
  

   هرزهاي  نترل علفدرک نیکوسولفورون کش وعلف آرایش کاشت ،بوتهتاثیر تلفیق تراکم 

  704 کراس سینگلسیلویی  ذرت

  

  *2بادي حقیقیآرضا صدر  - 1مجتبی ظفریان

  19/2/1391:تاریخ دریافت
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  چکیده

در شهرستان چناران استان خراسـان   1389ایش کاشت، آزمایشی در سال کش در تلفیق با تراکم و آر به منظور بررسی امکان کاهش مصرف علف

 ي آزمایشتیمارها .کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا در آمدهاي  آزمایش به صورت فاکتوریل اسپلیت پالت در قالب طرح پایه بلوك. رضوي انجام شد

به عنوان عامـل   ه روي پشتهو دو ردیف ههکتار در دو آرایش کاشت تک ردیف بوته درهزار 140 و 120 ،100شامل فاکتوریل تراکم کاشت در سه سطح  

ـ  شـاهد  کرت .در هکتار به عنوان عامل فرعی بودندگرم ماده موثره  80و  60 ،40 ،0 سطح چهارکش دو منظوره نیکوسولفورون در  اصلی و علف دون ب

 نمونـه ، EWRC هرز بر اساس جدولهاي  کش بر علف اثر علف خشک و وزن ،تراکم اندازه گیري منظور به .نیز وجود داشت) وجین کامل(علف هرز 

کاشـت   ردیف فاصله کاهش بابر اساس نتایج حاصله . شد انجام تا پایان دوره رشد بار یک روز xb 20هر و آغاز ذرت سبزشدن پس از روز 20 از برداري

گـرم مـاده    60و  40بوته در هکتار علی رغم کاهش دز علف کش به ترتیب بـه  هزار  140و  120به  کاشت تراکم در آرایش کاشت دو ردیفه و افزایش

اولین  نتایجهمچنین  .افزایش یافتدرصد نسبت به شاهد با علف هرز  40و 42مقدارخمیري شدن دانه به  مرحله در عملکرد ذرت سیلوییدر هکتار موثره 

در بررسـی  به عـالوه  . هرز بودهاي  مهار مطلوب اکثر علف و خشک علف هرز ماده و تراکم کاهش از حاکی مرحله نمونه برداري بعد از تیمار علف کش

حساسی نظیر خرفه، بارهنگ، هفت بند، تاج ریزي و قیاق به شدت هاي  جمعیت گونه وینر -شانون تنوعشاخص تنوع گونه اي جامعه علف هرز بر اساس 

ر تاج خروس، سلمه و پیچک و خارلته تا انتهاي فصل رشد بقـاء خـود را در درون   محدودي نظیهاي  گونه شاخص غالبیت سیمپسونبر اساس  وکاهش 

  .مزرعه حفظ کردند

  

  تنوع علف هرز، عملکرد ،مهار مطلوب علف هرز ،علف هرز خشک وزن :کلیديهاي  واژه
  

    1 مقدمه

امروزه بحث کاهش مصرف سموم شیمیایی بـه علـت مخـاطرات    

ي جدي مبدل گشته اسـت  به امرها  کش زیست محیطی مصرف علف

هرز به عنـوان راهکـاري   هاي  بهره گیري از مدیریت تلفیقی علف). 4(

مناسب جهت دستیابی به مـدیریت پایـدار از طریـق اسـتراتژي هـایی      

کولتیواسـیون و   مانند افزایش تراکم، استفاده از مالچ، شـخم حفـاظتی،  

 ).18( آورد مـی  را فـراهم هـا   مصرف علف کـش  غیره موجبات کاهش

عوامـل  هرز ذرت، که شامل ترکیبی از ایـن  هاي  مدیریت تلفیقی علف

در افزایش توان رقابتی  از یک سو،ها  ست به همراه کاربرد علف کشا

هرز موثر است و از سوي دیگر قادر اسـت  هاي  ذرت در مواجه با علف

رایـج در کشـت ذرت را   هـاي   کش تا موجبات کاهش دز مصرف علف

                                                             
  زاد اسالمی واحد مشهدآدانشیار دانشگاه  و انشجوي کارشناسی ارشدد -2و  1

  )Email: rsadrabadi@mshdiau.ac.ir              :نویسنده مسئول -*(

رشـد نسـبی    ازهـرز عمومـا   هاي  ه اینکه علفبواسط). 19(فراهم آورد 

در حساسیت زیادي به سایه اندازي دارند و  لذا، برخوردار هستندباالیی 

توسط گیاهان زراعی که کانوپی برگ آنهـا،  را توان رشد آنها  می نتیجه

ذرت کاشـته  بنـابراین   نگـه داشـت   نپوشاند، پایی می هرز راهاي  علف

فاقـد تـوان رقـابتی بـراي     ) تی متـر سان ≤76( پهنهاي  شده در ردیف

قـدر بـه    نآنهـا  آهرز است زیرا کانوپی بـرگ  هاي  سرکوب رشد علف

هـرز  هـاي   واند رقابت موثري با علفنمی تیابد که  می هستگی توسعهآ

چندین مطالعه نشان دادند که افزایش تراکم جمعیت ). 16( داشته باشد

 ا کـاهش هـرز ر هـاي   هـا، رقابـت علـف    ذرت و کاهش فاصله ردیـف 

تحت شـرایط منطقـه   . )12( دهد می دهد و عملکرد ذرت را افزایش می

 47000در تـراکم  آرایـش دو ردیفـه    ذرت کاشته شده در نیمه خشک،

) .Setaria italic L(درصد بیوماس ارزن وحشـی   6در هکتار،  بوته

 در هکتـار کـاهش داد   بوتـه  37000و  تک ردیفهرا در مقایسه با ذرت 

بوته  80000باالي هاي  تراکم ه صورت دو ردیفه درکشت ذرت ب. )9(

  )علوم و صنایع کشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه
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  1392 هارب، 1شماره، 27، جلد)علوم و صنایع کشاورزي(نشریه حفاظت گیاهان      74

هرز را بـدنبال دارد و نیـاز   هاي  درصد کنترل علف 66 حدوددر هکتار، 

درصـد دز   67همچنـین   ودهـد   می به کولتیواتور بین ردیفی را کاهش

  .)15( یابد می کش توصیه شده هم کاهش علف

پـس از   هـاي  استفاده از علف کشاظهار داشت که ) 13(فونتملوم 

بـه همـراه   هـرز  هـاي   کنتـرل علـف  امکان پایین سبز شدن با دزهاي 

علـف  به عنوان مثال . آورد می را فراهمزیست محیطی  اتکاهش خطر

کـه  ، رونـد  مـی  پایین بـه کـار  سولفونیل اوره با دزهاي بسیار هاي  کش

را زیرزمینـی  هـاي   آب کمتردگی آلو و پستانداران برايراخطرات کمی 

بـا  اوره سـولفونیل  جایگزینی علـف کـش    بطوري که .شوند می موجب

مالحظـه اي خطـرات زیسـت    و کلرواستامیدها بطور قابـل  ها  تریازین

 کـه  کـرد  ثابت )22(کلز  تحقیقات تارپ و .دهد می کاهشرا محیطی 

 هاي علف می تواند باریک هاي ردیف در باالهاي  تراکم ذرت در تولید

 مصرف غلظـت  با هرز هاي فعل پایدار وکنترل کرده سرکوب را هرز

 براي زیادي گذشته تحقیقات دهه در .کند فراهم راها  کش علف کمتر

 عملکرد افزایش براي ذرت فاصله ردیف و بوته تراکم بهینه حد تعیین

 شـده  انجـام  هرز هاي علف با مقابله در آن توان رقابتی بهبود و ذرت

 جدیـد  بتاٌنسـ  باریکهاي  در ردیف کشت مورد در ولی تحقیقات است

این آزمایش با هدف مطالعـه تـاثیر    .دارد بیشتري ارزیابی نیازبه و بوده

 مختلف علف کـش هاي  تراکم کاشت، آرایش کاشت و مصرف غلظت

هرز هاي  بر عملکرد ذرت علو فه اي، کنترل موثر علف نیکوسولفورون

  .و کاهش مصرف سموم طراحی و اجرا گردید

  

  ها مواد و روش

روسـتاي   سـبز واقـع در   مزرعـه  در 1389راعـی ز سال در آزمایش
 عـرض  بـا شهرسـتان چنـاران    شـرق  کیلـومتري  5 محسـن آبـاد در  

 شرقی و ارتفاع  590 18َجغرافیایی  طول و شمالی 360 38َجغرافیایی 

 اسـاس طبقـه   بـر  منطقه اقلیم . شد انجام دریا سطح از متري 1176

. باشـد  مـی  هـاي گـرم   تابسـتان  بـا  و معتدل گرم کوپن، اقلیمی بندي

 254 ترتیب به منطقه این درجه حرارت و بارندگی مدت دراز میانگین

 مـورد  زمـین  آمـاده سـازي  . اسـت  گراد درجه سانتی 2/14 و میلیمتر

 عملیـات  انجام با کشت گوجه فرنگی بود زیر که در سال قبل استفاده

 ذرت بـر  غذایی نیاز تامین براي. بهاره انجام شد ودیسک پائیزه شخم

سوپرفسفات  کیلوگرم 50 اوره، کیلوگرم 350 میزان خاك آنالیز اساس

یک سـوم  . توصیه شد هکتار در پتاسیم سولفات کیلوگرم 100و تریپل

از کود اوره به همراه تمامی کـود فسـفره و پتاسـه در فاصـله بـین دو      

ذرت و قبل از ظهور گـل   برگی 8 مراحل دردیسک و مابقی کود اوره 

 .گردید بیاري مصرفآذین نر همراه با آب آ

آزمایش به صورت فاکتوریل اسپلیت پالت در قالـب  طـرح پایـه     

 سینگل و بر روي ذرت دیررس کامل تصادفی در سه تکرارهاي  بلوك

در این آزمایش فاکتوریل تراکم کاشـت در سـه   . شد اجرا  704 کراس
تـک   آرایش کاشتبوته در هکتار در دو هزار  140و  120، 100سطح 

کـش مـورد    دزهـاي علـف  و به عنوان عامل اصـلی  دو ردیفه ردیفه و 

 )CRUZ SC4% (  کش دو منظوره نیکوسولفورون استفاده از علف

در گرم ماده موثره  40(  درصد دز توصیه شده 50صفر، :سطح چهاردر 

و ) در هکتـار گـرم مـاده مـوثره     60( درصد دز توصیه شده 75 ،)هکتار

بـه عنـوان   ) در هکتـار ده موثره گرم ما 80(درصد دز توصیه شده  100

 یـک  آزمایشـی،  مجموع تیمارهاي به آن بر عالوه .عامل فرعی بودند

دز توصـیه   .شد اضافه هم)  کامل وجین( شاهد بدون علف هرز  تیمار

و زنـد و نجفـی   ) 1(شده این علف کش در تحقیق بهاري و همکـاران  
ــت  ) 6( ــده اس ــه ش ــار گرفت ــز بک ــش   . نی ــف ک ــق عل ــن تحقی در ای

سولفورون در مرحله چهـار برگـی ذرت و بـا اسـتفاده از سـمپاش      نیکو
آزمایشـی بـه   هاي  داراي نازل شره اي در واحد Matabi پشتی کتابی

مورد مطالعه فاصله بـذور بـر روي   هاي  در آرایش کاشت. کار برده شد
ردیف با توجه به تراکم مورد نظر متغیر بود که در هر ترکیـب تیمـاري   

و با دسـت  اردیبهشت ماه  22در تاریخ اشت ک. دو اعمال گردیمحاسبه 
ابعـاد هـر   . صـورت گرفـت   1389مردادماه سال  30 در تاریخ برداشت

در واحـدهاي آزمایشـی   ها  تعداد ردیف .متر بود 20/3×5واحد آزمایشی 
و  4بسته به الگوي کاشت یک یا دو ردیف روي پشته، به ترتیب برابـر  

 80کاشـت  هـاي   له بین ردیـف در آرایش کاشت تک ردیفه فاص .بود 8

کاشـت  هـاي   در آرایش کاشت دو ردیفه فاصله بین ردیفسانتی متر و 

فاصله گیاهان بر روي ردیف در آرایش کاشت تک . سانتی متر بود 40

 9و 10، 13بوتـه بـه ترتیـب     140و  120، 100هـاي   ردیفه  در تراکم
هـاي   کماین فاصله در آرایش کاشت دو ردیفـه در تـرا  . بود سانتی متر

 آبیـاري  اولـین  .بـود  سـانتی متـر   18و  21، 25فوق به ترتیـب برابـر   

 8تـا   6بـین  هـا   آبیاري سایر فواصل .شد انجام کاشت از پس بالفاصله

  .روز بود
مرحلـه   5هرز طـی  هاي  بر روي علف به منظور تعیین تاثیر تیمار 

 سـانتیمتري نمونـه بـرداري    50×100از کرتها توسط کوادراتی به ابعاد 
وزن خشـک   تعـداد،  شامل ارزیابی مورد جهت تعیین صفات .انجام شد

نمـره دهـی چشـمی    ( هـرز هـاي   درصد مهـار علـف   هرز و هاي علف
 سطح از گونه تفکیک به نمونه برداري ،)EWRC استاندارد براساس

 و در مرحله پنج برگی ذرت سبزشدن پس از روز 20 از مربع متر نیم

 کرت با استفاده هر در تنوع مقدار .شد تکراربار یک روز 20 هر و آغاز

غالبیـت   شـاخص و  )2و  1معـادالت  ) ('H(وینـر   -شـانون  شاخص از
 ذیـل  بصـورت  معادالت این. شد محاسبه )3معادله ((D) سیمپسون 

  :هستند

)1    (                                       H'= − Σ [Pi(LnPi)]  

نسبت افراد یا وفـور گونـه    Piوینر،  -شانون شاخص 'Hمعادله  این در

i نسـبی  فراوانـی (می شـود  بیان پوشش کل از نسبتیام که بر حسب 

  .می باشدn پایه  در لگاریتم  Lnو)  نظر مورد گونه

)2 (                                                          Pi = ni / N  

هـر   در افـراد  عدادت niو ها  گونه تمام افراد کل تعداد Nدر این معادله 

  .باشد می گونه مشخص



  75      ...کش وعلف آرایش کاشت،بوتهتاثیر تلفیق تراکم 

)3(                                                      )1-N(N  -D=1  
n(n-1)      Σ               

 مقایسـه  .گونـه اسـت   افراد تعداد n :افراد و  کل تعداد N:آن  در که

 انکـن د از آزمون چند دامنه اي استفاده میانگین صفات مورد مطالعه با

  .شد انجام درصد 5 احتمال سطح در

 بـه  مزرعـه  از خشک وزن براي تعیین هرز هاي علف هاي نمونه

 سانتی درجه 75 آون درها  نمونه دادن پس از قرار و منتقل آزمایشگاه

با توجـه    .شد گیري اندازهها  آن خشک وزن ساعت، 48مدت  به گراد

یی کاشته شـده بـود   به اینکه ذرت مورد مطالعه با هدف برداشت سیلو
درمرحلـه   تفکیـک  بـه  اندازه گیري عملکرد علوفـه سـیلویی،   به منظور

 برداشـت  متـوالی  بوته ده هرکرت میانی ردیف دو خمیري شدن دانه از

 در سـاعت  48 مـدت  بـه  و شـدند  گذاشته داخل پاکت جداگانه طور وبه

 سـپس  و تهویـه دار خشـک   آون درون سانتیگراد درجه 70 -75درجه 

 SAS برنامه آمـاري  از استفاده با صفات مورد ارزیابی .گردیدند توزین

 اسـتفاده از  بـا هـا   میـانگین  مقایسه و گرفتند قرار تجزیه واریانس مورد

شـد کـه    انجـام  درصـد  5 احتمال سطح در دانکن آزمون چند دامنه اي

براي مقایسه میانگین اثرات متقابل ترکیب دو یا سه تیمار بـه صـورت   

وارد  SASدر نظر گرفته شد و اطالعات در نرم افـزار   یک تیمار واحد

  . گردید

  

  بحث و نتایج

   گونه اي تنوع

هـاي   گونـه  کـل  تعـداد  تحقیـق  ایـن  از حاصـل  نتـایج  اسـاس  بر

 تیره 11 به بود که متعلق گونه 17 دراین مزرعه موجود هاي هرز علف

 چند با مقایسه در یکسالههاي  گونه زندگی چرخه نظر از .گیاهی بودند

 )گونه 12( کربنه سه هاي هرز علف فتوسنتزي، مسیر براساس و ساله

 بـاالتري  تنـوع  از) گونـه  5( کربنـه  هـرز چهـار   هـاي  علف در مقابل

 چرخـه  با هرز درشرایط این مزرعه علفهاي). 1جدول ( بودند برخوردار

پهن برگ در هاي  همچنین فراوانی گونه. نداشت وجود ساله دو زندگی

 رد. درصد بود 18درصد در مقابل  82باریک برگ هاي  نهمقایسه با گو

 Amaranthus)( خروس تاجهرز هاي  در این آزمایش علف مجموع

retroflexus L.،  ه تـره  سـلم(Chenopodium album L)، 

 Solanum(و تاج ریزي ) (.Polygonum avicular L  بند هفت

nigrum L. (ز هـر هـاي   هـرز یکسـاله و علـف   هاي  مهم ترین علف

ــه ).Convolvulus arvensis L(پیچـــک صـــحرایی  ، خارلتـ
)Cirsium arvensis L.( ترشــک ،)Rumex cirspus L.  ( و

هـرز  هـاي   مهمترین علـف ) Plantago lamceolata L(.بارهنگ 
  .بودندفراوانی  لحاظ بهچندساله 

  

روز بعـد از   20 هرزهاي  تعداد علفاثر دزهاي علف کش بر 

  تیمار علف کش

هـاي   ن داد که علف کش بر کاهش مجموع تعداد علـف نتایج نشا

  ).2جدول( هرز معنی دار است

  

  

  فتوسنتزي مسیرو  رویشی چرخهخانواده،  گونه، تفکیک به مزرعه ذرت هرزهاي  علف - 1جدول

 فتوسنتزي مسیر رویشی چرخه  خانواده هرز علف گونه
 Amaranthus retroflexus L. Amaranthaceae AB C4    تاج خروس ریشه قرمز

 Amaranthus blitoides L. Amaranthaceae AB C4            اج خروس خوابیدهت

 Chenopodium album L. Chenopodiaceae AB C3        سلمه تره                 

 Cirsium arvensis L. Asteraceae PB C3                     خارلته          

 Convolvulus arvensis L. Convolvulaceae PB C3        پیچک صحرایی        

 Datura stramonium L. Solanaceae AB C3         تاتوره                  

 Beauv  Echinochloa crus-galli Poaceae AG C3 (.L)      سوروف

 Malva neglecta Wallr. Malvaceae AB C3         پنیرك                 

 Phragmitis communis L. Poaceae PG C3      نی                     

 Plantago lamceolata L. Plantaginaceae PB C3        بارهنگ               

 Polygonum aviculare L Polygonaceae AB C3 .           هفت بند                

 Portulaca oleracea L. Portulaceae AB C4                    خرفه        

 Rumex cirspus L. Polygonaceae PB C3                             ترشک      

 Solanum nigrum L. Solanaceae AB C3                          تاج ریزي        

 L.  Sonchus oleraceus Asteraceae AB C3                              شیرتیغی

 Sorghum halepense L. Poaceae PG C4                   قیاق        

 L. Tribulus terrestris Zygophyllaceae AB C4                                خارخسک

AB : ساله یک ساله یک :AG ، برگ پهن  الهسچند  : PG، برگ باریک  هچندسال : PB، برگ باریک    پهن برگ 



  1392 هارب، 1شماره، 27، جلد)علوم و صنایع کشاورزي(نشریه حفاظت گیاهان      76

  

گـرم   80و  60 ،40تیمارهـاي   شاهد با علف هرز، تیمار مقایسه در

 از علف کش نیکوسولفورون بـه ترتیـب بـه طـور    در هکتار ماده موثره 

 البته . را کاهش دادند هرز هاي علفتعداد  درصد 87و  84 ،50متوسط

در هکتـار  گـرم مـاده مـوثره     80و  60به لحاظ آماري بین تیمارهـاي  

 اسبنشـاد و همکـاران  ). 3جدول( اختالف معنی داري مشاهده نگردید

علـف کــش   در هکتــارگـرم مــاده مـوثره    60کــاربرد دز بـا  نیـز  ) 10(

. هرز ذرت را کنترل کردندهاي  درصد علف 80نیکوسولفورون بیش از 

 ، ماننــد یینشــان داده انــد کــه علــف کــش هــا آنهــا طــی آزمایشــی

تواند کنترل قابـل قبـول    می نیکوسولفورون و پریم سولفورون در ذرت

حتـی  در پی داشـته باشـند    مطلوب رابازده اقتصادي تولید علف هرز و 

  .دناستفاده شو در برچسب آنهاحد پایین تر از مقدار درج شده اگر در 
  

   روز بعد از تیمار علف کش 20 هرزهاي  وزن خشک علف

جدول (دار بود  معنی هرز هاي علف خشک بر وزن کش علف اثر

در هکتـار  گـرم مـاده مـوثره     80و  60، 40به گونه اي که مصـرف  )2

 خشک وزن درصد 87و 85، 62کاهش ون به ترتیب باعثنیکوسولفور

البتـه از لحـاظ   . نسبت به شاهد بـا علـف هـرز گردیـد     هرز هاي علف

اختالف معنی در هکتار گرم ماده موثره  80و  60آماري بین تیمارهاي 

 خشک وزن بیشترین آزمایش این در). 3جدول(داري مشاهده نگردید 

 55/40(هـرز بـه مقـدار     علـف  با شاهد تیمار به هرزمربوط هاي علف

 نشان داد که کارایی دزهاي) 20(تحقیق نصرتی و همکاران  .بود) گرم

علـف کـش نیکوسـولفورون بـراي     در هکتار گرم ماده موثره  80و  60

کنترل قیاق با همدیگر یکسان بوده و بشدت تحت تاثیر عواملی نظیـر  

  .گیرد می فاصله ردیف قرار

  

 هرز بر اساس استانداردهاي  ارزیابی اثر علف کش بر علف

EWRC ، 20 روز بعد از تیمار علف کش  

روز پـس از مصـرف علـف     20بر این اساس در بین کلیه تیمارها 

در گـرم مـاده مـوثره     80مصـرف کش، بیشترین خسارت ظـاهري در  

درصـد مشـاهده    24/89علف کش نیکوسـولفورون بـه میـزان    هکتار 

ر مطلـوب اکثـر   معـادل مهـا   EWRCگردید که بـر اسـاس جـدول    

   .)3جدول( باشد می هرزهاي  علف

  

 ،در سطح تیمارهاي تراکم بوتههرز هاي  ذرت ،تعداد، وزن خشک و درصد مهار علفعملکرد  میانگین مربعات نتایج تجزیه واریانس - 2جدول

  علف کشو آرایش کاشت

  منابع تغییرات
 درجه

  آزادي

 هعملکرد علوف

    سیلویی

تعداد 

هرز      هاي  علف

وزن خشک 

  هرزهاي  علف

درصد مهار 

  هرزهاي  علف

هاي  تعداد علف

  هرز

هاي  وزن خشک علف

  هرز

  روز بعد از تیمار علف کش 20      
روز  46میانگین پنج مرحله نمونه برداري از 

  پس از سبز شدن ذرت تا انتهاي دوره رشد

74/1394 2 بلوك ** 87/5937 ** 63/2628 * 14/505 * 31/3649 ** 08/3445 ** 

96/3274 2 تراکم بوته ** 48/704 ns 21/30348 ** 11/1201 ** 61/429 ns 41/43202 ** 

00/2646 1 آرایش کاشت ** 16/5828 * 64/136708 ** 07/1645 ** 71/2489 ** 35/24421 ** 

آرایش  ×تراکم

 کاشت
2 55/267 ** 07/174 ns 97/24482 ** 18/58 ns 08/32 ns 87/18456 ** 

38/390 10 خطا  46/746  22/7946  14/11  890/807  48/2518  

51/392 3  علف کش ** 24/30535 ** 06/9920 * 87/9423 ** 436/442 ns 22/896 ns 

علف  ×بوته تراکم

  کش
6 51/214 * 65/456 ns 22/8898 * 81/290 ** 57/82 ns 68/585 ns 

 ×آرایش کاشت

 علف کش
3  22/228 * 63/4281 * 42/8044 * 67/104 ** 05/548 * 42/1159 * 

آرایش × تراکم

علف  × اشتک

  کش

6 11/198  * 39/555  ns 30/3061  ns 88/86 ns 56/114 ns 61/1271 * 

 63/130 41/195 02/19 49/3032 67/1096 00/79 36 خطا

C.V.   73/11 76/40 22/30 56/17 45/38 33/29 

:nsدرصد 1و 5 سطوح در دار معنی تفاوت داراي ترتیب به**:  و* ، غیر معنی دار  

  

  



  77      ...کش وعلف آرایش کاشت،بوتهتاثیر تلفیق تراکم 

عملکرد و ) روز بعد از تیمار علف کش 20( هرزهاي  درصد مهار علف ،هرزهاي  هرز، وزن خشک علفهاي  تعداد علف یانگینم مقایسه – 3جدول

  در تیمارعلف کشذرت سیلویی 

  هرز هاي  درصد مهار علف

  EWRCاستانداردبر اساس 

 علف هرز خشک وزن

 )گرم در مترمربع(

 تعداد علف هرز

  )تعداد در متر مربع(

تن در (  ه سیلوییعملکرد علوف

  )هکتار

  دز علف کش

  )در هکتار گرم ماده موثره  ( 

100 0 0 63/75  a شاهد بدون علف هرز   

0 12/30 a 10/39 a 25/55 b 0  

73/51 b 33/15 b 00/25 b 55/71 ab 40  

00/83 a 88/5 c 00/8 c 88/74 a 60  

48/92 a 69/5 c 00/6 c 77/80 a 80   

  .ندارند %5 احتمال سطح در داري معنی تفاوت چند دامنه اي دانکن،  آزمون براساس باشند می مشترك حروف یک حداقل داراي که مار،تی هر براي و ستون هر در ها، میانگین

  

 40مصـرف   از بـود درصد  52کمترین میزان خسارت را که معادل 

کـه بـر    شـد علف کش نیکوسولفورون ایجاد  در هکتارگرم ماده موثره 

. باشـد  مـی  هـرز هاي  ار ضعیف علفمعادل مه EWRCاساس جدول 

هـرز  هاي  روز پس از سمپاشی میزان خسارت ظاهري به علف 30البته 

  .بیشتر شد

 هـرز هـاي   تعداد علف و علف کش برالگوي کاشت  اثرات تراکم ،

روز پس از  46میانگین پنج مرحله نمونه برداري از(در طول دوره رشد 

کـش   هـاي تـراکم، علـف   اثر تیمار )تا پایان دوره رشد ذرت سبز شدن

 علـف  تعداد واثر متقابل تراکم بوته با آرایش کاشت برکاهش مجموع

بیـان داشـتند    )22(و همکاران  تارپ). 2جدول( دارنبود هرز معنی هاي

 که بعـداً  يهرزهاي  علف که تراکم ذرت و دز هاي علف کش بر شمار

 ایـش در این تحقیـق اثـر آر   .فصل پدید آمده است تاثیر نداردطول در 

 تعـداد  اثر متقابل آرایش کاشت بـا علـف کـش بـر مجمـوع      کاشت و

 نسبت بـه آرایـش   کاشت دو ردیفه آرایش .شد دار معنی هرز هاي علف

هـرز را ایجـاد   هـاي   درصدي تعداد علف 70کاهش کاشت یک ردیفه 

که با کاهش فاصله اظهار کردند  )22(و همکاران  تارپ ).4جدول( کرد

دو ردیفه مقدار تشعشع الزم بـراي جوانـه    کاشت آرایشبین ردیف در 

یابـد و در نتیجـه از    می هرز در زیر کانوپی ذرت کاهشهاي  زنی علف

  .شود می هرز کاستههاي  تراکم علف

در بررسی اثر متقابل آرایش کاشت با علف کش، آرایـش کاشـت    

علـف کـش و   در هکتـار  گـرم مـاده مـوثره     80دو ردیفه با کاربرد دز 

در هکتـار  گـرم مـاده مـوثره     40ردیفه با کاربرد دز آرایش کاشت یک

هرز را نسـبت  هاي  علف کش به ترتیب کمترین و بیشترین تعداد علف

گـرم مـاده    80 مصـرف  متوسـط ،  طور به). 7جدول (به شاهد داشتند 

یـک   بـه  کاشت دو ردیفه نسـبت  در آرایش کش علفدر هکتار موثره 

 کـارآیی  افـزایش  رصـد د 25هـرز،   هاي علف تعداد کاهش در ردیفه،

بوسـیله   علـف هـرز  دریافتند که کنتـرل  ) 20(و همکاران  تارپ. داشت

باریک نسـبت بـه   هاي  در فاصله ردیفعلف کش دزهاي کاهش یافته 

 موضوع این کهه است افزایش یافتو با افزایش تراکم ذرت  پهنردیف 

 راهکـار  عنـوان  کاشت دوردیفه، به از آرایش استفاده کارآیی از حاکی

  .شود می محسوب هرز هاي با علف تلفیقی مبارزه در زراعی مبارزه

 حـداقل  داراي کـه  تیمار، هر براي و ستون هر در هاي، میانگین

 چند دامنه اي دانکـن،  آزمون براساس باشند می مشترك حروف یک

  .ندارند %5 احتمال سطح در داري معنی تفاوت

هـاي   علفوزن خشک  و علف کش برالگوي کاشت  اثرات تراکم،

روز  46میانگین پنج مرحلـه نمونـه بـرداري از   (در طول دوره رشد  هرز

و کاشـت   آرایـش  تراکم، اثر )تا پایان دوره رشد ذرتپس از سبز شدن 

اثرات متقابل تراکم با آرایش کاشت و آرایش کاشت با علف کـش بـر   

دار بـود ولـی    معنی هرز هاي علف خشک وزن مجموع میزان کاهش

ثر متقابل تراکم با علف کش به لحاظ آماري معنی دار اثرعلف کش و ا

  ).2جدول( نشد

هزار بوتـه در هکتـار    140در بین تیمارهاي مختلف تراکم، تراکم 

درصـدي وزن   55هزار بوتـه در هکتـار کـاهش     100نسبت به تراکم 

تاییـد ایـن نتیجـه ویلیـامز و     در . را ایجـاد کـرد   هرزهاي  خشک علف

ه اسـت  نشـان داد  د کـه تحقیقـات متعـددي   بیان کردن) 23(همکاران 

را سـرکوب و وزن   هـرز هـاي   علف تراکم باالتر محصول تا حد زیادي

  .دهد می خشک آنها را کاهش

 
روز پس از سبز  46از (هرز در طول دوره رشد ذرت هاي  هرز، وزن خشک علفهاي  عملکرد ذرت سیلویی، تعداد علف میانگین مقایسه - 4 جدول

  آرایش کاشتدر تیمار ) شدن

  آرایش کاشت

 

 عملکرد علوفه سیلویی

  )تن در هکتار(

  تعداد علف هرز

 )تعداد در مترمربع(

 علف هرز خشک وزن

 )گرم در مترمربع(

74/68  یک ردیفه b 13/27 a 86/15 a 

74/82  دو ردیفه a 09/8 b 89/5 b 
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روز پس از سبز  46از(هرز در طول دوره رشد ذرت هاي  لفهرز، وزن خشک عهاي  عملکرد ذرت سیلویی، تعداد علف میانگین مقایسه - 5 جدول

 در تیمار تراکم بوته) شدن

  راکم بوته در هکتارت
    عملکرد علوفه سیلویی

 )تن در هکتار(

 تعداد علف هرز

  )تعداد در مترمربع(

 علف هرز خشک وزن

  )گرم در مترمربع(

100000 55/60 b 62/6 a 70/13 a 

120000 33/80 a 44/6 a 65/12 ab 

140000 33/86 a 27/5 a 12/6 b 

  .ندارند %5 احتمال سطح در داري معنی تفاوت چند دامنه اي دانکن،  آزمون براساس باشند می مشترك حروف یک حداقل داراي که تیمار، هر براي و ستون هر در هاي، میانگین

  

هرز در طول دوره رشد ذرت هاي  هرز و درصد مهار علفهاي  هرز، وزن خشک علفهاي  عملکرد ذرت سیلویی، تعداد علف میانگین مقایسه- 6 جدول

در اثر متقابل آرایش کاشت و تراکم بوته) روز پس از سبز شدن 46از (

  آرایش کاشت

  

 راکم بوته در هکتارت

 

    عملکرد علوفه سیلویی

  )تن در هکتار(

 تعداد علف هرز

 )تعداد در مترمربع(

 علف هرز خشک وزن

 )گرم در مترمربع(

  ردیفهیک 

 

100000 33/51 d 66/20 a 66/33 a 

120000 66/74 bc 00/17 a 00/24 a 

140000 22/80 ab 00/16 a 50/21 a 

  دو ردیفه

 

100000 77/69  c 66/14 a 00/13 b 

120000 00/88 ab 33/12 a 33/9 b 

140000 44/92 a 33/11 a 33/5 b 

  .ندارند %5 احتمال سطح در داري معنی تفاوت چند دامنه اي دانکن،  آزمون براساس باشند می مشترك حروف یک حداقل داراي که تیمار، هر براي و ستون هر در هاي، میانگین

  

و همچنـین بـین    120و  100هاي  لحاظ آماري بین تراکم البته به

هزار بوته در هکتار تفـاوت معنـی داري وجـود     140و  120هاي  تراکم

  ).5جدول ( نداشت

کاهش  کاشت یک ردیفه ه آرایشنسبت بکاشت دو ردیفه  آرایش

 فمهـام ). 4جدول(باعث شد هرز را هاي  درصدي وزن خشک علف 62

دریافت که در آرایش کاشت دو ردیفه به علت جـذب حـداکثري    )11(

هـرز و وزن  هـاي   تشعشع فعال فتوسنتزي در کانوپی ذرت تداخل علف

همچنـین در بررسـی اثرمتقابـل    . یابد می هرز کاهشهاي  خشک علف

 140بر وزن خشک علف هرز، ترکیب تیمـاري  کاشت  کم با آرایشترا

هـاي   وزن خشک علف ،کاشت دو ردیفه در آرایش هزار بوته در هکتار

در تحقیـق  ) 22( تـارپ  ).6جدول(به مقدار بیشتري کاهش داد هرز را 

و فاصـله ردیـف    یافتـه زمانی که جمعیـت ذرت افـزایش   خود دریافت 

بطـور محسوسـی کـاهش     هـرز ي ها علفیابد وزن خشک  می کاهش

نیزبدسـت  ) 17( و همکـاران  مـورفی  یافت که این نتیجه توسط توسط

مختلـف در  هـاي   از آنجا که بین تـراکم  6با توجه به جدول. آمده است

آرایش کاشت دو ردیفه اختالف معنی داري وجود ندارد پس بـا توجـه   

در هـزار بوتـه    140و  120به عملکرد بیشتر ذرت سـیلویی در تـراکم   

 هـزار بوتـه در هکتـار    140هکتار، آرایش کاشت دو ردیفـه در تـراکم   

  . تواند بهترین انتخاب باشد می

 آرایش نشان داد که بررسی اثر متقابل آرایش کاشت با علف کش

علـف کـش   در هکتـار  گرم ماده مـوثره   80 ردیفه با کاربرد دو کاشت

در مـوثره  گـرم مـاده    40ردیفه با  تک و آرایش کاشت نیکوسولفورون

در مقایسـه بـا شـاهد، بیشـترین و      علف کـش نیکوسـولفورون  هکتار 

 ).7جـدول (باعث شدند  را هرز هاي علف خشک کمترین کاهش وزن

طی مطالعـه اي دریافتنـد کـه کـاربرد علـف کـش       ) 5( زند وهمکاران

آترازین در آرایش کاشت دو ردیفه ذرت نسبت به آرایش کاشـت تـک   

 خشـک  وزن کارایی آترازین در کاهش درصد افزایش 46ردیفه باعث 

انتخاب آرایش کاشـت دو   7 با توجه به جدول. شود می هرز هاي علف

علف کش با توجه بـه  در هکتار گرم ماده موثره  40ردیفه با کاربرد دز 

  .باشد می عملکرد علوفه سیلویی بهترین انتخاب

آرایـش  × در این بررسی همچنین اثـر متقابـل سـه گانـه تـراکم      

 هـرز معنـی دار گردیـد   هـاي   علف کش بر وزن خشک علف× کاشت 

 140به طوري که تیمار آرایش کاشـت دوردیفـه در تـراکم    ). 2جدول(

کـش   علف در هکتارگرم ماده موثره  80هزار بوته در هکتار و با کاربرد 

هـرز بـود کـه از    هـاي   نیکوسولفورون داراي کمترین وزن خشک علف

تـراکم  × ار آرایش کاشـت دو ردیفـه   لحاظ آماري بین این تیمار و تیم

در هکتـار  گـرم مـاده مـوثره     60و  40دز × هزار بوته در هکتـار   140

 .)8جـدول (کش نیکوسولفورون اختالف معنی داري وجود نداشت  علف

 در بـاال و  تـراکم  بـا  ذرت رشـد  کـه  کرد ثابت )21( تسدال تحقیقات

 مصـرف  با اهرز ر علف هاي پایدار کنترل تواند می باریک هاي ردیف

  .کند فراهمها  کمتر علف کش
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روز پس از  46از (هرز در طول دوره رشد ذرت هاي  وزن خشک علف و هرزهاي  تعداد علفعملکرد ذرت سیلویی،  هاي میانگین مقایسه - 7 جدول

  اثر متقابل آرایش کاشت و دز علف کشدر ) سبز شدن

 علف هرز خشک وزن

 )گرم در مترمربع( 

 تعداد علف هرز

  )تعداد در مترمربع(

   عملکرد علوفه سیلویی

  )تن در هکتار( 

  دز علف کش

  )در هکتار گرم ماده موثره (

  آرایش کاشت

 

30/35 a 45/18 a 15/38 d 0  

  یک ردیفه
82/23 b 78/16 a 11/63 c 40  

36/20 bc 87/15  a 66/68 c 60  

39/12 bc 85/15 a 44/70 c 80  

20/25 ab 50/13 a 00/45 d 0  

  دو ردیفه
59/11 c 14/6 b 00/80 ab 40  

41/9 c 07/6 b 11/81 ab 60  

38/9 c 07/5 b 11/87 a 80  

  .ندارند %5 احتمال سطح در داري معنی تفاوت چند دامنه اي دانکن،  آزمون براساس باشند می مشترك حروف یک حداقل داراي که تیمار، هر براي و ستون هر در هاي، میانگین
  

   46از ( در طول دوره رشد ذرت و عملکرد ذرت سیلویی هرز هاي  خشک علف وزنهاي  میانگین مقایسه -8جدول

  دز علف کش× تراکم بوته × در اثر متقابل آرایش کاشت ) روز پس از سبز شدن

  آرایش کاشت

  

 راکم بوته در هکتارت

  

  دز علف کش

  )در هکتار گرم ماده موثره (

 علف هرز خشک وزن

  )گرم در مترمربع(

  عملکرد ذرت سیلویی

 )تن در هکتار(

  یک ردیفه

100000  0  35/43 a 50/13c 

100000  40  35/38 a 62/18bc 

100000  60  45/38 a 65/48bc 

100000  80  50/34 ab 66/15bc 

120000  0  41/55a 54/44c 

120000  40  27/35 ab 75/45ab 

120000  60  57/33 ab 76/59ab 

120000  80  40/29 b 78/18ab 

140000  0  38/44a 55/45c 

140000  40  50/38 a 80/00a 

140000  60  40/36 ab 80/11a 

140000  80  40/36 ab 82/17a 

  دو ردیفه

100000  0  32/87b 52/00c 

100000  40  35/30 b 70/74ab 

100000  60  39/29 b 73/25ab 

100000  80  31/29 b 73/67ab 

120000  0  50/28 b 55/76c 

120000  40  35/27 b 85/19a 

120000  60  30/27 b 87/16a 

120000  80  60/25 bc 87/00a 

140000  0  26/40b 60/68bc 

140000  40  38/18 c 87/10a 

140000  60  28/17 c 10/89 a 

140000  80  14/91c 89/21a 

  .ندارند %5 احتمال سطح در داري معنی تفاوت ي دانکن،چند دامنه ا  آزمون براساس باشند می مشترك حروف یک حداقل داراي که تیمار، هر براي و ستون هر در ها، میانگین
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  عملکرد ذرت سیلویی 

دار  معنـی  ذرت سیلویی برعملکرد ذرت کاشت آرایش و تراکم اثر

ترین  به پایین نسبت ذرت تراکم که باالترین طوري به .)2جدول( بود

). 5جـدول ( داد درصد افزایش 30 را ذرت علوفه اي عملکرد آن، تراکم

ج دیگران نیز حاکی ازآن است که با افزایش تـراکم عملکـرد ذرت   نتای

مشاهده کرد کـه  ) 3( به عنوان مثال دماوندي. یابد می سیلویی افزایش

بوته در مترمربع باعث افزایش دو هـزار   5/12به  9/8افزایش تراکم از 

نیـز طـی   ) 8(یـدوي   همچنـین . گرمی عملکرد ذرت در متر مربع شـد 

 تـر  پایین به تراکم نسبت ذرت باالتر ت که تراکمآزمایشی اظهار داش

 تراکم بـاالي  داد به طوري که را افزایش ذرت بیولوژیکی عملکرد آن

بوتـه در متـر    9( آن پایین تراکم به نسبت )مربع متر در بوته 11(ذرت 

  .داد افزایش درصد 34 ذرت سیلویی را عملکرد) مربع

معنـی دار   سـیلویی  تاثیر آرایش کاشت نیز بر روي عملکـرد ذرت  

 کاشت دو ردیفه مقایسات میانگین نشان داد که آرایش). 2جدول ( بود

). 4جدول ( دارد را سیلوییذرت  بیشترین عملکردیک ردیفه نسبت به 

 کـاهش  و کانوپی شدن سریعتر بسته نتیجه در کاشت، آرایش این در

 ذرت عملکـرد  هـاي هـرز،   علـف  بـراي  دسترس قابل محیطی منابع

 زیـر  منـابع  نـور،  افزایش جذب نیز محققان از بسیاري. یافت افزایش

 باالتر تراکم هاي را در هرز هاي علف رشد کاهش همچنین و زمینی

 کاشـت،  مختلفهاي  آرایش در ).14( اند کرده گزارش زراعی گیاهان

 هـاي  علف تداخل دلیل به )کش علف بدون( هرز علف با شاهد تیمار

 عملکرد کمترین ذرت دسترس در یطیمح منابع نتیجه کاهش در هرز

 افـزایش ) 7( همچنین صـالحی . داد اختصاص خود به ذرت سیلویی را

 خاطر به را باال در آرایش کاشت دو ردیفههاي  در تراکم ذرت عملکرد

اسـتفاده   جذب منابع و بازده باالتر باالتر ذرت درهاي  برتري تعداد بوته

   .داند می از نور

عملکرد علوفه سـیلویی   بر ذرت رایش کاشتآ و تراکم متقابل اثر

تـراکم   کاشـت و  آرایـش  متقابـل  اثر میانگین مقایسه. نیزمعنی دار بود

آرایـش کاشـت دو ردیفـه     علوفه سیلویی در عملکرد دادکه ذرت نشان

از آرایـش   بیشـتر  داري معنی طور هزار بوته در هکتار به 140با تراکم 

 بـود  بوته در هکتـار  هزار 120و  100هاي  کاشت یک ردیفه با تراکم

  .)6 جدول(

 علوفـه سـیلویی   برعملکـرد  اثرتیمار علف کش در دزهاي مختلف

و  60بر اساس مقایسات میانگین دزهاي ). 2جدول ( بود دار معنی ذرت

 بیشترین نسبت به تیمار بدون علف کشدر هکتار گرم ماده موثره  80

گـرم   80و  60 ،40بـین دزهـاي    ولی داشته را علوفه سیلویی عملکرد

وجـین  ( هـرز  علـف  بـدون با یکدیگر و با شـاهد  در هکتار ماده موثره 

 تفـاوت  عـدم  ).3جـدول  (داري وجـود نداشـت    معنـی  تفـاوت ) کامل

 تیمـار  از غیر به( تیمارهاي علف کشی ذرت سیلویی عملکرد دار معنی

 مـورد  کشـی  علـف  که تیمارهـاي  معناست بدین  )هرز علف با شاهد

 دار معنی کاهش از و ممانعت هرز هاي علف مطلوب رلکنت با استفاده

 موجـب  هـرز  با علف هاي تداخل در ذرت فیزیولوژیک هاي شاخص

ذرت  نتـایج عملکـرد   بـه  توجه با. شدند تولید و افزایش پتانسیل حفظ

 ذرت سـیلویی  عملکـرد  دار معنـی  تفـاوت  عـدم  دلیـل  بـه  ، سیلویی

 توان می ،در هکتاره گرم ماده موثر 80و  60 ،40کشی تیمارهاي علف

 میـزان  نتیجـه  در و استفاده نمودها  کش علف یافته کاهش مقادیر از

  .)3جدول ( داد کاهش راها  علف کش مصرف

اثرات متقابل بین هر یک از دو تیمار تراکم بوته و آرایش کاشـت  

بیشـترین  ). 2جدول ( با علف کش بر روي عملکرد علوفه معنی دار بود

هزار بوته در هکتار با کـاربرد دز   140ی در تراکم عملکرد علوفه سیلوی

. علف کش نیکوسـولفورون بدسـت آمـد   در هکتار گرم ماده موثره  80

تفـاوت  در هکتـار  گرم مـاده مـوثره    60و 40بین تیمار اخیر با دزهاي 

کمترین عملکرد بعد از تیمار شاهد از تـراکم  . معنی داري وجود نداشت

در هکتـار  گـرم مـاده مـوثره     40ربرد دز هزار بوته در هکتار با کا 100

  ).9جدول (بدست آمد  علف کش نیکوسولفورون

گـرم   80و  60 ، 40 همچنین آرایش کاشت دوردیفه با کـاربرد دز 

علف کش عملکرد بیشتري را نسـبت بـه آرایـش    در هکتار ماده موثره 

 آزمایش بیرگانی و همکاران نتایج). 7جدول ( کاشت تک ردیفه داشت

 دو ردیفـه  کاشت آرایش درها  کش علف نشان داد که مصرفنیز ) 2(

 افـزایش  درصد 22 ردیفه به طور متوسط یک کاشت آرایش به نسبت

 قـاطع  اثر از حاکی موضوع این که است، داشته عملکرد ذرت را در بر

 عنـوان راه کـار   بـه  ذرت ردیفـه  دو کاشـت  آرایش از کارآیی استفاده

  .باشد یذرت م عملکرد افزایش براي زراعی

در این تحقیق همچنین اثر متقابل معنی داري بـین تـراکم بوتـه،    

 آرایش کاشت و دز علف کش بر عملکـرد ذرت سـیلویی بدسـت آمـد    

به طوري با افزایش تراکم بوته ودز علف کـش در آرایـش    ).2جدول (

کاشت دو ردیفه عملکرد ذرت سیلویی با افزایش محسوسی مواجه بود 

ي تیمارهاي مورد مطالعه اختالف چندان معنـی  که البته در سطوح باال

شـود ایـن    می همچنین آنچه از این جدول استنباط. )8جدول ( دار نبود

تیماري، تیمارها به ترتیب زیر توانسته انـد بـر   هاي  است که در ترکیب

  دز علف کش› آرایش کاشت› تراکم بوته: عملکرد تاثیر گذار باشند

علوفه سیلویی بـا تعـداد،    کردعمل پتانسیل بین همبستگی ضرایب

 همبسـتگی  ضـرایب  نتـایج  هـرز هاي  وزن خشک و درصد مهار علف

 عملکـرد علوفـه سـیلویی،    پارامترهـاي مـورد انـدازه گیـري بـا      سـاده 

 )= r 57/0**(درصد 1احتمال  سطح در داري ومعنی مثبت همبستگی

 و) EWRC(چشـمی  براي  درصد مهار علفهاي هرز براساس ارزیابی 

 30/0*و-= r 25/0*( درصد 5در سطح  داري منفی ومعنی همبستگی

r =- (هـاي   هـرز و وزن خشـک علـف   هاي  به ترتیب براي تعداد علف

بنابراین افزایش درصد مهـار   .)10جدول( هرز در متر مربع را نشان داد

هرز جهت دستیابی به عملکردهـاي بـاالتر علوفـه سـیلویی     هاي  علف

  .است برخوردار باالیی ازکارایی



  81      ...کش وعلف آرایش کاشت،بوتهتاثیر تلفیق تراکم 

  

  اثر متقابل تراکم بوته و دز علف کشدر  عملکرد ذرت سیلویی هاي میانگین مقایسه - 9 جدول

  عملکرد علوفه سیلویی

  )تن/هکتار(

  دز علف کش

  )در هکتار گرم ماده موثره (

 راکم بوته در هکتارت

  

12/39 d 0  
100000 

 

66/67 bc 40  

33/68 bc 60  

33/75 bc 80  

74/47 d 0  

120000 

 

67/80 ab 40  

33/87 ab 60  

00/88 ab 80  

42/55 cd 0  

140000 
67/84 ab 40  

33/89 ab 60  

33/96 a 80  

  .ندارند %5 احتمال سطح در داري معنی تفاوت چند دامنه اي دانکن،  آزمون براساس باشند می مشترك حروف یک حداقل داراي که تیمار، هر براي و ستون هر در ها، میانگین
  

هرز در متر مربع و درصد مهار علفهاي هرز هاي  تعداد، وزن خشک علفعلوفه سیلویی،  عملکرد پتانسیل بین همبستگی یبضرا -10 جدول

  در طول دوره رشد ذرت) EWRC(براساس ارزیابی چشمی 

 
  عملکرد 

   علوفه سیلویی

  تعداد

 هرزهاي  علف 

  وزن خشک 

 هرزهاي  علف

  درصد مهار 

 هرزهاي  علف

 - - - 1 لوییعملکرد علوفه سی

- هرز هاي  تعداد علف 25/0 * 1 - - 

  هرز هاي  وزن خشک علف

 )گرم در متر مربع(
- 30/0 * 08/0 ns 1 - 

57/0 هرزهاي  درصد مهار علف ** 54/0 - ** - 02/0 ns 1 

     ns :درصد 1و 5 سطوح در دار معنی تفاوت ترتیب به** : ، *غیر معنی دار و  
  

  وینر -شاخص تنوع  شانون 

هاي  با تغییر سطوح تیمارها در ترکیب 11جدول شماره اساس  بر 

تیماري نظیر افزایش تراکم،کاهش فاصله ردیف در آرایـش کاشـت دو   

ردیفه و افزایش دز علف کش نیکوسولفورون بـه نحـو چشـمگیري از    

این موضوع بیانگر این مطلب است که  .شود می کاسته α -مقدار تنوع

حسـاس بـه   هـاي   گردد که جمعیت گونـه  یم این تغییر پارامترها باعث

حساسـی نظیـر   هـاي   در این آزمایش جمعیت گونه. شدت کاهش یابد

خرفه، بارهنگ، هفت بند، تاج ریـزي و قیـاق بـه شـدت تحـت تـاثیر       

تیمارها قرار گرفتند و جمعیت آنها در انتهاي فصل رشـد تحـت تـاثیر    

  .تیمارهاي آزمایش به شدت کاهش یافت
  

  سونمپیس تیغالب شاخص

گـردد از طرفـی    مـی  مشـاهده  11همانطور که در جـدول شـماره   

× آرایـش تـک ردیفـه    (یکنواختی گونه اي بیشتري در ترکیب تیماري 

وجود دارد و طـرف  ) بدون علف کش× هزار بوته در هکتار 100تراکم 

دز × هزار بوته در هکتـار  120تراکم × آرایش دو ردیفه (دیگر در تیمار 

هـاي   غلبـه بـا گونـه    )نیکوسـولفورون ر هکتـار  دگرم مـاده مـوثره    80

گـردد   مـی  باشد یعنی اینکه بکارگیري این تیمار باعـث  می محدودتري

در ایـن  . خاصـی در جامعـه بـه صـورت غالـب در آینـد      هـاي   که گونه

محدودي نظیر تاج خروس، سلمه و پیچک و خارلته هاي  آزمایش گونه

ي فصـل رشـد بقـاء    با متحمل شدن تغییرات فنولوژیکی رشد تا انتهـا 

  .خود را در درون مزرعه حفظ کردند
  

  گیري  نتیجه

کـه بـا افـزایش تـراکم ذرت و کـاربرد       نشان داد تحقیق این نتایج

و وزن خشـک   آرایش کاشت دوردیفه عالوه بر کاهش دز علف کـش 

درصد مهار آنها را افزایش و از این طریق موجـب افـزایش   علف هرز، 

گرم ماده موثره  60و  40 طوري که دز به دیعملکرد ذرت سیلویی گرد

گـرم مـاده    80کش نیکوسولفورون همان کارایی دز  از علفدر هکتار 

  .ه باشدرا داشتدر هکتار موثره 
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  درسطح تیمارهاي تراکم بوته، آرایش کاشت و علف کش مپسونیس تیغالبوینر و شاخص  -شاخص تنوع شانون -  11جدول 

  تیغالب شاخص

  مپسونیس 
 وینر -ع شانون شاخص تنو

  دز علف کش

  )درهکتار گرم ماده موثره (

 راکم بوته در هکتارت

  

  آرایش کاشت

  

56/2 a
 99/0 a 0  100000 

  یک ردیفه

  

09/1 c
 88/0 ab 40  100000 

14/1 c
 90/0 ab 60  100000 

10/1 c
 85/0 abc

 80  100000 

27/2 a
 95/0 ab 0  120000  

09/1 c
 87/0 ab

 40  120000 

14/1 c
 84/0 abc

 60  120000 

16/1 c
 96/0 ab

 80  120000 

96/1 ab
 86/0 abc 0  140000 

08/1 c
 80/0 abc

 40  140000 

15/1 c
 79/0 abc

 60    140000 

09/1 c
 86/0 ab

 80  140000 

44/2 a
 97/0 ab 0  100000 

  دو ردیفه

  

09/1 c
 81/0 abc

 40  100000 

79/1 ab
 87/0 ab

 60  100000 

16/1 c
 82/0 abc

 80  100000 

08/2 ab
 88/0 ab 0  120000 

06/1 cd
 93/0 ab

 40  120000 

10/1 c
 85/0 ab

 60  120000 

20/1 c
 76/0 abc

 80  120000 

85/1 ab
 85/0 abc 0  140000 

04/1 d
 80/0 abc

 40  140000 

18/1 c
 73/0 bc

 60  140000 

10/1 c
 44/0 c

 80  140000 

  .ندارند داري معنی تفاوت% 5 احتمال سطح در دانکن اي دامنه چند آزمون اساس بر هستند، مشترك حروف داراي که هایی میانگین شاخص هر براي

  

  

) هکتـار  در تن 92(  ذرت سیلویی باالترین عملکرد آزمایش این در

بـود  درهکتار  بوته هزار 140 تراکم مربوط به آرایش کاشت دو ردیفه و

 آرایـش  بـین  مثبـت  متقابـل  اثر به توان می را افزایش عملکرد علتکه 

 و )برابر تراکم معمـول ذرت  4/1تا  2/1( بوته تراکم کاشت دو ردیفه و

) در هکتـار گرم ماده مـوثره   60و  40(یافته علف کش  کاهشهاي  دز

مرتبط دانست که باعث موفقیـت گیـاه ذرت در حـداکثر کـردن تـوان      

هـاي   همچنین با تغییر سطوح تیمارها در ترکیب .شده است فتوسنتزي

یش تراکم،کاهش فاصله ردیف در آرایـش کاشـت دو   تیماري نظیر افزا

 کاسته α -ردیفه و افزایش دز علف کش نیکوسولفورون از مقدار تنوع

هـاي   گردد که جمعیـت گونـه   می که این تغییر پارامترها باعث شود می

خاصی در جامعه به صورت غالب هاي  حساس به شدت کاهش و گونه

  .در آیند

 

  سپاسگزاري

دکتـر   اسـتاد گرامـی آقـاي    راهنمـایی  و اتزحمـ  از وسـیله  بدین

و آقـاي   آماري طـرح هاي  در زمینه انجام آنالیز دربان علیرضا سوهانی

مهندس مجید قصاب محمدآبادي در زمینه اجراي موفق ایـن مطالعـه   

  .گردد می قدردانی
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