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  چکیده

 این تحقیق در سال زراعـی ، 700 سینگل کراس هرز ذرت هیبریدهاي علفنترل ک بر شیمیایی و تلفیق آن ها ،به منظور بررسی اثر کنترل مکانیکی
در این تحقیق یازده ترکیب . گردیدکامل تصادفی با چهار تکرار اجرا  هايبلوكآزمایش در قالب طرح . در منطقه شهرستان شوشتر انجام شد 1388- 89

یـک بـار    ،کولتیواسـیون یـک بـار   +سلومـاک  کـش علـف کـاربرد   :شـامل تیمارهـا  . رفته شـد و کولتیواسیون در نظر گکش علفتیماري مختلف از تلفیق 
بـار   دو، کولتیواسـیون دوبـار  +علـف کـش لومـاکس   ، کولتیواسـیون یک بـار  +اولیتما کشعلفکاربرد ، کولتیواسیونیک بار +السو+آترازین، کولتیواسیون
شاهد بـدون   ،اولتیما کشعلف، السو+آترازین، لوماکس کشعلف، کولتیواسیونبار  دو+مااولیت کشعلف، کولتیواسیوندوبار +السو+آترازین، کولتیواسیون

اختصـاص  کولتیواسیون بار دو+ر اولتیماهرز به تیماهاي علفنتایج نشان داد که بیشترین کنترل  .شاهد بدون کنترل علف هرز بودندو  )وجین( علف هرز
 دارمعنـی دوبار کولتیواسیون پس از کرت شاهد کنترل کامـل  + یک بار کولتیواسیون و همچنین لوماکس +تیمارهاي اولتیمااختالف این تیمار با  وداشت 

افـزایش عملکـرد دانـه در ایـن     . افزایش یافتدرصد  9/54و  2/56،  7/60بدون کنترل به ترتیب در این تیمارها نسبت به کرت شاهد عملکرد دانه . نبود
بـار کولتیواسـیون   دو+اولتیمـا  کـش علـف  به طور کلی، به نظر می رسد اگر چه استفاده از. در بالل و وزن هزار دانه بود هتیمارها به دلیل افزایش تعداد دان

هاي روشستفاده متعدد از هنگام ا در هرز را به همراه داشت اما، به دلیل افزایش احتمال ایجاد خسارت مکانیکی به گیاه زراعیهاي علفبیشترین کنترل 
  . قابل توصیه می باشد دوماستفاده از تیمار یک بار کولتیواسیون، +با تیمار اولتیما دارمعنیدم تفاوت مکانیکی و ع

  
     لوماکس، اولتیما، کولتیواسیون :هاي کلیدي واژه

 
   1 مقدمه

در سطح جهانی از لحاظ میزان تولیـد اول   (.Zea mays L)ذرت 
 یگاه سوم قرار دارداز نظر سطح زیر کشت پس از گندم و برنج در جا و
هاي هرز از جمله عوامل مهم محدود کننـده تولیـد ذرت در   علف). 2(

هرز در کـاهش عملکـرد   هاي علف اثر. سطح جهان به شمار می روند
شده است درصد گزارش  75تا  25، بین بسته به شرایط محیطی ،ذرت

در کشت هاي بهاره به دلیل کنـدي رشـد بوتـه هـا در مراحـل      ). 12(
بـراي رشـد    فرصت و فضاي مناسب ،ئی رشد، فاصله زیاد بوته هاابتدا
بوده و در صورت عدم کنترل، احتمـال خسـارت   هاي هرز فراهم علف

  ). 7( به گیاه زراعی افزایش می یابد
شیمیایی، مکانیکی، هاي روشهاي هرز، از به منظور کنترل علف

                                                             
 ،یاسالم آزاد دانشگاه استادیاران و دانشجوي کارشناسی ارشدبه ترتیب  -3و  2، 1

  رانیا شوشتر، ،هاي هرز شناسایی و مبارزه با علف گروه شوشتر، واحد
  )Email: a.modhej@khouzestan.srbiau.ac.ir       :نویسنده مسئول -(*

به ها روشن کاربرد هر یک از ای. زراعی و بیولوژیکی استفاده می شود
از سـوي دیگـر بـه    . تنهایی نمی تواند اثر دلخواه را همراه داشته باشد

هـاي هـرز بـه    ، بسیاري از علـف هاکشعلفدلیل کاربرد بیش از حد 
جهـت  کـش  علـف افزایش مصرف همچنین مقاوم شده اند،  کشعلف

از سوي دیگـر  . افزایش کنترل باعث آلودگی زیست محیطی می شود
مکانیکی احتمال خسارت هاي فیزیکی بـه گیـاه   هاي روشاستفاده از 

هـاي  علـف زراعی را افزایش می دهد، مستلزم صرف هزینه باالسـت،  
و موجب افزایش فرسـایش خـاکی و   کند نمیهرز چند ساله را کنترل 
بنابراین با توجه به معایـب اسـتفاده مکـرر و    . فشردگی خاك می شود

هـاي هـرز، بـه کـارگیري     کنترل علـف هاي روشمداوم از هر یک از 
اسـوانتون و  . روش هاي کنترل تلفیقـی ضـروري بـه نظـر مـی رسـد      

نتیجه گرفتند، تلفیق شخم بـین ردیـف هـا و مصـرف     ) 24(همکاران 
ضمن دستیابی به عملکرد مطلوب در ذرت، نیاز بـه مصـرف   کش علف
نامبردگـان همچنـین معتقدنـد کـه تلفیـق      . را کـاهش داد کـش  علف
مکانیکی تا حدودي باعـث جلـوگیري از ایجـاد     شیمیایی وهاي  روش
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مـدیریت تلفیقـی   . هاي هرز مقاوم به علف کـش هـا مـی شـود     گونه
هرز موجب افزایش و پایداري تولیـد، کـاهش مشـکالت و    هاي  علف

با مقایسه چند ) 14(کورا و همکاران ). 21(شود هزینه هاي کنترل می
اقتصـادي و  گـزارش دادنـد کـه از نظـر     هاي هـرز  علفروش کنترل 

مطلوب تري نسبت به روش هاي دیگر  اثراکولوژیکی، کنترل تلفیقی 
توفـوردي،  هـاي  کـش علـف اثر تلفیقـی  ) 5(فتحی و همکاران . داشت

هـرز ذرت  هاي علفو کولتیواتور را بر کنترل  EPTCالسو و +آترازین
پـیش کاشـت   هـاي  کـش علـف بررسی کرده و گزارش دادند، تلفیـق  

هـرز را بـه نحـو    هـاي  علـف راه دو بار کولتیواتور السو به هم+آترازین
گـزارش دادنـد کـه در    ) 3(عرفانی فر و همکاران . موثري کنترل نمود

کیلـوگرم آالکلـر در هکتـار و دو بـا      25/1+آتـرازین  5/0تیمار تلفیق 
هرز و عملکـرد دانـه   هاي علفکولتیواتور دوار، بیشترین درصد کنترل 

یـز نتیجـه گرفـت کـه اسـتفاده از      ن) 15(فورسـال  . ذرت به دست آمد
-70کولتیواتور در مزرعه ذرت، نیاز به مصرف علف کـش آتـرازین را   

   .درصد کاهش داد 50
مکـانیکی و   کنتـرل هـاي  روشاین آزمایش با هدف ارزیابی اثر  

ذرت بهـاره و در   دانـه  بر عملکرد هاي هرز و تلفیق آنهاشیمیایی علف
-علـف چنین بررسی اثـر مصـرف   راستاي افزایش کارایی مبارزه و هم

  .انجام شددو منظوره جدید به نام هاي لوماکس و اولتیما  هايکش
 

 ها مواد و روش

درجه و  31ی با عرض جغرافیای شوشتر شهرستان آزمایش دراین  
و دقیقـه شـرقی    54درجـه و   48و طول جغرافیـایی  دقیقه شمالی  58

 .انجام شـد  1388-1389در سال زراعی  از سطح دریا متر 110 ارتفاع
ذرت . بـود کامل تصادفی با چهار تکـرار   هايبلوكبه صورت  آزمایش
محـل  . اسفند ماه کاشته شد 19به صورت بهاره در تاریخ  700هیبرید 

معتدل و تابستان هاي گـرم و   هايزمستانانجام آزمایش داراي اقلیم 
 خاك مزرعه داراي بافت لومی رسی با مواد آلی کمتـر از . خشک است

در این تحقیق یازده ترکیب تیماري مختلف از تلفیـق  . یک درصد بود
کـاربرد   :شـامل تیمارهـا  . و کولتیواسیون در نظر گرفته شـد  کشعلف
یـک بـار   +)تربوتیالزین+ اس متاالکلر+ مزوتریون(س لوماک کشعلف

 السـو +)گزاپـریم ( آتـرازین کاربرد ، کولتیواسیونیک بار  ،کولتیواسیون
ــر( ــک بــ +)آالکل ــیونار ی ــاربرد ، کولتیواس ــا  ک ــش اولیتم ــف ک  عل
-علـف کاربرد ، کولتیواسیونیک بار +)ریم سولفورون+نیکوسولفورون(

ــاکس کــش ــار +لوم ــار ، کولتیواســیوندوب ــاربرد ، کولتیواســیوندوب ک
دوبـار  +علـف کـش اولیتمـا   کاربرد ، کولتیواسیوندوبار +السو+آترازین

 ،علـف کـش اولتیمـا   ، السو+آترازین، لوماکس کشعلف، کولتیواسیون
هـرز  هـاي  علـف شاهد بدون کنتـرل  و  )وجین(هرز  علفشاهد بدون 

 هاي کاشـت  فاصله بین ردیف، سانتی متر 5/16فاصله بوته ها  .بودند
ذر در متر مربـع در نظـر گرفتـه    ب 80000و تراکم بوته، سانتی متر  75
  .شد

روز بعـد از   28تیمارهاي علف کش بـه صـورت پـس رویشـی و     

لیتـر در   چهـار لوماکس به مقـدار   هايکشعلف .ف شدندمصرکاشت 
السـو بـه   + آتـرازین   و گـرم در هکتـار   175لیتما به میـزان  ، اوهکتار

. ندگرم در هکتار به کار برده شـد کیلویک لیتر و  چهار ترتیب به مقدار
میزان  .بود ذرت برگی پنج تا چهاردر مرحله ها کشعلفمصرف زمان 
لیتـر در   300حاسبه و به همراه آبی معادل براي هر کرت م کشعلف

 پاسـکال کیلو 200و فشار  هکتار توسط سمپاش پشتی با نازل بادبزنی
براي کنترل علف هاي اول  کولتیواسیون. در سطح مزرعه توزیع گردید

روز 14دوم  کولتیواسـیون و روز بعـد کاشـت ذرت    40، هرز بین ردیف
هاي  علفکنترل،  ار شاهد بدونتیم در. انجام شداول  کولتیواتوربعد از 

  . هرز هر دو هفته یک بار با دست وجین شدند
 .شـد نجـام  ا ذرت حله خمیريرهرز در مهاي علفنمونه گیري از 
، از چـارچوب فلـزي بـه    هـرز هاي علفمربوط به  براي مطالعه صفات

متر مربع  24ابعاد هر کرت آزمایشی  .شد متري استفاده 5/0×5/0ابعاد 
 انجـام  7و  6، 3، 2هرز از ردیف هـاي  هاي علفبرداري از نمونه  .بود
 علف هاي باریک برگ و پهن بـرگ تعداد  نمونه برداري در هر بار. شد
به وسـیله   وزن خشک آن ها شدند وون خشک آو سپس در  ارششم

بـراي تعیـین عملکـرد دانـه      .محاسبه گردید ترازوي با دقت یک دهم
سانتی متري سطح خـاك و از   برداشت ذرت از یکذرت و اجزاي آن، 

سـه متـر   پس از حذف حاشیه و در سطحی معـادل   5و  4 هاي ردیف
عملکـرد بیولوژیـک    نمونـه هـا،   بعد از خشـک شـدند   .انجام شد مربع

تعداد ردیـف در بـالل، تعـداد     پس از برداشت، صفات. محاسبه گردید
 مـذکور  سـطح عملکـرد دانـه در    وتعداد دانه در بـالل   ،دانه در ردیف

دانه به طور تصادفی از این سطح جـدا شـد و وزن    1000. حاسبه شدم
هـاي  علفبه منظور محاسبه راندمان کنترل  .محاسبه گردیدهزار دانه 

 مــورد اســتفاده قــرار گرفــت) 23(هــرز، رابطــه پیشــنهادي ســومانی 
  :)1معادله(

100



B

BAWCE  )1     (                                      
درصـد کـاهش   (هـرز  هاي علفکارایی کنترل  WCE1 در این رابطه،

هرز  هايعلفتراکم یا زیست توده  A ،)تعداد یا زیست توده علف هرز
هرز در  هايعلفتعداد یا زیست توده  Bدر کرت شاهد بدون کنترل و 

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نـرم   .کرت هاي تیمار شده بودند
 چنـد دامنـه اي   از آزمون ها و براي مقایسه میانگین امانجSAS افزار 

   .درصد استفاده شد پنجدانکن در سطح احتمال 
  

  نتایج و بحث
  اثر تیمارها بر تعداد علف هاي هرز

، اویارسـالم  3، پنجـه مرغـی  2سوروف: هرز مزرعه شاملهاي علف
                                                             
1- Weed Control Efficiency  
2- Echinochloa crus-galli 
3- Cynodon dactylon 
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نتایج نشـان  . بودند 4و پیچک صحرائی 3، گاوچاق کن2، یونجه1ارغوانی
هرز پهن بـرگ بـراي تیمارهـاي مـورد     هاي علفد که تفاوت تعداد دا

بیشـترین و کمتـرین   . شد دارمعنیبررسی در سطح احتمال پنج درصد 
بـدون کنتـرل و تیمـار     هرز پهن برگ به تیمار شـاهد هاي علفتعداد 
راندمان کنترل ). 1جدول (اختصاص داشت  کولتیواسیونبار دو+ اولتیما
 کولتیواسـیون بـار  دو+ هن برگ در تیمار اولتیمـا رز پههاي علفتعداد 

نتایج به دسـت آمـده از   . درصد بود 7/68نسبت به شاهد بدون کنترل 
  .مطابقت داشت) 1(این تحقیق با نتایج پورآذر و زند 

اثر تیمارها بـر   .سوروف، علف هرز نازك برگ غالب در مزرعه بود
بیشترین . بود اردمعنیعلف هرز در سطح احتمال یک درصد  این تعداد

جدول ( تعداد علف هرز سوروف به تیمار بدون کنترل اختصاص داشت
تعداد این  کولتیواسیوناولتیما به همراه دو بار  کشعلفاستفاده از . )1

سـوروف توسـط   . علف هرز را در هنگام نمونه برداري به صـفر رسـاند  
بـار  دو +و همچنـین لومـاکس   کولتیواسیونیک بار +تیمارهاي اولتیما

با توجه به این که مریسـتم   .به طور کامل کنترل شد نیز کولتیواسیون
بـه نظـر مـی رسـد      ،هرز باریک برگ زیر سطح خاك استهاي علف

اولتیما حتی به صورت پس رویشی بـه دلیـل    کشعلفکنترل تلفیقی 
هـرز را  هـاي  علفحرکت دو طرفه خود در مسیر آوند آبکش به خوبی 

هـرز  هاي علفاولتیما به صورت انتخابی  شکعلف. کنترل کرده است
باریک برگ سوروف را بدون آسیب به گیاه زراعی کنترل نمود که این 

اوسـکالنین و   .در تطـابق بـود  ) 18(نتایج با گزارش لینژنفلتر و کـوران  
ــکالنیس ــز  )10( اوس ــزارش نی ــدگ ــاربرد دادن ــف، ک ــشعل ــم  ک ری

ترل تعداد علـف هـرز   کن بیشترین اثر را برنیکو سولفورون +سولفورون
راندمان کنتـرل تعـداد   بر اساس نتایج حاصل، . داشتسوروف در ذرت 

نسبت به شاهد  کولتیواسیوندو بار +علف هرز سوروف در تیمار اولتیما
  .درصد بود 100بدون کنترل 

 )نازك برگ و پهن برگ( هرزهاي علفبیشترین و کمترین تعداد 
 کولتیواسـیون دوبـار  +لتیمـا شـاهد بـدون کنتـرل و تیمـار او    به تیمـار  

سـیکما و همکـاران   نتایج مشابهی توسط . )1جدول ( اختصاص داشت
 کولتیواسـیون بهتـر از یـک بـار     کولتیواسیوندو بار . گزارش شد )22(

گـزارش دادنـد،   ) 19(مولـدر و دول  . هـرز را کنتـرل کـرد   هـاي  علف
توسـط   کنتـرل نشـدند،  اول  کولتیواسـیون  درهـرزي کـه    هـاي  علف

هـاي دو منظـوره    کشعلفاستفاده از . ندشددوم کنترل  اسیونکولتیو
ي را نسبت به استفاده از جدید به صورت پس رویشی نتایج مطلوب تر

هاي مـورد   کشعلفدر میان . بار کولتیواتور به همراه داشتیک و دو
و ) درصـد  54(، لومـاکس  )درصـد 78(اولتیما  کشعلفمطالعه، کارایی 

هرز هاي علفراندمان کنترل تعداد کل  .بود )درصد 47(السو +آترازین
                                                             
1- Cyperus rotundus 
2- Medicago sativa 
3- Sonchus arvensis 
4- Convolvulus arvensis 

 کولتیواسـیون یـک بـار    +و اولتیما کولتیواسیونبار دو +در تیمار اولتیما
ارزیـابی  درصـد   5/89و  7/93نسبت به شاهد بدون کنترل به ترتیـب  

  .شد
جهـت   ،کولتیواسـیون اولتیمـا همـراه بـا     کشعلفکنترل تلفیقی 

 نسبت به يبهترنتیجه برگ  هرز باریک برگ و پهنهاي علفکنترل 
همـراه   السـو و لومـاکس   +آتـرازین  هـاي  کـش علـف کنترل تلفیقی 

هـاي پـس رویشـی بـراي      کـش علفاز آنجاکه . داشت کولتیواسیون
 ،)8( رسیدن به محل هدف باید از کوتیکول چربی دوست عبـور کننـد  

خاصـیت غیـر قطبـی و     بـا اولتیمـا   کشرسد علفمیبنابراین به نظر 
تجمـع یـون    و تمایـل  و تغییر حاللیت آن با اسـیدیته دي خاصیت اسی

رد گیاه شـده و بـه محـل هـدف     ، به راحتی واهیدروژن در بیرون غشا
و داراي حرکت در مسیر زنده و غیر زنده اسـت   ،کشعلفاین . رودمی

از هـرز را  هاي علفریشه  اندام هاي هوایی و  با حرکت دو طرفه خود
ت از سنتز اسیدهاي آمینه، تمـام اعمـال   ممانع از طریقو  بین می برد

  .)8(مختل می کند  هرز راهاي علف
  

  اثر تیمارها بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ذرت
اثر تیمارها بر تعداد دانه در ردیف در سطح احتمـال یـک درصـد    

بعد از شاهد بدون  بیشترین تعداد دانه در ردیف). 2جدول(بود  دارمعنی
 کولتیواسـیون اولتیمـا بـه همـراه دوبـار      کشلفععلف هرز به کاربرد 

هاي علفکمترین مقدار این صفت در تیمار شاهد با . اختصاص داشت
 تفاوت تیمـار ). 3جدول (مشاهده شد  کولتیواسیونهرز و تیمار یک بار 

همـراه یـک بـار     اولتیمـا ، کولتیواسـیون اولتیما همراه دوبار  کشعلف
السـو  +و آتـرازین  کولتیواسـیون بـار  ، لوماکس همـراه دو کولتیواسیون

به نظر می رسـد بـا   ). 3جدول ( نبود دارمعنی کولتیواسیونبار همراه دو
گیاه زراعـی از منـابع بیشـتري برخـوردار      ،هرزهاي علفکنترل کامل 

 )9( تعداد دانه در ردیف افـزایش یافـت کـه بـا نتـایج هاللـی       شده و
  .داشتمطابقت 

ل در سطح احتمـال یـک درصـد    اثر تیمارها بر تعداد ردیف در بال
بـه ترتیـب از    در بـالل  بیشترین تعداد ردیـف ).  2جدول(بود  دارمعنی

اولتیما همـراه   کشعلفهرز، تیمار هاي علفکنترل کامل  تیمار شاهد
و  کولتیواسـیون  همـراه یـک بـار   بـه   اولتیمـا کاربرد لتیواتور، وبار کدو

یمـار یـک بـار    سـپس بـه ت   کمترین آن در تیمار شاهد بدون کنترل و
) 16(و همکـاران   نـا گا .تعلق داشت کولتیواسیونبار دو و کولتیواسیون
 علف هرز را به شکل موثر کنتـرل نمودنـد،  ی که ، تیمارهاینشان دادند

گر چه تـابعی  ااین صفت . نددر بالل شد ردیفمنجر به افزایش تعداد 
ی از پتانسیل ژنتیکی گیاه است ولی عوامل محیطی شامل عناصر غذای

قابل دسترس نیز در آن موثر است که عامل اخیر تحت تـاثیر رقابـت   
تئاسـدال   این نتیجه بـا گـزارش  . گیاه ذرت با علف هاي هرز قرار دارد

  .بودهم سو نیز ) 25(
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  ورد مطالعهکنترل آن ها نسبت به تیمار شاهد بدون کنترل در تیمارهاي م کاراییهرز و هاي علفمقایسه میانگین هاي تعداد  - 1جدول 

  
  تیمارها

باریک برگ و (هرز هاي علفکل 
  در متر مربع) پهن برگ

علف هرز سوروف در 
  مترمربع

+     یونجه(پهن برگ  هرز هايعلف
  در متر مربع) سونخوس+ پیچک

 کارایی  تعداد
 کارایی  تعداد  کنترل

  کارایی  تعداد  کنترل
  کنترل 

  b0/62 6/56  b0/39  7/69  ab0/9  7/43  یک بار کلتیواسیون+لوماکس
  b0/80  0/44  b0/63  1/51  ab0/14  5/12  یک بار کلتیواسیون

  bc0/49  7/65  b0/48  7/62  ab0/10  5/37  یک بارکلتیواسیون+السو+آترازین
  d0/15  5/89  c0/0  0/100  ab0/6  5/62  یک بارکلتیواسیون+اولتیما

  d0/18  4/87  c0/0  0/100  ab0/6  5/62  دوبارکلتیواسیون+لوماکس
  b0/76  8/46  b0/58  0/55  ab0/12  0/25  کلتیواسیون دوبار

  cd0/29  7/79  bc0/28  2/78  ab0/8  0/50  دوبارکلتیواسیون+السو+آترازین
  d0/9  7/93  c0/0  0/100  b0/5  7/68  دوبار کلتیواسیون+اولتیما

  b0/65  5/54  b0/57  8/55  ab0/10  5/37  لوماکس
  b0/75  5/47  b0/54  1/58  ab0/8  0/50  السو+آترازین
  cd0/31  3/78  bc0/29  5/77  ab0/8  0/50  اولتیما

  a0/143  0/0  a0/129  0/0  a0/16  0/0  شاهد بدون کنترل
  .در هر ستون اعدادي که حروف غیر مشترك دارند داراي اختالف معنی دار به روش دانکن در سطح احتمال پنج درصد هستند         

  
تمـال یـک درصـد    اثر تیمارها بر تعداد دانه در بالل در سـطح اح 

بیشترین تعداد دانه در بالل بعد از شاهد بـدون  ). 2جدول(بود  دارمعنی
بـه   کولتیواسـیون اولتیما به همراه دو بار  کشعلفعلف هرز با کاربرد 

هـاي  علفدست آمد و کمترین مقدار این صفت به تیمار بدون کنترل 
د بـه نظـر مـی رسـ    . اختصاص داشت کولتیواسیونهرز و یک و دوبار 

علت کاهش تعداد دانه در بالل در این تیمارها به دلیل کاهش توانایی 
گیاه زراعی براي اختصاص مواد غذایی تکمیلـی بـه بـالل بـه علـت      

) 13(این نتایج با گزارش کاورو و همکـاران  . هرز بودهاي علفرقابت 
  .مطابقت داشت

 اردمعنیاثر تیمارها بر وزن هزار دانه در سطح احتمال یک درصد  

بیشترین وزن هزار دانه بعد از شاهد بدون علف هرز بـه  ). 2جدول(بود 
کمتـرین  . اختصاص داشت کولتیواسیوندوبار + اولتیما کشعلفتیمار 

هرز و تیمار یـک بـار   هاي علفمقدار این صفت در تیمار بدون کنترل 
) 17(لیبالنــک و همکــاران ). 3جــدول (مشــاهده شــد  کولتیواســیون

هـرز و وزن  هـاي  علـف رابطه مستقیمی بین کنترل  گزارش دادند که
بـر   کـش علـف در این تحقیـق اثـر تیمارهـاي    . هزار دانه وجود داشت

نتـایج مشـابهی در   . بـود  کولتیواسـیون افزایش وزن هزار دانه بهتـر از  
  .گزارش شد) 11(تحقیق بوهلر 

  

  
  زاي عملکرد دانه ذرتمیانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس بر اساس عملکرد و اج - 2جدول 

 منابع تغییرات
درجه 
 آزادي

 میانگین مربعات
دانه در  تعداد

 ردیف
ردیف  تعداد

 در بالل
دانه در  تعداد

 بالل
وزن هزار 

 دانه
عملکرد 
 بیولوژیک

 عملکرد دانه
شاخص 
 برداشت

 ns86/3  ns164/0  ns49/637  ns43/157  ns11/30870  ns19/15778 ns71/70 3 تکرار
 67/161* 99/117720** 62/193656** 82/793** 58/17052** 879/0** 96/57** 12 تیمار
 75/119 68/5949 16/20720 89/207 47/395 16/0 04/2 36 خطا

 ضریب تغییرات
 )درصد(

- 76/4 07/3 07/5 84/6 29/12 31/14 89/23 

  عدم تفاوت معنی دار: ns            پنج و یک درصد  ترتیب نشان دهنده معنی دار بودن در سطح احتمالبه  -** و* 
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  عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ذرت هاي مقایسه میانگین - 3جدول 

 تیمارها
تعداد دانه در 

 ردیف
ردیف  تعداد

 در بالل
تعداد دانه 

 در بالل
وزن هزار 

 )گرم(دانه 

عملکرد 
گرم (بیولوژیک 

 )بر مترمربع

عملکرد دانه 
گرم بر (

 )مترمربع

شاخص 
برداشت 

)%( 
 b1/30 ab13 d0/402 abcde211 de3/1103 c0/597 ab0/54 یک بار کلتیواسیون+لوماکس

 cd3/25 cd12 f1/300 de191 fg2/872 f3/346 ab7/42 یک بار کلتیواسیون
 c6/26 bc12 e3/355 cde202 def0/1050 de6/446 ab8/43 یک بارکلتیواسیون+السو+آترازین
 b3/32 ab13 bc8/445 abc222 abc0/1350 bc9/691 ab5/51 یک بار کلتیواسیون+اولتیما

 b8/31  ab13 cd6/419 abc220 bcd8/1778 bc4/673 ab7/52 دو بارکلتیواسیون+لوماکس
 c6/26 cd12 e8/329 de191 efg2/972 ef2/384 b0/40 دو بار کلتیواسیون

 b1/31 ab13 cd1/416 abc217 bcd5/1255 c5/640 ab9/50 دوبارکلتیواسیون+السو+آترازین
 a5/35 ab13 b6/468 ab227 ab6/1476 b6/771 ab3/52 دوبار کلتیواسیون+اولتیما

 c5/27 bc12 e7/345 bcde206 cde1/1171 d8/491 ab0/42 لوماکس
 b2/30 b13 d7/392 abcde210 cde1/1151 c6/588 ab2/51 السو+آترازین
 b9/30 ab13 d5/413 abcd213 cde3/1193 c4/613 ab6/53 اولتیما

 d3/24 d12 f1/289 e188 g4/794 f3/303 b5/39 شاهد بدون کنترل
 a0/37 a13 a7/510 a232 a1/1553 a4/877 a5/56 شاهد کنترل کامل 

  .هستند در سطح احتمال پنج درصد داراي اختالف معنی دار به روش دانکن ،ف غیر مشترك دارندودر هرستون اعدادي که حر
  

یـانس نشـان داد کـه اثـر تیمارهـاي کنتـرل بـر        نتایج تجزیه وار
شـد   دارمعنـی عملکرد بیولوژیکی ذرت در سطح احتمال یـک درصـد   

-علـف بیشترین مقدار عملکرد بیولوژیکی با کاربرد تلفیقی ). 2جدول (
بعد از شاهد بدون علف هرز بـه   کولتیواسیونبار مراه دواولتیما ه کش

هرز و هاي علفر شاهد با کمترین مقدار این صفت در تیما. دست آمد
بود کـه بـا یکـدیگر تفـاوت معنـی دار نداشـتند        کولتیواسیونیک بار 

بنابراین باالترین عملکرد بیولوژیک از کرت هایی به دست ). 3جدول (
به نظر می رسـد در تیمـار   . آمد که بهترین کنترل علف هرز را داشتند

بـه   کولتیواسیونار باز آن تیمار اولتیما به همراه دوکنترل کامل و پس 
توانایی گیـاه زراعـی    هرز و گیاه زراعیهاي علفتداخل  علت کاهش

فـاتح و  . جهت رقابت باال رفته و سهم گیاه از منابع موجود بیشتر شـد 
ــاران  ــی   ) 4(همک ــرل تلفیق ــه کنت ــد ک ــزارش دادن ــفگ ــشعل و  ک

علف هرز، موجب حفـظ  هاي گیاهچه، ضمن از بین بردن کولتیواسیون
  .یی شده و به حاصلخیزي خاك می افزایدعناصر غذا

اثر تیمارهاي کنترل بر شاخص برداشـت در سـطح احتمـال پـنج     
بیشـترین شـاخص برداشـت در تیمـار     ). 2جدول (شد  دارمعنیدرصد 

هرز و کمترین آن در شاهد بدون کنترل هاي علفشاهد کنترل کامل 
و ، مـواد  هرزهاي علفگزارش داد با کنترل ) 9(هاللی . علف هرز بود

بیشتري در اختیار گیاه قرار گرفت و در نتیجـه موجـب افـزایش    منابع 
  . شاخص برداشت شد

اولتیمـا   کـش علـف بیشترین عملکرد دانه به تیمار کاربرد تلفیقی  
بعد از شاهد بدون علف هرز اختصاص داشت  کولتیواسیونهمراه دوبار 

+ ون و لومـاکس یک بار کولتیواسـی + که تفاوت آن با تیمارهاي اولتیما

هـرز،  هـاي  علفبا کنترل  ).3جدول (نبود  دارمعنیدوبار کولتیواسیون 
توان رقابت گیاه زراعی در دریافت نور، اکسـیژن و دي اکسـید کـربن    
افزایش یافته و این عامل باعث افزایش قدرت رقابت زیر زمینی گیـاه  
 زراعی براي دریافت عناصر غذایی متحرك، غیر متحرك و آب خواهد

کمتـرین عملکـرد دانـه در تیمـار     ). 6(شد و عملکرد دانه باال می رود 
به تنهایی اختصاص داشت کـه  کولتیواتور شاهد بدون کنترل و کاربرد 

  ). 3جدول (نبود  دارمعنیتفاوت بین این دو تیمار 
هـرز، توزیـع مناسـب    هـاي  علفبه نظر می رسد با کنترل کامل 

ه زراعی در تولیـد شـیره پـرورده و    ي گیاهی، توان گیا تابش در جامعه
. دسترسی به مواد غذایی افزایش یافته و دانه هاي بیشتري تولید شـد 

افزایش عملکرد دانه در تیمارهاي مذکور نسبت به شاهد بدون کنترل 
. به دلیل افزایش تمامی اجزاي عملکرد به ویژه تعداد دانه در بالل بود

ــرل نتیجــه گرفتنــد در ) 26(یانــگ و همکــاران  تیمارهــایی کــه کنت
هرز به شکل موثر انجام گرفت، عملکرد دانه در اثر افزایش  هاي علف

نتـایج همچنـین نشـان داد کـه میـانگین      . تعداد دانه، افـزایش یافـت  
، بیشـتر از تیمارهـاي کنتـرل    کـش علـف عملکرد دانـه در تیمارهـاي   

 مطابقـت ) 12(مکانیکی بود که این نتایج با گزارش بوهلر و همکاران 
  .داشت
  

  گیرينتیجه
تیمـار   به نظر می رسـد این بررسی ، با توجه به نتایج یبه طور کل

و اولتیمـا   کولتیواسـیون بـار  اولتیمـا همـراه دو  جدید  کشعلفتلفیقی 
 تلفیقـی  کنترلدر  کارایی باالییمی تواند  کولتیواسیونیک بار  همراه



  1393، بهار 1، شماره 12، جلد نشریه پژوهشهاي زراعی ایران     78

بـین   ردامعنـی به دلیل عـدم تفـاوت   . هرز ذرت داشته باشدهاي علف
عملکرد دانه در این دو ترکیب تیماري، تیمار اولتیما به همراه یک بـار  

در سـطوح   کولتیواسـیون کـاربرد  کولتیواسیون توصیه می شـود، زیـرا   
وسیع به دلیل هزینه زیاد و وقت گیر بـودن، از نظـر اقتصـادي قابـل     

احتمال آسیب بـه  نیست و در هنگام استفاده مکرر از ماشین ها توجیه 
 . ذرت وجود داردهاي  بوته

با توجه به این که مقدار سم مصرفی در اولتیمـا نسـبت بـه سـایر     
 ممکـن اسـت  ، اسـت  به ویژه آترازین و السو، کمتـر  کشعلفسموم 

هـرز، از نظـر   هـاي  علـف استفاده از اولتیما عالوه بر کنتـرل مناسـب   
محمـدي   موسـوي . باشدنیز حائز اهمیت  یمحیط اکولوژیک و زیست

کشور ایران حائز اهمیت اسـت   در ویژهاین مسئله به ش داد، گزار) 7(
بـه  هـا در اغلـب خـاك هـاي کشـور       کشعلفزیرا مصرف بی رویه 

و  برخـی خـاك هـا   از جمله خشکی، کمی مواد آلـی، سـردي   دالئلی 
ریزجانداران دوام زیادي داشته و امکان ظهور علف هـاي هـرز   فقدان 

آتـرازین در برخـی منـاطق     کشعلفباقیمانده . مقاوم افزایش می یابد
برخی گیاهان زراعی نظیـر چغنـدر و گنـدم    موجب از بین رفتن کشور 

-علـف  مصـرف  می گردد که به نظر می رسـد کشت شده بعد از ذرت 
) 20(و تجزیـه سـریع در خـاك     اولتیما به صورت پـس رویشـی   کش

اگرچـه در ایـن    .باشـد  کـش علـف ایـن  تواند جایگزین مناسبی براي ب
  .ات بیشتري مورد نیاز استخصوص تحقیق
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