

 لیتـر   350حجم محلول مصرفی    . استفاده قرار گرفت  

 . در هکتار بود

هــرز، در تمــامی  هــاي جهــت تعیــین فلــور علــف

هاي آزمایش یک کـادر یـک متـر مربعـی در              کرت

هرز آن کرت بـود،       هاي  محلی که گویاي فلور علف    

ک هـرز بـه تفکیـ       هـاي     نصب شد، که شمارش علف    

تولیـد  . گونه در کادرهاي یادشده صـورت پـذیرفت       

بـرداري از سـطح       هرز با نمونه    هاي  ماده خشک علف  

 متري در هـر کـرت مصـادف بـا     25/05/0دوکادر  

ــد   ــام ش ــول انج ــوژیکی محص ــیدگی فیزیول ــه . رس ب

هـرز برداشـت شـده از دو          هـاي   صورت که علف    این

هــاي  کــادر مــذکور را بــه تفکیــک گونــه در پاکــت

 48ا در داخل آون الکتریکی بـه مـدت          کاغذي مجز 

 درجــه ســانتیگراد قــرار داده و 70ســاعت در دمــاي 

اندازه گیـري اجـزاي عملکـرد،       . سپس توزین شدند  

عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک با حـذف اثـرات           

 بوتــه از چنــد خــط کاشــت 6اي  و برداشــت  حاشــیه

 . میانی هر کرت انجام شد

طریـق آنـالیز   تجزیه و تحلیـل نتـایج آزمـایش از      

 و SASواریــانس و بـــا اســـتفاده از دو نـــرم افـــزار  

MSTATC           و براي مقایسه میانگین صـفات نیـز از  

بـراي  .  بهـره گرفتـه شـد      %5 در سـطح     LSDآزمون  

ــزار   ــرم اف ــرازش معــادالت از ن ترســیم نمودارهــا و ب

Excel 2007استفاده شد . 
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  و بحثنتایج

 تراکم و وزن خشک علف هاي هرز

هـرز موجـود در کـرت     هـاي علـف   نـه در بین گو 

-Echinochloa crus)هـاي آزمایشـی، سـوروف    

galli L.) آمارانتوس ریشه قرمـز ،(Amaranthus 

retroflexus L.)   سـلمه تـره ،(Chenopodium 

album L.)   ــیاه  Solanum)و تـــاجریزي سـ

nigrum L.)هـا  داده(  داراي بیشترین فراوانی بودند

جزیـه واریـانس نشـان      نتایج ت ). نشان داده نشده است   

هاي مدیریتی مختلـف بـر تـراکم و           داد که اثر روش   

ــف  ــک عل ــاي وزن خش ــطح   ه ــرز در س ــد 1ه  درص

مقایسه میـانگین تیمارهـا نشـان داد کـه       . دار بود   معنی

ــک    ــراکم و وزن خش ــه ت ــاي بکــار رفت همــه تیماره

زیست توده هوایی علف هاي هرز را نسبت به شاهد          

ــی د    ــور معن ــرز بط ــف ه ــه عل ــوده ب ــاهش آل اري ک

).1جدول (دادند

ــش      ــین تیمارهــــاي کــــاربرد علــــف کــ   بــ

 گــرم در هکتــار  بــا تیمــار 40 و 80نیکوســولفورون 

شاهد بدون وجین از نظر تراکم و تولید ماده خشک          

بـه  . داري وجـود داشـت      هرز تفاوت معنـی     هاي  علف

 و  80 نیکوسـولفورون     طوري که کاربرد علف کش      

اهد بدون کنترل به     گرم در هکتار در مقایسه با ش       40

 درصـدي تـراکم     8/57 و   4/90ترتیب سبب کـاهش   

 درصد تولید   3/51 و   8/92علف هاي هرز و کاهش      

نتایج نشان داد کـه  . هرز شدند هاي ماده خشک علف 

بعــد از تیمــار وجــین در تمــام فصــل، کمتــرین وزن  

ترتیـب متعلـق بـه تیمـار      ه  خشک علف هـاي هـرز بـ       

وجین دسـتی   + علف کش  کامل، هیدرو پرایمینگ       

+  هفته پس از سـبز شـدن ذرت، هیـدروپرایمینگ            6

 گــرم در هکتــار و 40 نیکوســولفورون  علــف کــش 

ــار 40 نیکوســولفورون علــف کــش  +  گــرم در هکت

 هفته پس از سبز شدن ذرت بـود کـه           6وجین دستی   

تیمارهاي مذکور از نظر معنـی داري دریـک گـروه           

بـه عبــارتی درصــد  ). 2جــدول(آمـاري قــرار داشـتند  

کـاهش در تــراکم و وزن خشــک علــف هــاي هــرز  

ــاي    ــرل در تیمارهـ ــدون کنتـ ــاهد بـ ــه شـ ــبت بـ نسـ

 هفته پـس از سـبز شـدن         6وجین  + هیدروپرایمینگ  

 درصـــد و در تیمـــار هیـــدرو   86 و 5/81بترتیـــب

 گرم در   40 نیکوسولفورون    علف کش   + پرایمینگ  

  درصــد و نیــز در تیمــار علــف 4/81 و 8/82هکتــار 

وجــین +  گــرم در هکتــار 40 نیکوســولفورون کــش 

 9/79 و 7/77 هفتـــه پـــس از ســـبز شـــدن 6دســـتی 

تیمارهـاي ذکـر شـده توانسـتند وزن         ). 1جدول  (بود

خشک علف هاي هرز را به انـدازه دز توصـیه شـده             

ــش    ــف ک ــار 2(عل ــر در هکت ــاهش دهنــد )  لیت . ک

 گـرم   40 نیکوسـولفورون     همچنین تیمار علف کش     

ــ    ــه ی ــین ب ــار وج ــار دوب ــار و تیم ــدازه در هکت ک ان

توانســتند وزن خشــک علــف هــاي هــرز را کــاهش  

رســد در تیمارهــایی کــه کنتــرل  بــه نظــر مــی. دادنــد

مناسب علف هاي هرز انجـام شـده اسـت عـالوه بـر             

خصـوص نـور،      وري بیشتر از عوامل محیطـی بـه         بهره

هـرز در   هاي ذرت موجب سایه اندازي بیشتر بر علف  

توسنتز هاي کاشت و اختالل در کارآیی ف        بین ردیف 

یوسـفی و   . هـا شـده اسـت       و تجمع مـاده خشـک آن      

,.Yousefi et al)همکـاران    بـراي نخـود،   (2007

یـک مرحلـه وجــین پـس از ســبز شـدن محصــول را     

. هـرز دانسـتند     هـاي   بهترین تیمار کنترل کننده علـف     

وجین دستی در سطوح محدود و در صورت وجـود          

تحقیـق فرنانـدز و   . کـارگر ارزان قابـل توجیـه اسـت    

,.Fernandez et al)کـاران  هم  نشـان داد،  (2002

ذرت در تیمارهـــایی کـــه از رشـــد مطلـــوب تـــري 

ــود   ــوردار ب ــاي داراي  (برخ ــا تیماره ــایش م در آزم
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به دلیل جـذب نـور   ) هیدروپرایمینگ و وجین دستی 

و تولید سطح برگ بیشتر، باعـث کـاهش معنـی دار             

یـدوي و همکـاران   .  هاي هرز شد  وزن خشک علف 

(Yadavi et al.,  و جانسـون و هاورسـتاد   (2007

(Johnson and Hoverstad, 2002)  نیز کـاهش 

هرز را با افزایش زیست تـوده         هاي  ماده خشک علف  

بنابراین به نظر   . ذرت در واحد سطح گزارش کردند     

می رسـد هـر عملیـاتی ماننـد هیـدروپرایمینگ و یـا              

وجین که منجر به بهبود وضعیت رشـد گیـاه زراعـی       

ند زیسـت تـوده علـف هـاي هـرز را بـه              شود می توا  

لذا تلفیـق روش  . مقدار قابل مالحظه اي کاهش دهد     

هــاي غیــر شــیمیایی بــا یکــدیگر یــا تلفیــق آن بــا دز 

 گـرم در هکتـار مـی        40 نیکوسـولفورون   کـش   علف

تواند گامی در جهت کاهش آلودگی هـاي زیسـت          

محیطی ناشی از مصـرف علـف کـش هـا و حصـول         

یج نشان داد در تیمارهـایی      نتا. عملکرد مطلوب باشد  

ــف ــه عل ــش ک ــولفورون  ک ــا 80 نیکوس ــار ی  در هکت

کاهش یافتـه بـه تنهـایی یـا بصـورت تلفیـق بـا سـایر          

تیمارها بکار رفتـه بـود تعـداد و وزن خشـک علـف              

هاي هرز باریک برگ با کاهش معنـی داري نسـبت           

ــود   ــا همــراه ب ــه شــاهد و ســایر تیماره ــدول (ب ). 1ج

برگ نیز در اثر کاربرد     همچنین علف هاي هرز پهن      

 گرم در هکتار از نظـر       80 نیکوسولفورون    کش  علف

تراکم و وزن خشک کـاهش معنـی داري نسـبت بـه      

ــار علــــف  ــین و تیمــ ــدون وجــ ــاهد بــ   کــــش شــ

علـف  .  گرم در هکتار نشان دادند     40نیکوسولفورون

کش  نیکوسولفورون تاثیر بیشتري در کنتـرل علـف          

 هــا هـاي هــرز باریـک بــرگ نسـبت بــه پهـن بــرگ    

). Behrouzi and Baghestani, 2012(دارد

ــف    ــی عل ــز حت ــایش نی ــن آزم ــابراین در ای ــش بن   ک

 گرم در هکتـار توانسـت کـاهش         40نیکوسولفورون  

معنی داري در تراکم و وزن خشک علف هاي هـرز      

 .باریک برگ نسبت به شاهد ایجاد کند

 

 تعداد ردیف دانه در بالل و تعداد دانه در ردیف 

د کـه هـیچ کـدام از ترکیـب هـاي            نتایج نشان دا  

تیماري به کار رفته تاثیر معنی داري بر تعداد دانه در           

در . ردیــف و تعــداد ردیــف دانــه در بــالل نداشــتند 

,.Bayat et al) آزمایش بیات و همکـاران  2009) 

 نیز بـین تیمارهـاي   (Makarian, 2002)و مکاریان 

آلوده به علف هرز و تیمارهاي وجین تمـام فصـل از         

ر تاثیر بر تعداد ردیف در بالل ذرت تفاوت معنی          نظ

اصـوال تعـداد ردیـف در بـالل     . داري گـزارش نشـد  

یک صـفت ژنتیکـی و بـا ثبـات بـاال بـوده، بنـابراین                

کمتر تحت تاثیرشرایط مدیریتی و محیطی قـرار مـی    

,.Bayat et al(گیـرد  تحقیقـات دیگـران   ). 2009

 بـا  نشان داده است که افزایش رقابت علف هاي هرز      

ذرت می تواند تعداد دانـه در ردیـف بـالل را بطـور              

ــد   ــی داري کــاهش ده ,.Gokmen et al)معن

کاهش تعداد دانه در ردیـف مـی توانـد بـه            . (2001

علت عدم تلقیح مناسب ذرت و یـا کـاهش تولیـد و             

اختصاص مواد پرورده به دانه هـا در شـرایط رقابـت            

 در همـین راسـتا یوسـفی و       . با علف هاي هـرز باشـد      

,.Yousefi et al(همکــاران  ــزارش )2007 ، گ

کردند که تعداد دانـه در غـالف نخـود تحـت تـاثیر              

هرز قرار نگرفتـه      هاي  هاي مختلف کنترل علف     روش

اما کمترین این صفت در تیمار شـاهد تـداخل تمـام            

تعداد دانه در ردیـف     . هرز مشاهده شد    فصل با علف  

ــتگی دارد    ــاه بسـ ــی گیـ ــیل ژنتیکـ ــه پتانسـ ــالل بـ  بـ

)Husseini, et al., 2009 (     لذا بـه نظـر مـی رسـد

ســینگل (رقـم ذرت اسـتفاده شـده در ایـن آزمـایش      

 است بدون تاثیر پذیري بوسـیله       هتوانست) 434کراس  
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شرایط محیطی و رقابت علف هاي هرز معادل سـایر          

 . تیمارها دانه در ردیف تولید کند

 

 وزن هزار دانه

بـودن  نتایج حاصل از تجزیه واریانس معنـی دار         

اثــر ترکیــب هــاي تیمــاري بــر وزن هــزار دانــه را در 

با توجه به مقایسه میانگین انجـام       .  نشان داد  %1سطح  

ی دسـت  نیوجـ شده حداکثر وزن هزار دانه در تیمـار         

به طـوري کـه در      ). 2جدول  (تمام فصل مشاهده شد   

 درصـد نسـبت بـه       14/31این تیمـار وزن هـزار دانـه         

. فـزایش نشـان داد    تیمار شاهد آلوده به علـف هـرز ا        

کمترین وزن هزار دانه مربوط به تیمار شـاهد آلـوده           

,.Yadavi et al( یـدوي . به علف هرز بود 2007 (

کاهش وزن صد دانه ذرت را در رقابت با علف هرز        

ــود   ــزارش نم ــز گ ــه قرم ــارانتوس ریش ــایج . آم در نت

حاصل از آزمایش ما نیز کاهش معنی دار وزن هزار          

معیت علف هاي هرز مشاهده     دانه ذرت با افزایش ج    

کــاهش وزن ) Makarian, 2002( مکاریــان. شــد

صد دانه ذرت را بدلیل کاهش دوام سطح بـرگ در           

ــرز روي ذرت در    ــاي ه ــف ه ــت عل ــنش رقاب ــر ت اث

ــرد     ــزارش ک ــا گ ــه ه ــدن دان ــه پرش ــان.  مرحل  دوم

)Duman, 2006 (  ــرل ــود کــه کنت ــزارش نم نیزگ

علف هاي هـرز از طریـق کـاهش رقابـت و افـزایش       

عناصر غذایی قابـل دسـترس ظرفیـت منبـع را بـراي              

تولیـد آسـمیالت هـا افـزایش داده و باعـث افـزایش       

وزن هـزار دانـه در تیمـار وجـین       . وزن دانه می شـود    

تمام فصل اختالف معنی داري بـا تیمارهـاي هیـدرو           

 گرم در هکتـار، هیـدرو   40علف کش   + پرایمینگ    

ن  هفته پـس از سـبز شـد        6وجین دستی   + پرایمینگ  

ــش   ــف ک ــار عل ــار در  80ذرت و تیم ــرم در هکت  گ

به نظر  ). 2جدول  ( برگی ذرت نداشت     4 تا   3مرحله  

می رسد تیمارهاي داراي پرایمینگ از طریـق بهبـود          

رشد ذرت و افزایش قدرت رقابت آن با علف هـاي           

هرز و تیمـار کـاربرد علـف کـش  از طریـق کنتـرل                

 مطلوب علف هاي هرز زمینه افزایش معنـی دار وزن         

 . هزار دانه ذرت را فراهم آورده است

 

 کرد بیولوژیکعمل

تاثیرترکیب هـاي تیمـاري مختلـف بـر عملکـرد           

نتـایج نشـان   .  معنی داري بود%1بیولوژیک در سطح  

ــه عملکــرد بیولوژیــک ذرت بــراي تمــامی      داد ک

داري بیشتر از شـاهد       تیمارهاي مدیریتی به طور معنی    

 علـف هـاي     کنترل موثر ). 2جدول  (بدون کنترل بود  

هـرز در تیمارهـاي مختلـف دلیـل اقـزایش عملکـرد       

 Tewari(واري و همکاران  تی. بیولوژیک می باشد

et al., نیــز افــزایش عملکــرد بیولوژیــک ) 2001

هـاي هـرز را گـزارش         نخود در شرایط کنترل علـف     

بررسی نتایج نشان داد کـه در میـان ترکیـب           . کردند

رایمینـگ  هاي تیمـاري، تیمارهـایی کـه در آن هـا پ           

بذور انجـام شـده بـود عملکـرد بیولوژیـک بیشـتري         

تولید کردند و در بین آن ها تیمار هیدرو پرایمینـگ           

 هفتـه پـس از سـبز شـدن ذرت بــا     6وجـین دسـتی   + 

 درصد افزایش نسبت به شاهد آلوده بـه علـف           2/21

هرز بیشترین عملکرد بیولوژیک را تولیـد کـرد کـه            

لـف کـش کـاهش    ع+ البته با تیمار هیـدروپرایمینگ   

افـزایش  ). 2جدول  ( یافته تفاوت معنی داري نداشت    

عملکرد بیولوژیک بوتـه هـاي ذرت پـرایم شـده در            

 Seyed(مطالعات دیگري نیز گـزارش شـده اسـت    

Sharifi and Khavazi, 2011 .( بذور پرایم شده

پس از قرار گرفتن در بستر خود زودتر جوانـه زده و          

ان حاصـل از ایــن  در پـی ایـن امـر اســتقرار در گیاهـ    

بذور، سریع تر، بهتر و در عـین حـال یکنواخـت تـر              
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 و سـبب  (Abbasdokht, 2011)انجام مـی پـذیرد   

در واقع چنـین  . شودرقابت بهتر با علف هاي هرز می     

گیاهی در مقایسه با گیاهان به وجـود آمـده از بـذور         

اي پرایم نشده در طی زمان کوتاه تري سیستم ریشـه         

 و با جـذب مطلـوب تـر آب و         خود را گسترش داده   

مواد غذایی و تولید بخـش هـاي فتوسـنتز کننـده بـه              

از طرفـی تحقـق چنـین       . رسـند مرحله اتـوتروفی مـی    

شــرایطی بــه لحــاظ زیســتی و اکولــوژیکی موقعیــت 

ویژه اي به گیاهان حاصل از بـذور پـرایم شـده مـی              

کـه مـی توانـد     طـوري ه ، بـ (Duman, 2006)دهـد 

اي هرز را به نفـع ذرت       هروابط رقابتی ذرت و علف    

 .تغییر داده و باعث افزایش عملکرد بیولوژیک شود

 

 کرد دانهعمل

  هـاي بیـ  ترکنی بـ  انسیـ  وار هیـ  تجز نتایجمطابق  

 یاخـتالف معنـ  دانـه   عملکـرد   تاثیر بر  از نظر  يماریت

 نیانگیــ مســهیمقا. وجــود داشــت% 1 در ســطح يدار

نشـان  ) 2جدول  (تیمارهاي مختلف   عملکرد دانه در    

 يکه با کاهش تـراکم و وزن خشـک علـف هـا          داد  

بیشترین  که   ي به طور  افتهی شیهرز عملکرد دانه افزا   

ــهعملکــرد د تمــام فصــل  ی دســتنی وجــدر تیمــار ان

 درصد نسبت به شاهد آلوده بـه        9/39حاصل شد که    

علـف هــرز افــزایش نشــان داد، کــه البتــه بــین تیمــار  

علـف کـش    +  مذکور و تیمارهاي هیدرو پرایمینگ    

 6وجـین دسـتی     + کاهش یافته و هیـدرو پرایمینـگ        

 80هفته پس از سبز شدن ذرت و نیـز تیمـار کـاربرد            

گرم علف کـش  در هکتـار از نظـر آمـاري تفـاوت               

کمتـرین عملکـرد ذرت     . معنی داري وجود نداشـت    

نیز مربوط به تیمار شاهد آلوده به علف هرز در تمام           

ي آزمــایش فصـل بـود کـه نســبت بـه سـایر تیمارهـا      

در ). 2جــــدول (کـــاهش معنــــی داري نشــــان داد 

 و باغســــتانی بهــــروزيآزمایشــــی کــــه توســــط 

)Behrouzi and Baghestani, 2012 ( انجــام

شد نیز بیشترین عملکرد بعـد از تیمـار وجـین کامـل             

 گـرم   80(مربوط به تیمار علف کش نیکوسولفورون     

,.Harris et al)هریس و همکاران. بود) در هکتار

ــذور   ن(2007 ــد کــه پرایمینــگ ب ــز گــزارش کردن ی

عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت را به صورت معنـی          

 . درصد افزایش می دهد76درصد به 17داري از 

این نتایج نشان می دهد که بـا تلفیـق روش هـاي          

مختلف مدیریتی می توان مصرف علف کش هـا را          

. کــاهش داده و عملکــرد قابــل قبــولی بدســت آورد

گزارش کـرد  ) Behdarvandi, 2001(بهداروندي

تلفیق وجین و مصرف علف کش، نیاز بـه علـف   که

از طرفـی  . کش هـاي شـیمیایی را کـاهش مـی دهـد          

تلفیق کنترل مکانیکی و شـیمیایی باعـث کـاهش یـا            

جلوگیري از ایجاد علف هاي هـرز مقـاوم بـه علـف           

کش ها و همچنین تاخیر در رشـد علـف هـاي هـرز              

 .چند ساله می شود

علف هاي هرز باعث تـاثیر بیشـتر       افزایش رقابت   

آن ها بر عملکرد و خصوصیات رشـدي گیـاه ذرت           

,.Booth et al)می گردد 2003; Chaichi and 

Ehteshami, 2001)  .  ــزارش ــتا گ در همــین راس

شده است که افزایش تراکم علف هـرز آمـارانتوس          

 بوته در هر متـر ردیـف ذرت    8 به 5/0ریشه قرمز  از  

 34 بـه    5اهش عملکـرد از     باعث افـزایش درصـد کـ      

Knezevic( شـده اسـت   et al., همچنـین  ). 1994

نیزگزارش کرد کـه  ) Makarian, 2002(مکاریان 

کشت مخلـوط ذرت بـا آمـارانتوس ریشـه قرمـز در             

ــا کشــت خــالص ذرت ســبب کــاهش     36مقایســه ب

 .درصدي عملکرد ذرت شده است

بــین تیمـــار  ) 2جـــدول (نتــایج نشـــان داد کــه   
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 تیمـار علـف کـش کـاهش یافتـه           هیدروپرایمینگ و 

اختالف معنی داري از نظر تاثیر بـر عملکـرد وجـود            

ولی عملکرد در این دو تیمار افزایش معنـی         . نداشت

عبـاس دخـت   . داري نسبت به تیمار شـاهد نشـان داد      

)Abbasdokht and Edalatpisheh, 2008 ( نیز

گــزارش کــرد کــه پــرایم کــردن بــذور، رســیدن بــه 

کند و باعث افزایش    کوتاه تر می  مرحله اتوتروفی را    

رقابت گیـاه ذرت نسـبت بـه علـف هـرز شـده و در                

نهایت باعث افزایش عملکرد و اجزاي عملکرد گیاه        

به هر حـال، نتـایج مـا نشـان داد کـه            . شودزراعی می 

ــی   ــذر ذرت م ــدروپرایمینگ ب ــدازه   هی ــه ان ــد ب توان

مصرف یـک لیتـر علـف کـش  نیکوسـولفورون در             

دازه دوبـار وجـین دسـتی در طـی      هکتار و نیـز بـه انـ       

این بدین معنـی    .  فصل رشد عملکرد را افزایش دهد     

است که گرچه مصرف علـف کـش  کـاهش یافتـه             

هاي هرز را کاهش داده و عملکـرد را تـا           رشد علف 

حــدودي افــزایش مــی دهــد امــا تــاثیر ســوء زیســت 

ها حتی در مقـادیر کـم هـم قابـل           کش محیطی آفت 

هیــدروپرایمینگ از در مقابــل . چشــم پوشــی نیســت

طریق بهبود رشد گیاه و افزایش قدرت رقابت آن بـا     

علف هاي هـرز مـی توانـد باعـث افـزایش عملکـرد             

که آلـودگی زیسـت محیطـی ایجـاد          شود بدون این  

 . نماید

 

 شاخص برداشت

 5در سطح   (شاخص برداشت به طور معنی داري       

. تحت تاثیر تیمارهاي آزمایش قـرار گرفـت       ) درصد

ی در تمام فصـل رشـد        دست نیوج تیمار   به طوري که  

 گرم  80 درصد افزایش و تیمار علف کش        31/19با  

 درصد افـزایش نسـبت بـه تیمـار          33/16در هکتار با    

طور معنی داري شـاخص برداشـت بیشـتري       ه  شاهد ب 

نشــان دادنــد، همچنــین کمتــرین شــاخص برداشــت  

متعلق به تیمار شـاهد آلـوده بـه علـف هـرز در تمـام            

 40که البته بـا تیمارهـاي علـف کـش         فصل رشد بود    

گــرم در هکتــار ، هیــدروپرایمینگ بــه تنهـــایی و     

 گرم در هکتـار در      40علف کش + هیدروپرایمینگ  

تیمارهاي پرایمینـگ   . یک گروه آماري قرار داشتند    

 40بذور به همراه یک بار وجـین و نیـز علـف کـش             

یــک بــار وجــین و تیمــار دو بــار  + گــرم در هکتــار 

ز نظر تاثیر بر شاخص برداشـت       وجین در طی فصل ا    

دریک گروه آمـاري قرارگرفتـه و نسـبت بـه شـاهد             

آنچـه کـه از ایـن       . افزایش معنـی داري نشـان دادنـد       

نتایج قابل استنباط است، این اسـت کـه علـف هـاي             

. هرز شـاخص برداشـت ذرت را کـاهش مـی دهنـد            

,.Evans et al( ایوانز و همکاران و یدوي ) 2003

ــاران  ,.Yadavi et al(و همک ــاهش ) 2006 ک

ــاي     ــزایش دوره ه ــا اف ــت ذرت را ب ــاخص برداش ش

در راستاي نتـایج    . تداخل علف هرز گزارش نمودند    

,.Bayat et al(ما بیات و همکـاران  نیـز در  ) 2009

بررسی اثر کـاربرد دز توصـیه شـده و کـاهش یافتـه              

 در مزرعــه ذرت D + MCPA.2.4علــف کــش  

ــد کــه دز توصــیه شــده علــف کــش    گــزارش کردن

 درصـدي شـاخص برداشـت را بـه         8مذکور افزایش   

همراه داشت درصورتی که دز کـاهش یافتـه همـین           

علف کش  تـاثیر معنـی داري بـر شـاخص برداشـت           

ــداد ــه نظــر مــی رســد هــر گونــه عملیــات  . نشــان ن ب

مدیریتی که بر جمعیت علف هاي هـرز تـاثیر گـذار            

در . باشد می توانـد شـاخص برداشـت را تغییـر دهـد        

ا در آزمایشی وجین علف هاي هرز لوبیـا         همین راست 

اثر معنـی داري بـر شـاخص برداشـت آن  نشـان داد               

)Helallipour et al., ــن کــه در  ). 2010 ــا ای ی

 لیتــر در هکتــار علــف 2آزمــایش دیگــري مصــرف 
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 درصـدي   18/20کش نیکوسولفورون سبب افزایش     

 لیتر علف کـش  1شاخص برداشت نسبت به مصرف   

,.Baghestani et al)نیکوســولفورون گردیــد 

بنابراین دور از انتظـار نیسـت کـه در تیمـار            . (2008

یک بـار وجـین نیـز شـاخص برداشـت           + پرایمینگ  

 .افزایش نشان دهد

 نتیجه گیري

به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که همه          

تیمارهاي به کار رفتـه تـراکم و وزن خشـک علـف             

مــا ا. هــاي هــرز را بطــور معنــی داري کــاهش دادنــد

 6وجین  + تیمارهاي تلفیقی از قبیل هیدروپرایمینگ      

علـف  + هفته پس از سبز شدن و هیـدرو پرایمینـگ           

 گـرم در    40 گرم در هکتار و نیز علف کش       40کش

 هفتــه پــس از ســبز شــدن  6وجــین دســتی + هکتــار 

توانستند تراکم و وزن خشک علف هاي هـرز را بـه            

ر  گـرم د   80(اندازه دز توصیه شـده نیکوسـولفورون        

وزن هزار دانه، عملکرد دانـه و     . کاهش دهند ) هکتار

 گرم در   40شاخص برداشت در تیمار دز علف کش      

هکتار ، تیمار هیدروپرایمینگ و تیمار دوبـار وجـین          

 80نسبت به تیمارهاي وجین تمام فصل و علف کش        

ــان داد   ــی داري نش ــار معن ــرم در هکت ــه . گ درحالیک

 6 دسـتی    وجین+ تیمارهاي کاربرد هیدروپرایمینگ    

ــدروپرایمینگ   + هفتــه پــس از ســبز شــدن ذرت، هی

 گـرم   40 گرم در هکتار و علف کـش       40علف کش 

 هفتـه پـس از سـبز شـدن          6وجین دستی   + در هکتار   

ذرت توانستند وزن هزار دانه و عملکرد دانـه معـادل           

 گــرم در هکتــار و وجــین 80تیمارهــاي علــف کــش

ترکیـب هـاي تیمـاري داراي       . تمام فصل تولید کنند   

هیدروپرایمینگ در این آزمـایش بیشـترین عملکـرد        

هیدرو پرایمینگ بذر   . بیولوژیک را نیز تولید کردند    

از طریق افزایش سـرعت سـبز شـدن، یکنـواختی در            

سبز شدن و بهبود رشـد و توسـعه ریشـه و شاخسـاره            

ــی را    ــابع محیط ــر از من ــتفاده بهت ــات اس ذرت، موجب

ا بـا   فراهم کرده و در نهایـت قـدرت رقابـت ذرت ر           

 Abbasdokht)علف هاي هرز افـزایش مـی دهـد    

and Edalatpisheh, 2008) .  بنابراین با توجه بـه 

نتایج این آزمایش استفاده از تکنیک پرایمینگ بـذر    

نند در کنار سایر روش هاي کنترل علف هاي هرز ما         

توانـد بـه عنـوان    علف کش کاهش یافته و وجین می     

ترل علـف   یک روش موثر ضمن افزایش کارایی کن      

هاي هرز، از کـاهش عملکـرد محصـول جلـوگیري           

کرده و از طرفـی اثـرات زیـان بـار زیسـت محیطـی               

 .علف کش ها را کاهش دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

"1391 تابستان ،2 ، شماره4 جلدهاي هرز، مجلۀ پژوهش علف"

 73  

  مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه علف هاي هرز-1جدول 

Table 1. Mean comparison for weed population characteristics as affected by trial treatments.
 وزن  پهن برگ

ها

Broad leaf weed 
dry weight 

(g/ha)

تعداد پهن برگ ها

Number of 
broad leaf 

weeds(plant/m2)

وزن باریک برگ ها

Narrow leaf 
weeds dry 

weight (g/ha)

تعداد باریک برگ ها

Number of narrow 
leaf 

weeds(plant/m2)

وزن کل علف 

هاي هرز

Total Weed 
dry weight 

(g/m2 )

 تعداد کل علف

 هاي هرز

Total Weed 
density 

(plant/m2)

تیمار

Treatment 

315 a 233 a 174 a257 a405 a489 a T1

45 cd 44 cd 2 d 3 d 29 fe 47 fe T2 

182 b 167 b 24 dc 39 dbc 197 b 206 bc T3 

0 d 0 d 0 d 0 d 0 f0 f T4 

66 cd 63 cd 70 b 73 b 127 dc 136 dc T5 

85 c 76 c 13 dc 22 dc 90 de 98 de T6 

168 b 144 b 51 bc 75 b 166 bc 219 b T7 

75 c 69 c 9 d 16 dc 75 de 84 de T8 

61 cd 40 cd 29 dc 50 bc 56 fe 90 de T9 

 .میانگین ها در هر ستون که داراي حرف مشترك هساتد داراي اختالف معنی دار نیستند

Means within each column followed by the same letter are not at 5% level according to Duncan's multiple range tests.

:T1)شاهد( ،:T2)  برگی ذرت4 تا 3 گرم در هکتار در مرحله 80نیکوسولفورون ( ، :T3)  برگی ذرت4 تا 3 گرم در هکتار در مرحله 40نیکوسولفورون ( ،:T4) ی تمام فصل دستنیوج( ،

:T5)    هفته پس از سبز شدن ذرت6 و  3وجین دستی ( ،:T6)  هفتـه پـس از سـبز شـدن ذرت    6وجـین دسـتی   +  گرم در هکتار 40نیکوسولفورون ( ،:T7)   هیـدرو پرایمینـگ( ،:T8)   هیـدرو

 ). سبز شدن ذرت هفته پس از6وجین دستی + هیدرو پرایمینگ  (T9:، ) گرم در هکتار40نیکوسولفورون + پرایمینگ 

T1: Weedy check, T2: Nicosulfuron of 80 g/ha, T3: Nicosulfuron 40 g/ha, T4: Weeding, T5: Weeding 3 and 6 weeks after corn emergence, T6: 
Nicosulfuron 40 g/ha + Weeding 6 weeks after corn emergence, T7: Hydropriming, T8:  Hydropriming+ Nicosulfuron 40 g/ha, T9: Hydropriming + 
Weeding 6 weeks after corn emergence.

 

  نتایج مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه ذرت-2جدول 

Table 2. Mean comparison for yield and some of yield components of maize as affected by trial treatments
 شاخص برداشت

 Harvest Index 

عملکرد دانه

Grain yield 

 عملکرد بیولوژیک

Biological yield

 وزن هزار دانه

1000-grain weight

تیمار

Treatments 

27.45 e8963.98 e32653.78 f171.28 e T1

32.81 ab12196 ab 37165.18 cb230.45 cabT2 

28.99 dce 10206.24 d35200.68 ed196.08 deT3 

34.02 a12548.68 a36881.06 c248.75 aT4 

30.87 cb10839.19 cd35104.46 e219.11 cdbT5 

30.25 dcb11111.11 cbd36719.35 cd217 cdbT6 

28.03 de10824.91 cd38616.02 ab205/41 cdT7 

30.39 dceb11938.61 cab39276.92 a247.94 aT8 

31.05 cb12293.51 ab39582.22 a242.29 ab T9 

 .میانگین ها در هر ستون که داراي حرف مشترك هساتد داراي اختالف معنی دار نیستند

Means within each column followed by the same letter are not at 5% level according to Duncan's multiple range test.
:T1)شاهد( ،:T2)  برگی ذرت4تا  3 گرم در هکتار در مرحله 80نیکوسولفورون ( ، :T3)  برگی ذرت4 تا 3 گرم در هکتار در مرحله 40نیکوسولفورون ( ،:T4) ی تمـام  دست نیوج

 T8:، )هیدرو پرایمینگ (T7:، ) هفته پس از سبز شدن ذرت6وجین دستی +  گرم در هکتار 40نیکوسولفورون   (T6:،  ) هفته پس از سبز شدن ذرت      6 و   3وجین دستی    (T5:،  )فصل

 ). هفته پس از سبز شدن ذرت6وجین دستی + هیدرو پرایمینگ  (T9:، )هیدرو پرایمینگ+  گرم در هکتار 40لفورون نیکوسو(

T1: Weedy check, T2: Nicosulfuron of 80 g/ha, T3: Nicosulfuron 40 g/ha, T4: Weeding, T5: Weeding 3 and 6 weeks after corn emergence, T6: 
Nicosulfuron 40 g/ha + Weeding 6 weeks after corn emergence, T7: Hydropriming, T8:  Hydropriming+ Nicosulfuron 40 g/ha, T9: Hydropriming+ 
Weeding 6 weeks after corn emergence.
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مطالعه مدیریت تلفیقی علف های هرز با تاکید بر اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت 

The study of integrated weed management (IWM), emphasizing the effect of seed priming on yield and yield components of maize (Zea mayz L.) 


حمید عباس دخت1*، حسن مکاریان2، حسین احمدی شرف3، احمد غلامی4، مهدی رحیمی5

چكيده:


امروزه کاربرد روشهای تلفیقی کنترل علفهای هرز برای افزایش کارایی کنترل و کاهش خسارات زیست محیطی امری حیاتی محسوب میشود. به همین منظور آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال ١٣٩٠ انجام شد. تيمارها شامل شاهد (بدون وجین)، دز 80 گرم علف کش نیکوسولفورون در هکتار، دز 40 گرم علف کش نیکوسولفورون در هکتار، وجین دستی تمام فصل، وجین دستی ٣ و ٦ هفته پس از سبز شدن ذرت، دز 40 گرم علف کش  نیکوسولفورون در هکتار + وجین دستی ٦ هفته پس از سبز شدن، هیدرو پرایمینگ، هیدرو پرایمینگ + دز 40 گرم علف کش نیکوسولفورون در هکتار، هیدرو پرایمینگ + وجین دستی ٦ هفته پس از سبز شدن ذرت بودند. نتایج نشان داد که تیمارهای هیدروپرایمینگ + وجین 6 هفته پس از سبز شدن و هیدرو پرایمینگ + دز 40 گرم علف کش نیکوسولفورون در هکتار و نیز دز 40 گرم علف کش نیکوسولفورون در هکتار + وجین دستی 6 هفته پس از سبز شدن توانستند تراکم و وزن خشک علفهای هرز را معادل دز 80 گرم علف کش نیکوسولفورون در هکتار کاهش دهند. وزن هزار دانه در تیمارهای تلفیقی با تیمارهای وجین دستی تمام فصل و دز توصیه شده علف کش تفاوت معنی داری نداشتند. تیمارهای دارای هیدروپرایمینگ بیشترین عملکرد بیولوژیک را تولید کردند. بیشترین عملکرد دانه در تیمار وجین دستی تمام فصل حاصل شد که 9/39 درصد نسبت به شاهد آلوده به علف هرز افزایش نشان داد، که البته بین تیمار مذکور و تیمارهای هیدرو پرایمینگ + دز 40 گرم علف کش  نیکوسولفورون در هکتار و هیدرو پرایمینگ + وجین دستی 6 هفته پس از سبز شدن ذرت و نیز تیمار کاربرد 2 لیتر علف کش در هکتار از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود نداشت. براساس نتایج حاصله با تلفیق هیدروپرایمینگ و یک بار وجین و یا هیدروپرایمینگ و دز 40 گرم علف کش نیکوسولفورون در هکتار میتوان ضمن کاهش معنی دار وزن خشک علفهای هرز عملکردی معادل تیمار وجین تمام فصل یا مصرف دوز کامل علف کش  به دست آورد.  

واژههاي كليدي: پرایمینگ، علف کش کاهش یافته، وجین،  نیکوسولفورون 

مقدمه


ذرت به عنوان یک گیاه غذایی بسیار مهم به طور وسیعی در نقاط مختلف دنیا کشت می شود. اگر چه ذرت از نظر سطح زیرکشت بعد از گندم و برنج سومین محصول در میان غلات است (Pourmirza et al., 2007). بعد از استرس های محیطی، علف های هرز از مهم ترین مشکلات موجود بر سر راه تولید محصول ذرت بشمار می روند و رقابت بین ذرت و علفهای هرز جدی ترین معضل تولید ذرت، به خصوص در طول قرن بیستم بوده و این مشکل در قرن بیست و یکم نیز پا برجا است (Rajcan and Swanton, 2001).

یکی از ابزارهای مناسب در استراتژی مدیریت علفهای هرز در مزارع گیاهان زراعی از جمله ذرت، استفاده از علف کشها می باشد(Hartwig and Ammon, 2002). با این وجود، استفاده نا درست از این تکنو لوژی ممکن است به ایجاد مشکلاتی نظیر پسمان علف کش ها، آلودگی 
آبهای زیرزمینی و مقاوم شدن علف های هرز به علف کش ها منجر شود (Caamal-Maldonado et al., 2001). با توجه به محاسن و تاثیر فوق العاده علف کشها در دستیابی به حداکثر عملکرد، حذف کامل آنها از برنامه های مدیریتی معقولانه و عملی نیست. بنابراین تولید علف کش های جدید و سوق دادن تحقیقات در جهت استفاده حداقل از مواد شیمیایی با کاربرد علف کش های قوی و موثر با دز مصرفی کمتر و همچنین کاربرد آن ها به صورت اختلاط به منظور کاهش بیوتیپ های مقاوم، اثرات کمتر بر محیط زیست و کنترل توام علف های هرز پهن برگ و باریک برگ با یک بار سمپاشی و کاهش هزینه ها همواره مدنظر می باشد (Goodarzi et al., 2006). 

وجین دستی از ابتدایی ترین روش های کنترل علف های هرز و از جمله روش های مدیریتی است که در کشاورزی ارگانیک مورد استفاده قرار می گیرد، تحقیقات نشان داده است که با تلفیق علف کش و وجین دستی در گندم توانسته اند وزن خشک علف های هرز را 53 تا 58 درصد کاهش دهند(Khaliq et al., 2003). 


از جمله مهم ترین روش های افزایش دهنده قدرت جوانه زنی بذر که منجر به افزایش قابلیت رقابت با علف های هرز می شود می توان به پرایمینگ اشاره کرد. پرایمینگ به روش های مختلف بهبود دهنده بذور اطلاق می شود که در تمامی آن ها آبدهی کنترل شده بذر اعمال می شود(Duman, 2006). دانشمندان با استفاده از تکنیک پرایمینگ درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و درصد سبز شدن را در گیاهان مختلف افزایش داده اند که در نتیجه این امر پایداری گیاهچه ها و قدرت رقابت آن ها با علف های هرز نیز بیشتر شده و در نهایت باعث افزایش عملکرد گیاه می شود(Abbasdokht et al., 2012). افزایش سرعت جوانه زنی بذر و استقرار گیاهچه در مزرعه می تواند سبب شتاب بیشتر آن ها در جذب آب، عناصر غذایی و نور خورشید شده و در نهایت عملکرد بیولوژیک و اقتصادی را افزایش دهد(Finch-Savage et al., 2004). مدیریت تلفیقی علف های هرز از طریق راهبردهایی مانند کاهش فاصله ردیف ها، شخم حفاظتی، استفاده از گیاهان پوششی و غیره موجبات کاهش مصرف علف کش ها را فراهم می آورد (Goodarzi et al., 2006). مديريت تلفيقی علف های هرز تلفيقی از اصلاح نباتات، حاصل خيزی، تناوب، كنترل شيميايی، كنترل مكانيكی، رقابت و مديريت خاک در قالب يک روش كاهش دهنده تداخل علف های هرز می باشد كه در نهايت منجر به توليد عملكرد قابل قبول می شود(Swanton and Werse, 1991). در آزمایشی که به منظور بررسی کارایی مدیریت تلفیقی علف های هرز روی ذرت انجام شد، گزارش شد که استفاده از دوبار کولتیواتور + علف- کش پیش کاشت بیشترین کنترل علف های هرز و عملکرد ذرت را به همراه داشت(Lorzadeh et al., 2010).

در بررسی کارایی کنترل تلفیقی علف های هرز سیب زمینی به وسیله کاربرد علف کش، وجین، کولتیواتور و تلفیق آنها مورد بررسی قرار گرفت، نتایج حاصله نشان داد که در تیمارهای تلفیقی که کواتیواتور حضور داشت حداکثر کنترل علف های هرز و عملکرد سیب زمینی به دست آمد(Eghbali et al., 2009). در پژوهشی دیگر، اثر تلفیق کاربرد علف کش پندیمتالین با وجین دستی و تراکم کاشت بر کنترل علف های هرز و عملکرد ذرت مورد بررسی قرار گرفت و گزارش شد که پندیمتالین در تلفیق با تراکم 60000 بوته در هکتار و همچنین در تلفیق با وجین دستی بهترین نتیجه را به همراه داشت ( (Ullah et al., 2008.


مدیریت تلفیقی علف های هرز در حقیقت یک سیستم مدیریتی خاص است که با در نظر گرفتن جوانب اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی از طیف گسترده ای از روش های مدیریتی مناسب بهره می گیرد و از طرفی سعی می نماید تا با حفظ تراکم علف های هرز در زیر آستانه خسارت اقتصادی طی دوره های طولانی مدت مدیریت علف های هرز و در راستای کسب عملکرد مناسب و پایدار و به حداقل رسانیدن آسیب های زیست محیطی و تخریب منابع طبیعی و حفظ سلامت مصرف کنندگان عمل نماید. به طوری که در آن حداکثر کنترل با حداقل اثرات منفی بر محصول مورد توجه قرار گیرد(Duman, 2006). بنابراین، هدف از این تحقیق بررسی میزان اثر بخشی روش های مختلف کنترل تلفیقی علف های هرز بر کنترل علف های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد ذرت بود.

مواد و روشها

آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود با عرض جغرافیایی 36 درجه و25 دقیقه و طول جغرافیایی 54 درجه و 57 دقیقه و ارتفاع 1345 متر از سطح دریا در سال 1390 انجام شد. تيمارها شامل:T1 شاهد(بدون وجین)، :T2 دز 80 گرم علف کش  نیکوسولفورون در هکتار در مرحله ٣ تا ٤ برگی ذرت، :T3 دز 40 گرم علف کش  نیکوسولفورون در هکتار در مرحله ٣ تا ٤ برگی ذرت، :T4 وجین دستی تمام فصل، :T5 وجین دستی ٣ و ٦ هفته پس از سبز شدن ذرت،  :T6 دز 40 گرم علف کش  نیکوسولفورون در هکتار + وجین دستی ٦ هفته پس از سبز شدن ذرت،  :T7هیدرو پرایمینگ، :T8 هیدرو پرایمینگ + دز 40 گرم علف کش  نیکوسولفورون در هکتار ، :T9 هیدرو پرایمینگ + وجین دستی ٦ هفته پس از سبز شدن ذرت بودند. زمین مورد استفاده در سال قبل از آزمایش به صورت آیش بوده و در پاییز همان سال یک شخم عمیق در آن انجام شده بود. عملیات آماده سازی زمین با مساعد شدن شرایط آب و هوایی و گاورو شدن زمین در اوایل خرداد ماه 1390 صورت گرفت. به طوری که در ابتدا زمین مورد نظر توسط گاوآهن برگردان دار شخم زده شد و سپس اقدام به عمل تسطیح زمین گردید. در پایان به وسیله فاروئر، جوی و پشته هایی به فاصله 60 سانتی متر در جهت شمال به جنوب ایجاد گردید و سپس جوی های آبیاری تعبیه شدند. قبل از کاشت، تست جوانه زنی بذور ذرت در آزمایشگاه انجام شد و برای انجام هیدرو پرایمینگ از آب مقطر استریل استفاده شد. بذرها در 100سی سی آب مقطر استریل، به مدت 12 ساعت در دمای 25 درجه سانتیگراد خیسانده و پس از این مدت از آب خارج شدند و آب اضافی آن ها به وسیله کاغذ صافی گرفته شد و سپس در دمای آزمایشگاه خشک شدند تا رطوبت آن ها به سطح اولیه برسد. سپس کاشت بذرهای بدون پرایم و هیدرو پرایم در 22 خرداد با دست صورت گرفت. طول هر کرت آزمایش 8 متر و عرض آن 3 متر بود. فاصله دو کرت در هر تکرار از یکدیگر نیم متر و فواصل تکرارها نیز 1 متر تعیین شد. رقم ذرت مورد آزمايش سینگل کراس 434 بوده كه عملیات کاشت آن به صورت دستی انجام شد. 

در كرتهای مربوط به تيمار تداخل تمام فصل با علفهایهرز (تيمار شاهد)، هيچ عمليات كنترلي عليه علفهایهرز صورت نگرفت و در تیمار های عدم تداخل، وجین دستی در سراسرفصل رشد صورت گرفت. در کرت های مربوط به تیمار دز 80 گرم علف کش  نیکوسولفورون در هکتار ، علف کش به وسیله سمپاش ماتابی دارای نازل شره ای با فشار 5/2 بار در مرحله 3 تا 4 برگی ذرت بین ردیف ها و روی ردیف ها به کار برده شد و در تیمارهای دز 40 گرم علف کش  نیکوسولفورون در هکتار ، نیکوسولفورون مانند روش فوق مورد استفاده قرار گرفت. حجم محلول مصرفی 350 لیتر در هکتار بود. 

جهت تعيين فلور علفهايهرز، در تمامي كرتهاي آزمايش يك كادر يك متر مربعي در محلي كه گوياي فلور علفهايهرز آن كرت بود، نصب شد، كه شمارش علفهاي هرز به تفكيك گونه در كادرهاي يادشده صورت پذيرفت. تولید ماده خشك علفهایهرز با نمونهبرداری از سطح دوکادر 25/0×5/0 متری در هر کرت مصادف با رسیدگی فیزیولوژیکی محصول انجام شد. به اينصورت كه علفهايهرز برداشت شده از دو كادر مذكور را به تفكيك گونه در پاكتهاي كاغذي مجزا در داخل آون الكتريكي به مدت 48 ساعت در دماي 70 درجه سانتيگراد قرار داده و سپس توزين شدند. اندازه گیری اجزاي عملكرد، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک با حذف اثرات حاشیهای  و برداشت 6 بوته از چند خط کاشت میانی هر کرت انجام شد. 

تجزیه و تحلیل نتایج آزمایش از طریق آنالیز واریانس و با استفاده از دو نرم افزار SAS و MSTATC  و برای مقایسه میانگین صفات نیز از آزمون LSD در سطح 5% بهره گرفته شد. برای ترسیم نمودارها و برازش معادلات از نرم افزار Excel 2007  استفاده شد.


نتایج و بحث

تراکم و وزن خشک علف های هرز

در بین گونههای علفهرز موجود در کرت های آزمایشی، سوروف (Echinochloa crus-galli L.)، آمارانتوس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus L.)، سلمه تره (Chenopodium album L.) و تاجریزی سیاه (Solanum nigrum L.) دارای بیشترین فراوانی بودند (دادهها نشان داده نشده است). نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر روشهاي مديريتی مختلف بر تراکم و وزن خشک علفهايهرز در سطح 1 درصد معنيدار بود. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که همه تیمارهای بکار رفته تراکم و وزن خشک زیست توده هوایی علف های هرز را نسبت به شاهد آلوده به علف هرز بطور معنی داری کاهش دادند(جدول 1).

بین تیمارهای کاربرد علف کش  نیکوسولفورون 80 و 40 گرم در هکتار  با تیمار شاهد بدون وجین از نظر تراکم و تولید ماده خشك علفهایهرز تفاوت معنیداری وجود داشت. به طوری که کاربرد علف کش  نیکوسولفورون 80 و 40 گرم در هکتار در مقایسه با شاهد بدون کنترل به ترتیب سبب کاهش4/90 و 8/57 درصدی تراکم علف های هرز و کاهش 8/92 و 3/51 درصد تولید ماده خشك علفهایهرز شدند. نتایج نشان داد که بعد از تیمار وجین در تمام فصل، کمترین وزن خشک علف های هرز به ترتیب متعلق به تیمار علف کش  کامل، هیدرو پرایمینگ + وجین دستی 6 هفته پس از سبز شدن ذرت، هیدروپرایمینگ + علف کش  نیکوسولفورون 40 گرم در هکتار و علف کش  نیکوسولفورون40 گرم در هکتار + وجین دستی 6 هفته پس از سبز شدن ذرت بود که تیمارهای مذکور از نظر معنی داری دریک گروه آماری قرار داشتند(جدول2). به عبارتی درصد کاهش در تراکم و وزن خشک علف های هرز نسبت به شاهد بدون کنترل در تیمارهای هیدروپرایمینگ + وجین 6 هفته پس از سبز شدن بترتیب5/81 و 86 درصد و در تیمار هیدرو پرایمینگ + علف کش  نیکوسولفورون 40 گرم در هکتار 8/82 و 4/81  درصد و نیز در تیمار علف کش  نیکوسولفورون40 گرم در هکتار + وجین دستی 6 هفته پس از سبز شدن 7/77 و 9/79 بود(جدول 1). تیمارهای ذکر شده توانستند وزن خشک علف های هرز را به اندازه دز توصیه شده علف کش  (2 لیتر در هکتار) کاهش دهند. همچنین تیمار علف کش  نیکوسولفورون 40 گرم در هکتار و تیمار دوبار وجین به یک اندازه توانستند وزن خشک علف های هرز را کاهش دادند. به نظر ميرسد در تیمارهایی که کنترل مناسب علف های هرز انجام شده است علاوه بر بهرهوري بيشتر از عوامل محيطي بهخصوص نور، ذرت موجب سايه اندازي بیشتر بر علفهايهرز در بین رديفهای کاشت و اختلال در كارآيي فتوسنتز و تجمع ماده خشك آنها شده است. يوسفي و همكاران (Yousefi et al., 2007) برای نخود، يك مرحله وجين پس از سبز شدن محصول را بهترين تيمار كنترل كننده علفهايهرز دانستند. وجين دستی در سطوح محدود و در صورت وجود كارگر ارزان قابل توجیه است. تحقيق فرناندز و همكاران (Fernandez et al., 2002) نشان داد، ذرت در تیمارهایی که از رشد مطلوب تری برخوردار بود (در آزمایش ما تیمارهای دارای هیدروپرایمینگ و وجین دستی) به دليل جذب نور و توليد سطح برگ بيشتر، باعث كاهش معنی دار وزن خشك علف های هرز شد. يدوي و همكاران (Yadavi et al., 2007) و جانسون و هاورستاد (Johnson and Hoverstad, 2002) نيز كاهش ماده خشك علفهايهرز را با افزایش زیست توده ذرت در واحد سطح گزارش كردند. بنابراین به نظر می رسد هر عملیاتی مانند هیدروپرایمینگ و یا وجین که منجر به بهبود وضعیت رشد گیاه زراعی شود می تواند زیست توده علف های هرز را به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش دهد. لذا تلفیق روش های غیر شیمیایی با یکدیگر یا تلفیق آن با دز علفکش نیکوسولفورون40 گرم در هکتار می تواند گامی در جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف علف کش ها و حصول عملکرد مطلوب باشد. نتایج نشان داد در تیمارهایی که علفکش نیکوسولفورون 80 در هکتار یا کاهش یافته به تنهایی یا بصورت تلفیق با سایر تیمارها بکار رفته بود تعداد و وزن خشک علف های هرز باریک برگ با کاهش معنی داری نسبت به شاهد و سایر تیمارها همراه بود(جدول 1). همچنین علف های هرز پهن برگ نیز در اثر کاربرد علفکش نیکوسولفورون 80 گرم در هکتار از نظر تراکم و وزن خشک کاهش معنی داری نسبت به شاهد بدون وجین و تیمار علفکش نیکوسولفورون40 گرم در هکتار نشان دادند. علف کش  نیکوسولفورون تاثیر بیشتری در کنترل علف های هرز باریک برگ نسبت به پهن برگ ها دارد(Behrouzi and Baghestani, 2012). بنابراین در این آزمایش نیز حتی علفکش نیکوسولفورون 40 گرم در هکتار توانست کاهش معنی داری در تراکم و وزن خشک علف های هرز باریک برگ نسبت به شاهد ایجاد کند.

تعداد ردیف دانه در بلال و تعداد دانه در ردیف 

نتایج نشان داد که هیچ کدام از ترکیب های تیماری به کار رفته تاثیر معنی داری بر تعداد دانه در ردیف و تعداد ردیف دانه در بلال نداشتند. در آزمایش بیات و همکاران (Bayat et al., 2009) و مکاریان (Makarian, 2002) نیز بین تیمارهای آلوده به علف هرز و تیمارهای وجین تمام فصل از نظر تاثیر بر تعداد ردیف در بلال ذرت تفاوت معنی داری گزارش نشد. اصولا تعداد ردیف در بلال یک صفت ژنتیکی و با ثبات بالا بوده، بنابراین کمتر تحت تاثیرشرایط مدیریتی و محیطی قرار می گیرد(Bayat et al., 2009). تحقیقات دیگران نشان داده است که افزایش رقابت علف های هرز با ذرت می تواند تعداد دانه در ردیف بلال را بطور معنی داری کاهش دهد (Gokmen et al., 2001). کاهش تعداد دانه در ردیف می تواند به علت عدم تلقیح مناسب ذرت و یا کاهش تولید و اختصاص مواد پرورده به دانه ها در شرایط رقابت با علف های هرز باشد. در همین راستا یوسفی و همکاران (Yousefi et al., 2007)، گزارش کردند که تعداد دانه در غلاف نخود تحت تاثیر روشهای مختلف کنترل علفهایهرز قرار نگرفته اما کمترین این صفت در تیمار شاهد تداخل تمام فصل با علفهرز مشاهده شد. تعداد دانه در ردیف بلال به پتانسیل ژنتیکی گیاه بستگی دارد (Husseini, et al., 2009) لذا به نظر می رسد رقم ذرت استفاده شده در این آزمایش (سینگل کراس 434) توانسته است بدون تاثیر پذیری بوسیله شرایط محیطی و رقابت علف های هرز معادل سایر تیمارها دانه در ردیف تولید کند. 

وزن هزار دانه


نتایج حاصل از تجزیه واریانس معنی دار بودن اثر ترکیب های تیماری بر وزن هزار دانه را در سطح 1% نشان داد. با توجه به مقایسه میانگین انجام شده حداکثر وزن هزار دانه در تیمار وجین دستی تمام فصل مشاهده شد(جدول 2). به طوری که در این تیمار وزن هزار دانه 14/31 درصد نسبت به تیمار شاهد آلوده به علف هرز افزایش نشان داد. کمترین وزن هزار دانه مربوط به تیمار شاهد آلوده به علف هرز بود. یدوی (Yadavi et al., 2007) کاهش وزن صد دانه ذرت را در رقابت با علف هرز آمارانتوس ریشه قرمز گزارش نمود. در نتایج حاصل از آزمایش ما نیز کاهش معنی دار وزن هزار دانه ذرت با افزایش جمعیت علف های هرز مشاهده شد. مکاریان (Makarian, 2002) کاهش وزن صد دانه ذرت را بدلیل کاهش دوام سطح برگ در اثر تنش رقابت علف های هرز روی ذرت در مرحله پرشدن دانه ها گزارش کرد.  دومان (Duman, 2006) نیزگزارش نمود که کنترل علف های هرز از طریق کاهش رقابت و افزایش عناصر غذایی قابل دسترس ظرفیت منبع را برای تولید آسمیلات ها افزایش داده و باعث افزایش وزن دانه می شود. وزن هزار دانه در تیمار وجین تمام فصل اختلاف معنی داری با تیمارهای هیدرو پرایمینگ  + علف کش 40 گرم در هکتار، هیدرو پرایمینگ + وجین دستی 6 هفته پس از سبز شدن ذرت و تیمار علف کش 80 گرم در هکتار در مرحله 3 تا 4 برگی ذرت نداشت (جدول 2). به نظر می رسد تیمارهای دارای پرایمینگ از طریق بهبود رشد ذرت و افزایش قدرت رقابت آن با علف های هرز و تیمار کاربرد علف کش  از طریق کنترل مطلوب علف های هرز زمینه افزایش معنی دار وزن هزار دانه ذرت را فراهم آورده است. 

عملکرد بیولوژیک

تاثیرترکیب های تیماری مختلف بر عملکرد بیولوژیک در سطح 1% معنی داری بود. نتایج نشان داد که عملکرد بیولوژیک ذرت برای تمامی تیمارهای مدیریتی به طور معنیداری بیشتر از شاهد بدون کنترل بود(جدول 2). کنترل موثر علف های هرز در تیمارهای مختلف دلیل اقزایش عملکرد بیولوژیک می باشد. تیواری و همکاران (Tewari et al., 2001) نیز افزایش عملکرد بیولوژیک نخود در شرایط کنترل علفهای هرز را گزارش کردند. بررسی نتایج نشان داد که در میان ترکیب های تیماری، تیمارهایی که در آن ها پرایمینگ بذور انجام شده بود عملکرد بیولوژیک بیشتری تولید کردند و در بین آن ها تیمار هیدرو پرایمینگ + وجین دستی 6 هفته پس از سبز شدن ذرت با 2/21 درصد افزایش نسبت به شاهد آلوده به علف هرز بیشترین عملکرد بیولوژیک را تولید کرد که البته با تیمار هیدروپرایمینگ+ علف کش کاهش یافته تفاوت معنی داری نداشت (جدول 2). افزایش عملکرد بیولوژیک بوته های ذرت پرایم شده در مطالعات دیگری نیز گزارش شده است (Seyed Sharifi and Khavazi, 2011). بذور پرایم شده پس از قرار گرفتن در بستر خود زودتر جوانه زده و در پی این امر استقرار در گیاهان حاصل از این بذور، سریع تر، بهتر و در عین حال یکنواخت تر انجام می پذیرد (Abbasdokht, 2011) و سبب رقابت بهتر با علف های هرز میشود. در واقع چنین گیاهی در مقایسه با گیاهان به وجود آمده از بذور پرایم نشده در طی زمان کوتاه تری سیستم ریشهای خود را گسترش داده و با جذب مطلوب تر آب و مواد غذایی و تولید بخش های فتوسنتز کننده به مرحله اتوتروفی میرسند. از طرفی تحقق چنین شرایطی به لحاظ زیستی و اکولوژیکی موقعیت ویژه ای به گیاهان حاصل از بذور پرایم شده می دهد(Duman, 2006)، به طوری که می تواند روابط رقابتی ذرت و علفهای هرز را به نفع ذرت تغییر داده و باعث افزایش عملکرد بیولوژیک شود.

عملکرد دانه

مطابق نتایج تجزیه واریانس بین ترکیب های تیماری از نظر تاثیر بر عملکرد دانه اختلاف معنی داری در سطح 1% وجود داشت. مقایسه میانگین عملکرد دانه در تیمارهای مختلف (جدول 2) نشان داد که با کاهش تراکم و وزن خشک علف های هرز عملکرد دانه افزایش یافته به طوری که بیشترین عملکرد دانه در تیمار وجین دستی تمام فصل حاصل شد که 9/39 درصد نسبت به شاهد آلوده به علف هرز افزایش نشان داد، که البته بین تیمار مذکور و تیمارهای هیدرو پرایمینگ + علف کش کاهش یافته و هیدرو پرایمینگ + وجین دستی 6 هفته پس از سبز شدن ذرت و نیز تیمار کاربرد 80 گرم علف کش  در هکتار از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود نداشت. کمترین عملکرد ذرت نیز مربوط به تیمار شاهد آلوده به علف هرز در تمام فصل بود که نسبت به سایر تیمارهای آزمایش کاهش معنی داری نشان داد(جدول 2). در آزمایشی که توسط بهروزی و باغستانی (Behrouzi and Baghestani, 2012) انجام شد نیز بیشترین عملکرد بعد از تیمار وجین کامل مربوط به تیمار علف کش نیکوسولفورون(80 گرم در هکتار) بود. هریس و همکاران(Harris et al., 2007) نیز گزارش کردند که پرایمینگ بذور عملکرد و اجزای عملکرد ذرت را به صورت معنی داری از 17درصد به 76 درصد افزایش می دهد.


این نتایج نشان می دهد که با تلفیق روش های مختلف مدیریتی می توان مصرف علف کش ها را کاهش داده و عملکرد قابل قبولی بدست آورد. بهداروندی(Behdarvandi, 2001) گزارش کرد که تلفیق وجین و مصرف علف کش، نیاز به علف کش های شیمیایی را کاهش می دهد. از طرفی تلفیق کنترل مکانیکی و شیمیایی باعث کاهش یا جلوگیری از ایجاد علف های هرز مقاوم به علف کش ها و همچنین تاخیر در رشد علف های هرز چند ساله می شود.

افزایش رقابت علف های هرز باعث تاثیر بیشتر آن ها بر عملکرد و خصوصیات رشدی گیاه ذرت می گردد(Booth et al., 2003; Chaichi and Ehteshami, 2001).  در همین راستا گزارش شده است که افزایش تراکم علف هرز آمارانتوس ریشه قرمز  از 5/0 به 8 بوته در هر متر ردیف ذرت  باعث افزایش درصد کاهش عملکرد از 5 به 34 شده است (Knezevic et al., 1994). همچنین مکاریان (Makarian, 2002) نیزگزارش کرد که کشت مخلوط ذرت با آمارانتوس ریشه قرمز در مقایسه با کشت خالص ذرت سبب کاهش 36 درصدی عملکرد ذرت شده است.

نتایج نشان داد که (جدول 2) بین تیمار هیدروپرایمینگ و تیمار علف کش کاهش یافته اختلاف معنی داری از نظر تاثیر بر عملکرد وجود نداشت. ولی عملکرد در این دو تیمار افزایش معنی داری نسبت به تیمار شاهد نشان داد. عباس دخت (Abbasdokht and Edalatpisheh, 2008) نیز گزارش کرد که پرایم کردن بذور، رسیدن به مرحله اتوتروفی را کوتاه تر میکند و باعث افزایش رقابت گیاه ذرت نسبت به علف هرز شده و در نهایت باعث افزایش عملکرد و اجزای عملکرد گیاه زراعی میشود. به هر حال، نتایج ما نشان داد که هیدروپرایمینگ بذر ذرت میتواند به اندازه مصرف یک لیتر علف کش  نیکوسولفورون در هکتار و نیز به اندازه دوبار وجین دستی در طی فصل رشد عملکرد را افزایش دهد.  این بدین معنی است که گرچه مصرف علف کش  کاهش یافته رشد علفهای هرز را کاهش داده و عملکرد را تا حدودی افزایش می دهد اما تاثیر سوء زیست محیطی آفت کشها حتی در مقادیر کم هم قابل چشم پوشی نیست. در مقابل هیدروپرایمینگ از طریق بهبود رشد گیاه و افزایش قدرت رقابت آن با علف های هرز می تواند باعث افزایش عملکرد شود بدون این که آلودگی زیست محیطی ایجاد نماید. 

شاخص برداشت

شاخص برداشت به طور معنی داری (در سطح 5 درصد) تحت تاثیر تیمارهای آزمایش قرار گرفت. به طوری که تیمار وجین دستی در تمام فصل رشد با 31/19 درصد افزایش و تیمار علف کش 80 گرم در هکتار با 33/16 درصد افزایش نسبت به تیمار شاهد به طور معنی داری شاخص برداشت بیشتری نشان دادند، همچنین کمترین شاخص برداشت متعلق به تیمار شاهد آلوده به علف هرز در تمام فصل رشد بود که البته با تیمارهای علف کش40 گرم در هکتار ، هیدروپرایمینگ به تنهایی و هیدروپرایمینگ + علف کش40 گرم در هکتار در یک گروه آماری قرار داشتند. تیمارهای پرایمینگ بذور به همراه یک بار وجین و نیز علف کش40 گرم در هکتار + یک بار وجین و تیمار دو بار وجین در طی فصل از نظر تاثیر بر شاخص برداشت دریک گروه آماری قرارگرفته و نسبت به شاهد افزایش معنی داری نشان دادند. آنچه که از این نتایج قابل استنباط است، این است که علف های هرز شاخص برداشت ذرت را کاهش می دهند. ایوانز و همکاران (Evans et al., 2003) و یدوی و همکاران (Yadavi et al., 2006) کاهش شاخص برداشت ذرت را با افزایش دوره های تداخل علف هرز گزارش نمودند. در راستای نتایج ما بیات و همکاران(Bayat et al., 2009) نیز در بررسی اثر کاربرد دز توصیه شده و کاهش یافته علف کش  2.4.D + MCPA در مزرعه ذرت گزارش کردند که دز توصیه شده علف کش  مذکور افزایش 8 درصدی شاخص برداشت را به همراه داشت درصورتی که دز کاهش یافته همین علف کش  تاثیر معنی داری بر شاخص برداشت نشان نداد. به نظر می رسد هر گونه عملیات مدیریتی که بر جمعیت علف های هرز تاثیر گذار باشد می تواند شاخص برداشت را تغییر دهد. در همین راستا در آزمایشی وجین علف های هرز لوبیا اثر معنی داری بر شاخص برداشت آن  نشان داد (Helallipour et al., 2010). یا این که در آزمایش دیگری مصرف 2 لیتر در هکتار علف کش نیکوسولفورون سبب افزایش 18/20 درصدی شاخص برداشت نسبت به مصرف 1 لیتر علف کش نیکوسولفورون گردید (Baghestani et al., 2008). بنابراین دور از انتظار نیست که در تیمار پرایمینگ + یک بار وجین نیز شاخص برداشت افزایش نشان دهد.


نتیجه گیری

به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که همه تیمارهای به کار رفته تراکم و وزن خشک علف های هرز را بطور معنی داری کاهش دادند. اما تیمارهای تلفیقی از قبیل هیدروپرایمینگ + وجین 6 هفته پس از سبز شدن و هیدرو پرایمینگ + علف کش40 گرم در هکتار و نیز علف کش40 گرم در هکتار + وجین دستی 6 هفته پس از سبز شدن توانستند تراکم و وزن خشک علف های هرز را به اندازه دز توصیه شده نیکوسولفورون (80 گرم در هکتار) کاهش دهند. وزن هزار دانه، عملکرد دانه و شاخص برداشت در تیمار دز علف کش40 گرم در هکتار ، تیمار هیدروپرایمینگ و تیمار دوبار وجین نسبت به تیمارهای وجین تمام فصل و علف کش80 گرم در هکتار معنی داری نشان داد. درحالیکه تیمارهای کاربرد هیدروپرایمینگ + وجین دستی 6 هفته پس از سبز شدن ذرت، هیدروپرایمینگ + علف کش40 گرم در هکتار و علف کش40 گرم در هکتار + وجین دستی 6 هفته پس از سبز شدن ذرت توانستند وزن هزار دانه و عملکرد دانه معادل تیمارهای علف کش80 گرم در هکتار و وجین تمام فصل تولید کنند. ترکیب های تیماری دارای هیدروپرایمینگ در این آزمایش بیشترین عملکرد بیولوژیک را نیز تولید کردند. هیدرو پرایمینگ بذر از طریق افزایش سرعت سبز شدن، یکنواختی در سبز شدن و بهبود رشد و توسعه ریشه و شاخساره ذرت، موجبات استفاده بهتر از منابع محیطی را فراهم کرده و در نهایت قدرت رقابت ذرت را با علف های هرز افزایش می دهد (Abbasdokht and Edalatpisheh, 2008) . بنابراین با توجه به نتایج این آزمایش استفاده از تکنیک پرایمینگ بذر در کنار سایر روش های کنترل علف های هرز مانند علف کش کاهش یافته و وجین میتواند به عنوان یک روش موثر ضمن افزایش کارایی کنترل علف های هرز، از کاهش عملکرد محصول جلوگیری کرده و از طرفی اثرات زیان بار زیست محیطی علف کش ها را کاهش دهد.

جدول 1- مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه علف های هرز


Table 1. Mean comparison for weed population characteristics as affected by trial treatments.


		وزن  پهن برگ

ها

Broad leaf weed 


dry weight (g/ha)

		تعداد پهن برگ ها

Number of 

broad leaf weeds(plant/m2)

		وزن باریک برگ ها

Narrow leaf weeds dry weight (g/ha)

		تعداد باریک برگ ها

Number of narrow leaf weeds(plant/m2)

		وزن کل علف های هرز

Total Weed 


dry weight (g/m2 )

		تعداد کل علف

های هرز

Total Weed density (plant/m2)

		تیمار

Treatment



		315 a

		233 a

		174 a

		257 a

		405 a

		489 a

		T1



		45 cd

		44 cd

		2 d

		3 d

		29 fe

		47 fe

		T2



		182 b

		167 b

		24 dc

		39 dbc

		197 b

		206 bc

		T3



		0 d

		0 d

		0 d

		0 d

		0 f

		0 f

		T4



		66 cd

		63 cd

		70 b

		73 b

		127 dc

		136 dc

		T5



		85 c

		76 c

		13 dc

		22 dc

		90 de

		98 de

		T6



		168 b

		144 b

		51 bc

		75 b

		166 bc

		219 b

		T7



		75 c

		69 c

		9 d

		16 dc

		75 de

		84 de

		T8



		61 cd

		40 cd

		29 dc

		50 bc

		56 fe

		90 de

		T9





میانگین ها در هر ستون که دارای حرف مشترک هساتد دارای اختلاف معنی دار نیستند.

Means within each column followed by the same letter are not at 5% level according to Duncan's multiple range tests.

:T1(شاهد)، :T2 (نیکوسولفورون 80 گرم در هکتار در مرحله 3 تا 4 برگی ذرت)،  :T3 (نیکوسولفورون 40 گرم در هکتار در مرحله 3 تا 4 برگی ذرت)، :T4 (وجین دستی تمام فصل)، :T5 (وجین دستی 3 و 6 هفته پس از سبز شدن ذرت)، :T6 (نیکوسولفورون 40 گرم در هکتار + وجین دستی 6 هفته پس از سبز شدن ذرت)، :T7 (هیدرو پرایمینگ)، :T8 (هیدرو پرایمینگ + نیکوسولفورون 40 گرم در هکتار)، :T9  (هیدرو پرایمینگ + وجین دستی 6 هفته پس از سبز شدن ذرت).

T1: Weedy check, T2: Nicosulfuron of 80 g/ha, T3: Nicosulfuron 40 g/ha, T4: Weeding, T5: Weeding 3 and 6 weeks after corn emergence, T6: Nicosulfuron 40 g/ha + Weeding 6 weeks after corn emergence, T7: Hydropriming, T8:  Hydropriming+ Nicosulfuron 40 g/ha, T9: Hydropriming + Weeding 6 weeks after corn emergence.


جدول 2- نتایج مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه ذرت


Table 2. Mean comparison for yield and some of yield components of maize as affected by trial treatments


		شاخص برداشت
 Harvest Index

		عملکرد دانه

Grain yield

		عملکرد بیولوژیک

Biological yield

		وزن هزار دانه

1000-grain weight

		تیمار

Treatments



		27.45 e

		8963.98 e

		32653.78 f

		171.28 e

		T1



		32.81 ab

		12196 ab

		37165.18 cb

		230.45 cab

		T2



		28.99 dce

		10206.24 d

		35200.68 ed

		196.08 de

		T3



		34.02 a

		12548.68 a

		36881.06 c

		248.75 a

		T4



		30.87 cb

		10839.19 cd

		35104.46 e

		219.11 cdb

		T5



		30.25 dcb

		11111.11 cbd

		36719.35 cd

		217 cdb

		T6



		28.03 de

		10824.91 cd

		38616.02 ab

		205/41 cd

		T7



		30.39 dceb

		11938.61 cab

		39276.92 a

		247.94 a

		T8



		31.05 cb

		12293.51 ab

		39582.22 a

		242.29 ab

		T9





میانگین ها در هر ستون که دارای حرف مشترک هساتد دارای اختلاف معنی دار نیستند.

Means within each column followed by the same letter are not at 5% level according to Duncan's multiple range test.

:T1(شاهد)، :T2 (نیکوسولفورون 80 گرم در هکتار در مرحله 3 تا 4 برگی ذرت)،  :T3 (نیکوسولفورون 40 گرم در هکتار در مرحله 3 تا 4 برگی ذرت)، :T4 (وجین دستی تمام فصل)، :T5 (وجین دستی 3 و 6 هفته پس از سبز شدن ذرت)، :T6 (نیکوسولفورون 40 گرم در هکتار + وجین دستی 6 هفته پس از سبز شدن ذرت)، :T7 (هیدرو پرایمینگ)، :T8 (نیکوسولفورون 40 گرم در هکتار + هیدرو پرایمینگ)، :T9  (هیدرو پرایمینگ + وجین دستی 6 هفته پس از سبز شدن ذرت).


T1: Weedy check, T2: Nicosulfuron of 80 g/ha, T3: Nicosulfuron 40 g/ha, T4: Weeding, T5: Weeding 3 and 6 weeks after corn emergence, T6: Nicosulfuron 40 g/ha + Weeding 6 weeks after corn emergence, T7: Hydropriming, T8:  Hydropriming+ Nicosulfuron 40 g/ha, T9: Hydropriming+ Weeding 6 weeks after corn emergence.
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