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چکيده
بهمنظور بررسي اثر الگوي کاشت و مدیریت علفهاي هرز بر عملكرد ،اجزاي عملكرد و رشد علفهاي هرز در مزرعه
ذرت ،آزمایشي بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با سه تكرار در منطقه ارومیه در سال زراعي
 9311 - 19اجرا شد .فاکتورهاي مورد ارزیابي شامل آرایش کاشت در دو سطح (شامل کاشت در فواصل 33×33
سانتيمتر و  ۵3×91سانتيمتر) و مدیریت علفهاي هرز در چهار سطح (شامل استفاده از علف کش نیكوسولفورن،
توفوردي ،یکبار وجین و وجین کامل به عنوان شاهد) بودند .نتایج نشان داد که در آرایش کاشت  33×33سانتيمتر
نسبت به  ۵3×91سانتيمتر ،عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت بهطور معنيداري افزایش یافت .در روشهاي مدیریت
علف هاي هرز ،تیمار وجین کامل و تیمار مصرف علفکش توفوردي بهترتیب حداکثر و حداقل عملكرد و اجزاي عملكرد
را داشتند .کمترین وزن خشک علف هاي پهن برگ و باریک برگ مربوط به وجین کامل و آرایش کاشت 33 ×33
سانتيمتر مربوط بود .نتایج نشان داد که آرایش کاشت  33×33و وجین کامل بهترین روش براي افزایش عملكرد و
مدیریت علفهاي هرز بودند ،ولي به دلیل پرهزینه بودن وجین کامل و نزدیكي گروه بندي آماري آن به روشهاي یک
بار وجین یا مصرف علفکش نیكوسولفورن ،استفاده از این روشها در شرایط آبو هوایي ارومیه براي دستیابي به
محصول قابل قبول مناسب به نظر ميرسد.
واژههای کليدی :آرایش فضایي  ،توفوردي ،ذرت ،عملكرد ،نیكوسولفورن

 - 9مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسي ارشد دانشجو ميباشد.
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مقدمه
ذرت یكي از مهمترین محصوالت زراعي دنیا ميباشد
که در تأمین غذایي جوامع بشري نقش مهمي دارد ،از

بگنا و همكاران ( )Begna et al.,2001اعالم کردند
که کاهش عبور نور از سایهانداز گیاهان زراعي که در

مهمترین دالیل اهمیت کشت ذرت ،پتانسیل عملكرد باال،
سازگاري با شرایط آب و هوایي و دامنه وسیع کشت و کار

ردیفهاي باریک تر کشت شده باشند ،رشد و نمو
علفهاي هرز را به طور معنيداري کاهش ميدهند .ب ا

و تنوع زیاد بین ارقام از نظر شكل و طول دوره رسیدگي
ميباشد (.)Khodabande., 2005
رشد و عملكرد ذرت به طور قابل مالحظهاي در اثر

توجه به خسارت علفهاي هرز به ذرت ،از روشهاي
دیگري براي کنترل آنها استفاده ميشود که از جمله
ميتوان به روش کنترل شیمیایي اشاره کرد .چنانچه

رقابت با علفهاي هرز بهطور چشمگیري کاهش ميیابد .

پیشگیري و روشهاي زراعي به اندازه کافي در کنترل
علفهاي هرز کارساز نباشند ،آنگاه بهرهگرفتن از

تا  22درصد کاهش دهند ،لذا مهار علفهاي هرز در ذرت
به خصوص در مراحل اولیه رشد جهت رقابت با مواد
غذایي ،آب و نور اهم یت ویژه اي دارد & (Johnson

علفکشها به عنوان یک روش جایگزین توصیه ميشود
( .)Montazeri et al., 2005برخي محققان دو علفکش
نیكوسولفورن 9و فورام سولفورن 2را به عنوان علفکشهاي

) .Harvestad., 2002کنترل علفهاي هرز اصوال باید
کمترین هزینه را در پي داشته باشد و مشكالتي از قبیل

علفکشهاي ثبت شده براي کنترل برخي پهنبرگها و
باریک برگها ،به خصوص قیاق در مزارع ذرت گزارش

مقاوم شدن علفهاي هرز به علفکشها و آلودگيهاي
محیطي ب ه حداقل کاهش یابد ) Woolley et al.,

کردهاند )et al., 2007
 .)Baghestaniسیكما و همكاران (et al., 2007
 )Sikkemaدر مورد کنترل Muhlenergia Frondosa3

بهطوري که علفهاي هرز قادرند عملكرد ذرت را بین 23

; Zand et al., 2006

.)1994

علفهاي هرز موجود در مزارع ذرت با گیاه زراعي
عالوه بر رقابت بر سر منابع محیطي ،در شرایط افزایش
حاصلخیزي خاک علفهاي هرزي سمج مانند قیاق

در مزرعه ذرت توسط نیكوسولفورن ،گزارش دادند که
این علفکش با کاهش  44درصدي تراکم علفهرز
( ، (Muhlenergia Frondosaعملكرد ذرت را 22
درصد افزایش داد.
باغستاني و همكاران ()Baghestani et al., 2007

( )Halepensw Sorghumاستفاده بیشتري از منابع
محیطي برده و موجب خسارت به محصول اصلي ميشوند
) .)Mosavi, 2001مدیریت زراعي ،نظیر تنوع در انجام
تناوبهاي زراعي ،قابلیت رقابت ارقام گیاهان زراعي،
افزایش تراکم ،استفاده از ردیفهاي کشت باریک تر،

بیان کردند که استفاده از نیكوسولفورن به میزان  01گرم
ماده موثر در هكتار بیشترین کنترل علفهاي هرز و
بیشترین عملكرد ذرت را در پيداشت در حالي که کاربرد
توفوردي به همراه امسيپيآ کمترین عملكرد دانه ذرت را
نشان داد .هاديزاده و همكاران ( Hadizadeh et al.,

کاربرد کود به صورت نواري ،استفاده از کود سبز و نیز
گیاهان پوششي ميتواند به افزایش قابلیت غلبه گیاهان
زراعي بر علفهاي هرز بیانجامد (Lemerle et 2001

 )2005در آزمایشي با بررسي کارایي علفکشهاي
سولفونیل اوره در ذرت ،اظهار داشتند که علفکشهاي

 .)al.,استفاده بهتر از تراکم و ایجاد فاصله مناسب بین
ردیفهاي کاشت یكي از راهكارهاي مناسب به منظور

فورام سولفورون و نیكوسولوفورن توانستند عملكردي
تقریبا برابر با تیمار بدون علفهرز داشته باشند .در اغلب
روشهاي مو ثر کنترل علف هرز ،استفاده از سموم

افزایش قابلیت رقابت گیاهان زراعي با علفهاي هرز است
) .)Roggenkamp et al.,2000با بهبود آرایش فضایي
ذرت ،جذب نور توسط سایه انداز گیاه زراعي افزایش و در
نتیجه تداخل علفهاي هرز کاهش ميیابد ( Gozebenli
.)et al., 2004

علفکش بخشي از روشهاي کنترل ميباشد ،به عالوه
آگاهي از خطرات استفاده صرف از علفکشها،
1- Nicosulfuron
2- Foramsulfuron
3 - wirestern muhly
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تولیدکنندگان را در جهت کاهش مصرف سموم که هم از
لحاظ اقتصادي و هم از لحاظ محیطي مفید است ،تشویق

 )2،4- dichlorophenoxy) acetic acidاست که براي
کنترل علفهاي هرز پهنبرگ ذرت مورد استفاده بوده

کرده و آنها را به تغییر روش مدیریتي علفهاي هرز به
سمت روش مدیریت تلفیقي  (IWM(1بر پایه اصول بوم

است .بهترین زمان مصرف  2،4-Dدر ذرت ،پس از 91
سانتيمتر تا قبل از  31سانتيمتري شدن طول بوتههاي

شناختي سوق داده است ).(Mennan et al., 2006

هدف مدیریت تلفیقي علف هرز ) (IWMکاهش
مصرف علفکشها و کاهش مقاومت علفهاي هرز در برابر

ذرت است .مقدار مصرف این علفکش یک تا  9/3لیتر در
هكتار ا ست (.)Mosavi, 2001
آمادهسازي زمین مورد کاشت بر اساس عملیات رایج

هر عامل کنترل منفرد و به تأخیر انداختن و جلوگیري از
توسعه علفهاي هرز مقاوم به علفکشها است

منطقه انجام گرفت .در این پژوهش از بذور گواهي شده
ذرت رقم سینگل کراس  214با وزن هزار دانه 22۵/ 33

) .(Reisinger et al., 2005هدف از اجراي این تحقیق،
مدیریت تلفیقي علفهاي هرز و تعیین مناسب ترین الگوي
کاشت و علفکشهاي توصیه شده و برهم کنش آنها بر

گرم و قوه نامیه  10/ 3درصد استفاده شد .کرتهاي
آزمایش به عرض چهار و طول هشت متر در نظر گرفته
شد .کاشت به صورت کرتي و هیرم کاري با سه عدد بذر

عملكرد و اجزاي عملكرد در ذرت دانهاي هیبرید سینگل
کراس ( )214در شرایط آب و هوایي ارومیه بود.

در هر کپه و در عمق  3- 4سانتيمتري خاک بهصورت
دستي انجام شد .روش آبیاري بهصورت نشتي بود.

مواد و روشها

آبیاريها بر حسب شرایط آب و هواي منطقه و عرف
محلي زمین زراعي هر  2-91روز یکبار تكرار شد .در
مرحله دو برگي (دو هفته پس از کاشت) عمل تنک کردن

این پژوهش در سال زراعي  9311- 19در یک زمین
زراعي در روستاي بالو واقع در پنج کیلومتري شمال

مزرعه انجام شد .از کل کود نیتروژن مصرفي (311
کیلوگرم در هكتار)  23درصد آن در مرحله کاشت31 ،

شهرستان ارومیه با عرض جغرافیایي  30درجه و 32
دقیقه و طول جغرافیایي  43درجه و  30دقیقه و ارتفاع
 932۵متر از سطح دریا در اجرا گردید .پیش از اجراي

درصد بعد از اعمال تیمارهاي وجین و  23درصد آن در
مرحله طویل شدن ساقهها و قبل از گلدهي به صورت
دستپاش و سرک مصرف شد .همچنین  911کیلوگرم در

آزمایش ،از خاک زمین مورد نظر نمونهبرداري تصادفي
جهت تعیین خصوصیات فیزیكوشیمیایي انجام گرفت که

هكتار کود فسفر از منبع سوپر فسفات تریپل و 921
کیلوگرم در هكتار کود پتاسیم از منبع سولفات پتاسیم با

نتایج حاصل در جدول  9ارائه شده است .آزمایش به
صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهاي کامل تصادفي در
سه تكرار به اجرا در آمد .عامل اول شامل آرایش کاشت

توجه به نتایج آزمون خاک (جدول  )9تعیین و قبل از
کاشت در زمین مورد نظر به خاک اضافه شد .در
تیمارهاي مصرف علفکش ،علفکشهاي کروز و توفوردي

با تراکم ثابت در دو سطح  33×33و  ۵3×91سانتيمتر و
عامل دوم شامل روشهاي مدیریت علفهاي هرز در چهار

به ترتیب به مقدار دو لیتر در هكتار (در زمان دو برگي
ذرت) و  9/3لیتر در هكتار (در زمان رسیدن بوتههاي

سطح (استفاده از علفکش نیكوسولفورن (کروز)،
توفوردي ،وجین کامل دستي و یک بار وجین در مرحله
شش برگي به عنوان شاهد) مورد مطالعه قرار گرفتند.

ذرت به ارتفاع  91تا  31سانتيمتري) بكار رفتند.
گونههاي غالب علفهاي هرز باریک برگ در زمان
برداشت ذرت عبارت بودند از مرغ ( Chenopodoium

نیكوسولفورون علفکش انتخابي ذرت و سیستمیک ،از
گروه سولفنیل اوره با نام تجاري کروز ،به صورت
سوسپانسیون  3درصد است که مقدار مصرف آن با

 ،)muralاویارسالم زرد ( ،)Cyperus esulentusعلف
خرچنگي ( ،)Digitariya sanguinalisسوروف

فرموالسیون سوسپانسیون  9/ 3لیتر در هكتار و زمان
مصرف آن پسرویشي و در مرحله  2تا  4برگي ذرت

( ،)Echinocholacrus-galli Lچشبک ( Setaria

 ،)viridis Lقیاق ( ،)Halepense Sorghumدمروباهي
( )Setaria viridisو گونههای غالب پهن برگ عبارت

ميباشد ( .)Mosavi, 2001توفوردي اسم عام براي

بودند از :خرفه ( ،)Portulaca oleracea Lپیچک
صحرایي ( ،)Convolvulus arvensis Lتاجخروس

3- Integrated weed management
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 )nigrum Lو سلمه تره (.)Chenopodium album L

( ،)Amaranthus viridis Lتاج ریزي ( Solanum

جدول  -1خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاك
شوري
EC×103

اسیدیته
PH

0.6

8.1

Table 1. Physical and chemical characteristics of the soil
بافت
نیتروژن کل %
پتاسیم قابل جذب
فسفر قابل جذب
Texture
Total nitrogen%
)K. ava. (ppm
)P. ava. (ppm
8.4

0.12

260

لومي رسي
Loam clay

عمق خاک
Soil
)depth(cm
0-30

علفهاي هرز هر کرت به تفكیک پهن برگ و
باریکبرگ ،به مدت  22ساعت در دماي  21درجه

وزن خشک علفهای پهن برگ

سلسیوس در آون خشک و بر حسب گرم با ترازوي
دیجیتیالي  1/19وزن گردید .برداشت محصول در مرحله
رسیدگي فیزیولوژیكي دانه انجام گرفت .از هر کرت تعداد

وزن خشک علف هاي هرز پهن برگ تحت تاثیر آرایش
فضایي قرار نگرفتند (جدول  .)2کمترین وزن خشک
علفهاي هرز پهن برگ مربوط به وجین کامل و بیشترین

هشت بوته با رعایت اثر حاشیه ،برداشت و صفاتي از قبیل
قطر ساقه ،قطر بالل ،تعداد ردیف در بالل ،تعداد دانه در

آن از تیمار مصرف علفکش توفوردي ( 23/ 2گرم در متر
مربع) به دست آمد (جدول  .)3علف کش نیكوسولفورن و

ردیف ،تعداد دانه در بالل ،وزن هزار دانه ،عملكرد دانه،
وزن خشک علفهاي پهن برگ و باریک برگ اندازهگیري
شدند.

یکبار وجین نیز در یک گروه آماري قرار گرفتند.
همچنین کاهش وزن خشک علفهاي هرز پهن برگ در
علفکش نیكوسولفورن  99/0درصد بیشتر از علفکش

جهت محاسبات آماري و تجزیه واریانس از
نرم افزار  MSTATC 2.10استفاده شد .میانگینها با

توفوردي بود که باعث برتري نیكوسولفورن به توفوردي
شد.

نتایج و بحث

آزمون چند دامنهاي دانكن در سطح احتمال پنج درصد
مقایسه شدند.
جدول  - 2نتایج تجزیه واریانس (ميانگين مربعات) تحت تأثير آرایش کاشت و روشهای کنترل علفهای هرز روی وزن خشک علفهای پهن برگ و
علفهای باریک برگ
Table 2- Analysis of variance (mean of squares) affected of spatial pattern and methods of weed control on broadleaf and narrow
leaved weeds dry weight

میانگین مربعات
وزن خشک علفهای باریک برگ
Narrow leaved weed dry weight

Squares Mean
وزن خشک علفهای پهن برگ
Broad leaf weed dry weight

df

38.136

2.848

2

**3377.966

253.045

1

تكرار
Replication
آرایش فضایي
Spatial patterns

**4712.715

*868.853

3

36.485

102.904

3

309.636

166.313

14

27.56

34.18

روش کنترل
Control method
آرایش فضایي × روش کنترل
Control method × Spatial
patterns
اشتباه آزمایشي
Error
ضریب تغییرات ()٪ cv

* و ** به ترتیب معنيدار در سطح احتمال  3و  9درصد.

درجه آزادي

منابع تغییر
)(S.O.V

* &**: Significant at the 5% and 1% probability levels, respectively.
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 .)3در آزمایش نجفي و زند ()Najafi & zand., 2006

بهنظر ميرسد که استعمال مكرر توفوردي در سالیان
گذشته بر گیاهان زراعي مختلف مانند گندم و ذرت که

مشخص شد که از نظر درصد کاهش وزن خشک علف

هر دو باریک برگ هستند ،باعث به وجود آمدن
ژنوتیپهاي مقاوم به این علفکش شده است .در تحقیقي

هرز قیاق ،علفکش نیكوسولفورن گرچه در رتبه دوم قرار
گرفت ،ولي با تیمار آترازین  +آالکلر از نظر آماري تفاوت

دیگر مشخص شد که کاربرد علفکش نیكوسولفورن
بیشترین تأثیر را در کنترل علفهاي پهن برگ مانند تاج
خروس و پیچک در مزرعه ذرت داشت (Zand et al.,

معنيداري نداشت .باغستاني و همكاران Baghestani et

) )al., 2007با بررسي علفکشهاي نیكوسولفورن و
توفوردي +امسيپي آ در کنترل علفهاي هرز مزارع ذرت

گزارش کردند که استفاده از علفکش نیكوسولفورن

به این نتیجه رسیدند که علف کش نیكوسولفورن در
باالترین میزان مصرفي ( 9/3لیتر در هكتار) کنترل

) .2000بانتینگ و همكاران )(Bunting et al., 2005

علفهاي هرز ارزن وحشي ) ،(Setaria viridis L.علف
هفتبند ) ،(Polygonoum avicularia L.سلمهتره و
تاج خروس را به ترتیب  ، 42 ،01 ،01و  4۵درصد کنترل

موفقیت آمیزي بر علف هاي هرز پهن برگ و باریک برگ
داشتند و نتیجه بهتري نسبت به علفکش توفوردي +
امسيپيآ داشت.

کرد ،ولي هیچ تأثیري روي توق (Xanthium arvensis
) L.نداشت.

خصوصيات زراعی ذرت
قطر ساقه

وزن خشک علفهای هرز باریک برگ

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر برهمكنش
فاکتورهاي آرایش کاشت و روشهاي کنترل علفهاي هرز

وزن خشک علفهاي هرز باریک برگها تحت تأثیر
سطوح آرایش فضایي و روشهاي کنترل علفهاي هرز

روي قطر ساقه معنيدار بود (جدول  .)3جدول  ۵نشان
داد که قطورترین ساقه در تیمار آرایش کاشت 33×33
سانتي متر و وجین کامل با میانگین  20/۵میليمتر به

قرار گرفت (جدول  .)2در آرایش  ۵3×91وزن خشک
باریک برگها  31درصد بیشتر از آرایش  33×33بود
(جدول  .)4این اختالف شاید به این دلیل باشد که در

دست آمد.
در صورت کاهش فواصل کاشت و نزدیک شدن به

الگوي کاشت هم فاصله سرعت رشد رویشي گیاه زراعي
ذرت در اول فصل زراعي افزایش یافته و باعث بهبود

الگوي کاشت مربعي ،توزیع نور بین بوتهها یكنواختتر
خواهد بود ،در چنین آرایشي از بوتهها ،پوشش گیاهي
مزرعه یكنواخت شده و رقابت بین بوتههاي مجاور براي

قدرت رقابتي گیاه زراعي ذرت براي جذب نور و برتري آن
بر علفهاي هرز شده است و توانسته بیوماس علفهاي
هرز یکساله را کاهش دهد .بگنا و همكاران ( Begna et

جذب عوامل موثر رشد کاهش ميیابد
) (Aizi & Mahrokh, 2013دلیل این امر ميتواند

 )al.,2001اعالم کردند که کاهش عبور نور از کانوپي
گیاهان زراعي که در ردیفهاي هم فاصله وآرایش مربعي

مربوط به توزیع مناسب بوتهها ،همپوشاني متناسب
برگ ها و سایهاندازي کمتر آنها باشد که منجر به
بهره برداري بهتر از عوامل محیطي در فاصله ردیفهاي

کشت شدهاند و یا داراي تراکم باالیي هستند ميتواند
رشد و نمو علفهاي هرز را تحت تأثیر قرار دهد.
روشهاي مختلف کنترل علفهاي هرز نشان داد که

کمتر را موجب شده است .بدیهي است وجین علفهاي
هرز در تیمار وجین کامل ،فضاي رشد بیشتري را براي

بیشترین مقدار وزن خشک باریک برگها از تیمار مصرف
علفکش توفوردي بهدست آمد ،چرا که علفکش

ذرت فراهم آورد در نتیجه بر قطر ساقهها نیز افزوده شد.
نازک شدن ساقهها در تراکمهاي باال عمومأ مشكلساز
بوده و باعث ورس ساقه مي گردد در این صورت عملكرد

توفوردي یک علف کش انتخابي جهت مبارزه با علفهاي
پهن برگ ميباشد و هیچ تأثیري در کنترل علفهاي باریک
برگ ندارد .کمترین مقدار این صفت با حذف کامل

دانه به طور قابل مالحظهاي کاهش ميبابد (Donald,

علفهاي هرز در طول دوره رشد ذرت مربوط به تیمار
وجین کامل بود .تیمارهاي علفکش نیكوسولفورن و

).2006

یکبار وجین نیز در یک گروه آماري قرار گرفتند (جدول
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جدول  - 3ميانگين مربعات حاصل از تجزیه واریانس تحت تأثير آرایش فضایی و روشهای کنترل علفهای هرز روی قطر ساقه و بالل،
تعداد ردیف در بالل ،تعداد دانه در ردیف ،تعداد دانه در بالل ،وزن هزار دانه و عملکرد دانه
Table 3- Results of mean squares analysis affected of spatial pattern and methods of weed control on number of
stem and ear diameters, row per ear, number of grain at row, grain per ear, 1000 grain weight and grain yield
عملکرد
دانه
Grain
yield

33883.2
9
**

وزن هزار
دانه
1000 Grain
weight

بالل
Grain no.
per ear

در ردیف
Grain no.
per row

**

13996.5
3
5.14

ردیف در
بالل
Row no.
per ear

df

1715.78

500.37

22.62

0.00

0.15

0.07

2

تكرار )(Replication

**8188.12

*239800.04

*121.50

**35.04

**354.89

**107.65

1

آرایش فضایي
)(Spatial patterns

*

172890.
37
247696.
37
15589.8
1

تعداد دانه در

تعداد دانه

تعداد

قطر بالل
Ear
diameter

قطر ساقه
Stem
diameter

درجه
آزادي

منابع تغییر
)(S.O.V

**444480

**

**345.61

**248.03

**248.03

**65.61

3

روش کنترل
)(Control method

216.53

**10084.37

18.50

*4.81

**25.17

*3.17

3

446.54

1053.85

14.37

1.52

3.27

1.08

14

فضایي × کنترل
)(C × S
اشتباه آزمایشي )(Error

7.04

4.92

7.87

8.30

3.76

4.73

194734.59

ضریب تغییرات ()٪ cv

* و ** به ترتیب معنيدار در سطح احتمال  3و  9درصد.
* &**: Significant at the 5% and 1% probability levels, respectively.

شده است .بهنظر ميرسد یکبار وجین علفهاي هرز که

قطر بالل

عرف زارعین محلي است اثر بخشي بهتري نسبت به
علفکش توفوردي داشت ،شاید دلیل اصلي این امر اعمال

برهمكنش فاکتورهاي آرایش کا شت و روشهاي
کنترل علفهاي هرز بر قطر بالل معنيدار بود (جدول .)3
مقایسه میانگین نشان داد که آرایش کاشت  33×33و
وجین کامل با میانگین  ۵2/ 9میلي متر بیشترین قطر

وجین در مرحله بحراني کنترل علفهاي هرز باشد که
کارایي عملیات وجین را به طور موثري افزایش ميدهد .به
طور کلي به نظر ميرسد که با کاهش فاصله روي ردیف و

بالل را داشت .نازکترین باللها با میانگین  42/ 9میلي -
متر مربوط به آرایش کاشت  ۵3×91سانت يمتر و مصرف

بین ردیف هاي کاشت ،رقابت بین بوته ها براي جذب نور،
تشعشعات فعال فتوسنتزي و مواد غذایي بیشتر شده و

علفکش توفوردي اختصاص داشت ،گرچه تیمار یکبار
وجین در آرایش  33×33با تیمار وجین کامل و آرایش
 ۵3×91در یک گروه آماري قرار گرفتند ،اما توانست

قطر بالل در چنین شرایطي کاهش ميیابد .نتایج حاصل
از این بررسي با یافتههاي هاس ( ،)2112پاراک و
همكاران ( )2112و تورگا ( )2111مطابقت دارد.

باللهایي با قطر بیشتر نسبت به آن تیمار تولید کند
(جدول .)۵

تعداد ردیف دانه در بالل

قطر بالل شاید از این نظر حائز اهمیت باشد که اگر
مقدار عددي آن بیشتر باشد احتماأل حاوي تعداد ردیف
دانه بیشتر و یا دانههاي بزرگتر خواهد بود .استقرار فضایي

برهمكنش فاکتورهاي آرایش کاشت و روشهاي
کنترل علفهاي هرز بر تعداد ردیف دانه در بالل معنيدار
بود (جدول  .)3تیمار آرایش کاشت 33×33سانتيمتر و

بهتر بوتهها در تیمار  33×33سانتيمتر احتماأل باعث
توزیع مناسب ریشهها در خاک شده که متعاقب آن

وجین کامل با میانگین  90/ 2ردیف بیشترین تعداد ردیف
در بالل را به خود اختصاص داد و بعد از آن تیمار آرایش

بهره برداري از عناصر غذایي خاک به نحو مطلوب صورت
پذیرفته و در پي آن توان گیاه جهت داشتن باللهاي
درشتتر که تضمین کننده عملكرد باال ميباشد ،بیشتر

کاشت  33×33سانتيمتر و یکبار وجین با میانگین 92
ردیف در بالل در رتبه دوم قرار گرفت ،کمترین تعداد دانه
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نیز در تیمار یکبار وجین و آرایش  ۵3×91با میانگین
 92/ 33ردیف بهدست آمد (جدول .)۵

کاهش تولیدات فتوسنتزي ذرت نسبت داد
) .(El-Bially, 1995بدیهي است کنترل کامل علفهاي

بهنظر ميرسد که آرایش کاشت مستطیل موجب
افزایش سایه اندازي در درون پوشش گیاهي شده و از

هرز طي دوره رشد و نمو ،گیاه را از آثار رقابت برون
گونه اي با انواع علف هاي هرز رها ميسازد ،لذا با توجه به

طریق ایجاد محدودیت در میزان نوري که به بوتهها
ميرسد ،عملكرد و اجزاي عملكرد را تحت تاثیر قرار
ميدهد ،فاصله ردیفهاي باریک تر نسبت به فواصل ردیف

تیمارهاي موجو د جهت افزایش تعداد دانه در ردیف که
یكي از شاخصهاي افزایش عملكرد ميباشد ،ميتوان با
مصرف علف کش نیكوسولفورن یا یکبار وجین را این

عریض تر در شرایط مطلوب ،موجب افزایش عملكرد
محصول ميشود ) .(Andrade et al., 2001رحیمي و

صفت را بهبود بخشید.
تعداد دانه در بالل

همكاران ) (Rahimi et al., 2003در بررسي عملكرد و
اجزاي عملكرد ذرت در شرایط رقابت با تاج خروس ابراز
نمودند که رویش همزمان ذرت و علف هرز و رقابت بین

تعداد دانه در بالل تحت تاثیر برهمكنش آرایش
کاشت و روشهاي کنترل علفهاي هرز قرار گرفت
(جدول  .)3آرایش کاشت  33×33سانتيمتر و وجین
کامل با تعداد  9111/۵دانه در بالل بیشترین و تیمار

آنها ،تعداد ردیف دانه در بالل را ب هطور معنيداري کاهش
ميدهد.

آرایش کاشت  ۵3×91و مصرف علفکش توفوردي با
تعداد  493/3دانه در بالل کمترین تعداد دانه را تولید
نمودند (جدول  .)۵با توزیع نامناسب بوتهها در ردیفهاي

تعداد دانه در ردیف
تعداد دانه در ردیفهاي بالل تحت تأثیر سطوح
آرایش کاشت و روشهاي کنترل علفهاي هرز قرار گرفت
(جدول  .)3بیشترین تعداد دانه در ردیف در آرایش کاشت

کاشت ظهور کاکل (ابریشم) در مقایسه با ظهور گل تاجي
به تعویق ميافتد و تعداد تخمکهاي تلقیح شده (دانه)

 33×33با میانگین  43دانه در ردیف و کمترین تعداد در
آرایش  ۵3×91با میانگین  41/ 3دانه در ردیف بهدست
آمد (جدول  .)4علت این امر مي تواند به افزایش تشعشع

کاهش ميیابد ،به عبارت دیگر ظرفیت ذخیرهسازي
مخزن کمتر شده و باعث کاهش تعداد دانه در هر بالل
ميگردد  .(Saberi et al., 2006کاهش تعداد دانه در

در درون پوشش گیاهي در آرایش کاشتهاي مربع شكل
باشد که منجر به افزایش تعداد دانه در ردیف بالل گردید،

بالل در تحقیق حاضر را ميتوان با نتایج به دست آمده
توسط سایر محققین منطبق دانست که ابراز داشتهاند

اما با افزایش فاصله ردیفها ،تعداد دانه در ردیف کاهش
یافت ،شاید دلیل این امر ،کاهش لقاح و باروري در اثر
افزایش تراکم گیاهي روي ردیف کاشت ميباشد که در

افزایش فاصله ردیف کاشت باعث افزایش رقابت درون
گونه اي و کاهش طول بالل شده که به تبع آن تعداد دانه
در بالل نیز کاهش یافته است (Turgut, 2000؛

نهایت باعث کاهش تعداد دانه در ردیف ميگردد ،این جزء
عملكرد به شرایط محیطي بسیار حساس ميباشد و به

.)Konuskan, 2000
وزن هزار دانه

شدت تحت تأثیر رقابت و عوامل محیطي قرار ميگیرد
( .)Cox & Cherney 2002نتایج به دست آمده در این
بررسي با نتایج ) (Yadavi et al., 2009مطابقت دارد.

اثر آرایش کاشت و روشهاي کنترل علفهاي هرز بر
صفت وزن هزار دانه معنيدار شد (جدول  .)3وزن هزار
دانه در آرایش کاشت  33×33سانتيمتر با میانگین
 390/3گرم بیشتر از آرایش کاشت  ۵3×91سانتيمتر

با کاهش رقابت علفهاي هرز ،تعداد دانه در ردیف
افزایش یافت؛ بهطوري که بیشترین تعداد دانه در ردیف

( 209/ 3گرم) بود (جدول  .)4به نظر ميرسد استفاده از
آرایش  33×33بهدلیل توزیع بهتر بوتهها در سطح خاک
موجب افزایش بهرهگیري بوتهها از نور شده است و باعث

براي فاکتور وجین کامل ( 31/ 3دانه) و حداقل آن براي
تیمار مصرف علفکش توفوردي ( 32/ 3دانه در ردیف) به
دست آمد (جدول  .)3تعداد دانه در ردیف بالل یكي از

توزیع بیشتر مواد فتوسنتزي در مخازن زایشي و افزایش
وزن هزار دانه شده است .فتحي ( )Fathi., 2005افزایش

مهمترین اجزاء عملكرد محسوب ميشود که در رقابت
تحت تاثیر قرار ميگیرد و علت کاهش آن در اثر تزاحم

وزن هزاردانه ذرت در الگوي کاشت مربعي و لوزي را به
کاهش رقابت درون و برون گونه اي نسبت داد.

علفهاي هرز را ميتوان به عدم تلقیح مناسب ذرت یا
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تیمار وجین کامل با میانگین  320/1گرم بیشترین و
علفکش توفوردي با  91/2درصد کاهش نسبت به وجین

در زمان پر شدن دانه به میزان زیادي بر وزنهزار دانه
مؤثر است و باعث کاهش آن ميشود (Mokhtarpour et

کامل کمترین وزن هزار دانه را داشتند ،تیمارهاي
علفکش نیكوسولفورن و یکیار وجین هم در یک گروه

).al.,2007

آماري در رتبه دوم قرار گرفتند (جدول  .)3نظر به این که
وزن هز ار دانه یكي از مهمترین اجزاء عملكرد در ذرت
است ،لذا کاهش این جزء منجر به کاهش تولید محصول

عملکرد دانه
عملكرد دانه تحت تأثیر آرایش فضایي و روشهاي
کنترل علفهاي هرز قرار گرفت (جدول  .)3مقایسه

خواهد شد .با توجه به اینكه رقابت در زمان پر شدن دانه
به میزان زیادي بر وزن هزار دانه مؤثر است ،لذا با توجه به

میانگین این صفت در آرایش کاشت نشان داد که
بیشترین عملكرد دانه مربوط به آرایش کاشت 33×33

نتایج بدست آمده چنین به نظر ميرسد که در اثر رقابت
علفه اي هرز ،احتماأل از مقدار مواد غذایي که ميبایست
صرف تشكیل دانهها شود ،کاسته شده است .در نتیجه

سانتيمتر ( 93/90تن در هكتار) و آرایش  ۵3×91سانتي -
متر با عملكرد  92/ 12تن در هكتار در رتبه دوم قرار
گرفت (جدول .)4

باعث کم شدن وزن دانهها ميشود .رقابت علفهاي هرز
جدول  -7مقایسه ميانگين آرایش فضایی بر وزن خشک علفهرز باریک برگ ،تعداد دانه درردیف ،وزن هزاردانه و عملکرد
دانه
Table 4- Means comparison of spatial pattern on narrow leaved weed dry weight, grain at row, 1000 grain
weight and grain yield
وزن خشک علفهای باریک
تعداد دانه در
وزن هزار دانه
عملکرد دانه
آرایش فضایي
برگ (گرم در متر مربع)
ردیف
(گرم)
(تن در هکتار)
)(Spatial patterns
Grain yield
)(t/ha

1000 Grain
)weight (g

Grain no.
per row

Narrow leaved weed dry
) weight (g/ m2

13.18 a

318.48 a

45 a

52.2 b

35×35

12.02 b

281.54 b

40.5 b

74.75 a

65×19

*بین تیمارها با حروف غیر مشابه اختالف معني دار در سطح احتمال  %3وجود دارد.
*Treatments with non-similar characters are significantly different at the level of 5%.

جدول -1مقایسه ميانگين روشهای کنترل علفهای هرز بر وزن خشک علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ تعداد دانه در ردیف بالل،
وزن هزار دانه و عملکرد دانه
Table 5- Means comparison of weed control methods effect on broad leaf and Narrow leaved weed dry weight,
Number of grain at row, 1000 Grain weight and grain yield
وزن خشک علفهای
وزن خشک علفهای
تعداد دانه در ردیف
وزن هزار دانه
عملکرد دانه
روش کنترل
Grain no. per
پهن برگ
باریک برگ
(گرم)
(تن در هکتار)
)(Control method
)Grain yield (t/ha

1000 Grain
)weight (g

row

9.92 c

263.8 c

32.33 c

98.17 a

12.99 b

304.63 b

43.5 b

39.07 b

20.9 b

13.58 b

303.35 b

44.66 b

41.24 b

19.9 b

15.68 a

328.88 a

50.5 a

7.02 c

4.56 c

(گرم در متر مربع)
Narrow leaved
weed dry weight
)(g/ m2

(گرم در متر مربع)
Broad leaf weed dry
)weight (g/m2

23.7 a

توفوردي
2.4-d
نیكوسولفورون
Nichosulfuron
یکبار وجین one
time hand
weeding
وجین کامل
complete hand
weeding

*بین تیمارها با حروف غیر مشابه اختالف معني دار در سطح احتمال  %3وجود دارد.
*Treatments with non-similar characters are significantly different at the level of 5%.

11

اثر آرایش فضایی و مدیریت علفهای هرز بر...

با کاهش فاصله ردیفها و افزایش فاصله بوتهها در
روي ردیف ،عملكرد دانه افزایش یافت .با توجه به نتایج به

در واحد سطح از طریق تنظیم آرایش فضایي از اهمیت
بیشتري برخوردار است .این نتیجه با نتایج آندرد

دست آمده به نظر ميرسد براي کاهش رقابت درون و
برون گونه اي و حصول حداکثر محصول ،نحوه توزیع بوته

( )Andrade, 2001و جودوسكي و همكاران ( Jadoski

 )et al.,2000مطابقت داشت.

جدول  - 6مقایسه ميانگين اثر برهمکنش آرایش فضایی و روشهای کنترل علفهای هرز بر قطر ساقه و بالل تعداد ردیف و تعداد دانه
در بالل
Table 6-Means comparison of interaction between spatial pattern and methods of weed control on stem and ear
diameters and numbers of row and grain per ear
قطر ساقه (ميلیمتر)
قطر بالل ميلیمتر)
تعداد ردیف در بالل
تعداد دانه در بالل
تیمار
)Stem diameter (mm
)Ear diameter (mm
Row no. per ear
Grain no. per ear
Treatment
501 d
413.33 e
735 c
519.33 b
800.66 b
516 d
1000.66 a
789 b

19.17 d
45.85 c
13 c
16.32 e
42.14 d
12.66 c
25.04 b
56.19 b
15.66 c
19.63 d
45.84 c
13 c
23.78 bc
57.87 b
17 ab
20.68 d
45.88 c
12.33 c
28.6 a
62.06 a
18.66 a
23.03 c
57.46 b
16.66 ab
*بین تیمارها با حروف غیر مشابه اختالف معني دار در سطح احتمال  %3وجود دارد.

M1S1
M1S2
M2S1
M2S2
M3S1
M3S2
M4S1
M4S2

*Treatments with non-similar characters are significantly different at the level of 5%.
M1توفوردي  M2 ،2,4-Dنیكوسولفورون  M3 ،Nicosulfuronیکبار وجین  M4 ،Once weedingوجین کامل Complete hand weeding
 S1 35×35, S2 65 ×19آرایش فضایي کاشت Spatial pattern

مقایسه میانگین عملكرد دانه در بین روشهاي کنترل
علفهاي هرز نشان داد که حداکثر عملكرد دانه مربوط در

در بین روشهاي مدیریت علفهاي هرز ،وجین کامل
بهترین تأثیر را در کنترل علفهاي هرز داشت و فاکتور

تیمار وجین کامل با میانگین  93/۵0تن در هكتار بهدست
آمد و کمترین عملكرد دانه مربوط به تیمار مصرف

آرایش کاشت فقط در کنترل علفهاي باریک برگ
معنيدار شد .وزن هزار دانه ،عم لكرد دانه و تعداد دانه در

علفکش توفوردي با میانگین  1/ 13تن در هكتار بود که
نسبت به علفکش نیكوسولفورن در گروه آماري پایین
قرار گرفت (جدول  .) 3علت اختالف آماري بین وجین

ردیف تحت تأثیر روشهاي کنترل علفهاي هرز و آرایش
کاشت قرار گرفتند .برهمكنش تیمارها نیز بر روي قطر
ساقه و باللْ تعداد ردیف و تعداد دانه در بالل معنيدار شد

کامل با سایر تیمارها را ميتوان به کاهش رقابت براي
جذب عوامل محیطي با حذف کامل علفهاي هرز نسبت

که بهترین عملكرد در برهمكنش آرایش  33×33و وجین
کامل به دست آمد .لذا با توجه به شرایط منطقه ،آرایش

داد .استفاده از نیكوسولفورن بیشترین کنترل را براي
علفهاي هرز و بیشترین تاثیر مثبت بر عملكرد ذرت را
در پي داشت ،در حالي که توفوردي کمترین تاثیر بر

کاشت  33×33و یک بار وجین کردن علفهاي هرز (به
دلیل کاهش مصرف سموم شیمیایي و آلودگي محیط
زیست) بهترین گزینه براي کنترل علفهاي هرز در

کنترل علفهاي هرز و عملكرد ذرت را نشان دا د

افزایش عملكرد ذرت خواهد بود .همچنین به دلیل کمبود
نیروي کار براي وجین ،ميتوان علف کش نیكوسولفورن را

.(Baghestani et al., 2007

توصیه نمود.
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Abstract
In order to study of planting pattern effect and control of weed on yield, its components and
weed growth in corn a factorial experiment was conducted based on Randomized Complete Block
design with three replications in Urmia region during 2012. Evaluated factors included the planting
pattern in two levels (35×35 and 65×19 cm) and weed management methods at four levels
(Nichosulfuron, 2.4.D, one time hand weeding and complete hand weeding as control). Results
showed corn yield and its components were significantly increased in planting pattern of 35×35 cm.
Complete hand weeding and 2.4.D herbicide had maximum and minimum of corn yield, respectively.
Complete hand weeding and planting pattern of 35×35 cm had the least dry matter weight of broad
and narrow leaved weeds. Results showed planting pattern of 35×35 cm and complete hand weeding
were the best methods to increase yield and weed management, but due to high expense of complete
hand weeding and relative similarity to groups of applying Nichosulfuron and one time hand weeding,
it seems that use of these methods will contribute to healthy and acceptable yield in Urmia climatic
conditions.
Key words: Corn, Nichosulfuron, Spatial patterns, Yield, 2.4.D
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