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تأثیر منبع ،روش مصرف کود نیتروژن و روش مبارزه با علفهاي هرز بر عملکرد،
اجزاي عملکرد و برخي صفات زراعي ذرت دانهاي
2

حمید عباسدخت *1و علياکبر دشتي اندراب
 1و  .2دانشيار و کارشناس ارشد زراعت دانشگاه صنعتي شاهرود
(تاریخ دریافت -1911/2/11 :تاریخ تصویب)1911/7/21 :

چکیده
بهمنظور بررسي اثر منبع کود نيتروژن ،روش مصرف کود و روش مبارزه با علفهاي هرز بر بيوماس
علفهاي هرز ،عملکرد ،اجزاي عملکرد و برخي صفات زراعي ذرت دانهاي آزمایشي بهصورت اسپيلت
پالت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي در چهار تکرار اجرا شد .عوامل مورد بررسي
شامل روشهاي مبارزه با علفهاي هرز در چهار سطح (وجين کامل ،عدم وجين ،ايپيتيسي ]ارادیکان[

در 111درصد دوز توصيهشده و ايپيتيسي ]ارادیکان[ در  01درصد دوز توصيهشده) بهعنوان فاکتور
اصلي؛ منبع کود نيتروژن در دو سطح (اوره و سولفات آمونيوم) و دو سطح روش مصرف کود (نواري و
سرتاسري) بهعنوان فاکتورهاي فرعي بودند .نتایج پژوهش نشان داد که کاربرد ايپيتيسي  111درصد
دوز توصيهشده بهروش نواري بيشترین اثر را در کاهش بيوماس علفهاي هرز نسبت به دو تيمار
ايپيتيسي  01درصد و تيمار عدم وجين داشت .روش مبارزه با علفهاي هرز بر صفات عملکرد دانه،
وزن هزاردانه ،تعداد ردیف دانه در بالل ،تعداد دانه در ردیف ،طول بالل ،عملکرد بيولوژیک و وزن بالل
معنيدار بود ،ولي بر قطر بالل معنيدار نبود .اثر منبع نيتروژن بر بيوماس علفهاي هرز غيرمعنيدار و بر
صفات طول بالل و قطر بالل ذرت معنيدار بود و بر سایر صفات معنيدار نبود .اثر متقابل منبع نيتروژن و
روش مبارزه با علفهاي هرز بر بيوماس علفهاي هرز غيرمعنيدار و براي صفات طول بالل و قطر بالل
ذرت معنيدار بود و براي سایر صفات معنيدار نبود .همچنين اثر متقابل روش مبارزه با علف هرز و روش
مصرف کود نيتروژن بر بيوماس علفهاي هرز در مراحل مختلف رشد معنيدار شد .بهگونهايکه کاربرد
ايپيتيسي  111درصد به روش نواري بيشترین اثر را در کاهش بيوماس علفهاي هرز نسبت به دو
تيمار ايپيتيسي  01درصد و تيمار عدم وجين داشت .تيمار وجين کامل و استفاده از علفکش
ايپيتيسي در  111درصد دوز توصيهشده بيشترین عملکرد دانه را توليد کرد .عملکرد در روش مبارزه با
علفکش ايپيتيسي در 01درصد دوز توصيهشده و عدم وجين اختالف معنيداري نشان نداد و کمترین
عملکرد دانه را داشت .صفات تعداد ردیف دانه در بالل و وزن هزاردانه در استفاده از علفکش
ايپيتيسي در  111درصد دوز توصيهشده بيشترین و در روش مبارزه با علفکش ايپيتيسي در 01
درصد دوز توصيهشده و عدم وجين در کمترین مقدار بود .اثر متقابل روش مبارزه با علفهاي هرز و
روش مصرف کود نيتروژن بر صفت تعداد دانه در ردیف بالل معنيدار شد .بهطور کلي ميتوان گفت با
توجه به معنيدار نشدن هيچیک از تأثيرات متقابل براي عملکرد دانه ،در فاکتور روش مبارزه با علف هرز،
تيمار کاربرد ايپيتيسي  111درصد یا وجين کامل علفهاي هرز و در فاکتور روش مصرف کود
نيتروژن ،تيمار کاربرد نواري کود ،بيشترین عملکرد دانه را داشتند.
واژههاي کلیدي :علفکش ايپيتيسي ،کنترل علفهاي هرز ،مدیریت مصرف کود.
* تلفن73314033100 :

E-mail: habbasdokht@yahoo.com
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مقدمه

دو صورت نیترات NO3-و آمونیوم NH4+است .ممکن

براساس برآورد سازمان بینالمللی خواربار کشاورزي

است گیاهان مختلف یکی از فرمهاي نیتروژن را بیشتر

( )FAOبیش از  54درصد از محصوالت زراعی جهان در

جذب کنند (1984) Hangeman .در مورد استفاده از

& Kettenring

این دو شکل جذبی نیتروژن بیان کرد که فرم نیتروژن

 .)Galatowitsch, 2007بنابراین ،کنترل علفهاي هرز

نیتراتی به شکل آنیون بوده و در خاك قابلیت تحرك

یکی از ارکان اصلی تولید محصوالت زراعی در سراسر

دارد و فرم آمونیومی نیتروژن کاتیون بوده که در خاك

جهان محسوب میشود .علفهاي هرز بهصورت تصادفی

غیرمتحرك است و توسط اجزاي رس جذب میشود.

یا یکنواخت در مزارع توزیع نمیشوند ،بلکه بهصورت

این دو فرم جذبی یونهاي مختلفی در ترکیبات خود

لکهاي ظاهر میشوند ) .)Clay et al., 2006در بیشتر

دارند که میتوانند روي  pHخاك اثر بگذارند .براي مثال

سیستمهاي زراعی کنترل علفهاي هرز به یکی از

سولفات آمونیوم یا نیترات سدیم که بهترتیب موجب

روشهاي دستی ،مکانیکی یا شیمیایی صورت میگیرد.

اسیدي و قلیایی شدن خاك میشوند .یون آمونیوم

همۀ این روشها بهصورت بالقوه قادرند تراکم علفهاي

موجب اسیدي شدن محیط اطراف ریشه میشود و

هرز را بهخوبی کاهش دهند (.)Kocheki et al., 1995

نیترات سبب قلیایی شدن محیط اطراف ریشه میشود،

انواعی از گیاهان زراعی که داراي قدرت رقابت بیشتري

ازاینرو در جذب عناصر دیگر بهوسیلۀ ریشه تأثیر

نسبت به علفهاي هرز هستند ،نقش مهمی در راهبرد

میگذارند .فرمهاي نیتروژن مصرفی در کودهاي

(1998) Paolini et al.

نیتروژندار نقش مهمی در فعالیتهاي متابولیکی

و  (2013) Abbasdokht et al.گزارش کردند که قابلیت

گیاهان دارند (1993) Malik et al. .بیان کردند که

رقابت بیشتر در گیاهان زراعی ،میتواند از طریق

گیاهان جوان فرم نیتروژن آمونیاکی را بیشتر و سریعتر

برنامههاي اصالحی خاص یا تغییر در برنامههاي بهزراعی

از فرم نیتراتی آن جذب میکنند .ایشان اظهار داشتند،

همچون تعیین تاریخ کاشت مناسب ،رشد ارقام با توانایی

ممکن است گیاهان در مراحل مختلف رشد از فرمهاي

تهاجم بیشتر ( Paolini et al., 1998, 1994; Lemerle et

متفاوت نیتروژن استفاده کنند .با آنکه اهمیت زیادي

 )al., 1996و تغییر در تراکم گیاه زراعی و متعاقباً تغییر

براي انتخاب کود مناسب و تعادل الزم بین عناصر باید

;Lawson & Topham, 1985

قائل بود باید گفت که روش مصرف کودهاي شیمیایی

 )Malik et al., 1993تغییر یابد .به هر حال تأثیر این

نیز اهمیت بسزایی دارد .کود باید طوري به خاك داده

عوامل وابستگی شدیدي به گونههاي زراعی ،نیازهاي

شود که حداکثر استفاده را به گیاه برساند .این عمل

زراعی آنها و سطوح آلودگی علفهاي هرز و همچنین

ایجاب میکند که روش مصرف کود با توجه به نوع کود

شرایط محیطی دارد .عالوه بر عوامل بهبوددهندة توانایی

و گیاه معین شود .روشهاي مصرف کود شیمیایی عبارتند

اثر علفهاي هرز از بین میروند (

کاهش مصرف علفکشها دارند.

در آرایش فضایی آنها (

3

1

3

رقابت بهنظر میرسد بتوان از عواملی دیگر نیز بهره

از :پخش در تمام سطح  ،نواري و محلولپاشی  .امروزه

جست .اطالعات در مورد تأثیر کود نیتروژن بر تأثیرات

بهمنظور افزایش سودمندي نیتروژن کاربردي و در نتیجۀ

متقابل بین گیاهان زراعی و علفهاي هرز محدود است،

آن افزایش عملکرد ،مدیریت روشهاي مصرف کود نیتروژنه

بهخصوص با توجه به زمان کاربرد آن که میتواند بر

مورد توجه قرار گرفته است .نتایج برخی مطالعات حاکی

توانایی نسبی رقابت گونهها با نیازهاي ویژه آنها

است که در اثر کاربرد سطحی یا سرتاسري کود اوره

تأثیرگذار باشد ( .)Paolini, 1996در مزارع ،نتیجۀ نهایی

تصعید آمونیاك افزایش مییابد و در نهایت کاهش در

رقابت بین علفهاي هرز و گیاهان زراعی و همچنین

عملکرد و جذب نیتروژن در گیاهان زراعی مانند ذرت

& Swanton

دیده میشود ( Bandel et al., 1980; Fox & Hoffman,

جذب عناصر غذایی موجود در خاك (

 )Weise, 1991به نوع گونه و قابلیت دسترسی به منابع
وابسته است .در جوامع گیاهی اشکال جذبی نیتروژن به

1. Broadcasting
2. B&ing
3. Spray
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;.1981; Mengel et al., 1982; Touchton &Hargrove

زراعی و استفاده از علفکشها میدانند .مدیریت تلفیقی

)(2003) Patterson .1982, 1982; Bandel et al., 1984

علفهاي هرز با اثرهاي متقابل بین عوامل اجتماعی،

در مطالعهاي اذعان داشت که کاربرد کود حیوانی مایع

اقتصادي و محیطی موجود در مزرعه مرتبط است

به شکل نواري 3یا تزریق کود در زیر ردیفهاي کاشت

(

در خاك 1سبب افزایش جذب نیتروژن توسط ذرت شد.

 .)1994این موضوع نشان میدهد که اجزاي یک سیستم

;Tomar & Soper, 1981

تولیدي را عوامل متعددي همچون تکنیکهاي شخم،

;.1987; Carter & Rennie, 1984; Malhi et al., 1996

تناوب ،رقابت هاي درونگونهاي و برونگونهاي ،رقابت

) 1989; Malhi & Nyborg, 1991نیز در این خصوص،

بین علفهاي هرز و گیاهان زراعی ،کودها ،کنترل

نتایجی مشابی داشت .همچنین این محققان اظهار

علفهاي هرز و مدیریت خاك تشکیل میدهند که در

داشتند که در شرایط محیطی گرم و خشک ،کاربرد کود

مجموع سبب پایداري و افزایش عملکرد میشوند

به روش نواري مزیت بیشتري نسبت به کاربرد سرتاسري

(.)Swanton & Weise, 1991

مطالعات سایر محققان (

Swanton & Murphy, 1996; Tollenaar et al.,

آن دارد ،چراکه در کاربرد نواري از تصعید نیتروژن و
تبدیل آن به گاز آمونیاك جلوگیري میشود .کاربرد اوره

مواد و روشها

در سطح خاك موجب هیدرولیز سریع آن ،افزایش  pHو

این آزمایش در مزرعۀ تحقیقاتی دانشکدة کشاورزي
دانشگاه صنعتی شاهرود به اجرا در آمد .شهرستان
شاهرود در عرض جغرافیایی  31درجه و  14دقیقۀ
شرقی و  45درجه و  40دقیقۀ طول شمالی از
نصفالنهار گرینویچ واقع شده و میانگین ارتفاع آن از
سطح دریا  3353/3متر است .براساس تقسیمبنديهاي
اقلیمی منطقۀ بسطام داراي اقلیم سرد و خشک است.
میانگین بارندگی ساالنه بین  317-347میلیمتر است و
بارندگیها عمدتاً در فصول بهار و پاییز رخ میدهد.
براساس اطالعات ثبتشده در ایستگاه هواشناسی
شاهرود میانگین ساالنۀ دما در این منطقه  35/5درجۀ
سانتیگراد گزارش شده است .قبل از عملیات آمادهسازي
و اجراي نقشۀ آزمایش بهمنظور تعیین بافت خاك و
وضعیت عناصر غذایی از جمله  N-P-Kاز عمق 14-7
سانتیمتري در  37نقطه از خاك مزرعه نمونهبرداريهایی
صورت گرفت .به این منظور محوطۀ کشت مشبک فرض
شد و از هر نقطه معادل یک کیلوگرم خاك جدا شد،
سپس نمونههاي جمعآوريشده روي هم ریخته شد و
بهصورت مخروط در آمد و هر بار قسمتی از خاك که در
اطراف مخروط جمع شد حذف شد .در نهایت یک نمونۀ
یک کیلوگرمی که در برگیرندة کل نمونهها بود ،به
آزمایشگاه منتقل شد .نتایج تجزیۀ مکانیکی و شیمیایی
خاك در جدول  3نشان داده شده است .با توجه به
تجزیۀ مکانیکی و درصد هر یک از اجزاي خاك بافت
خاك ،از نوع لومی تعیین شد.

در نهایت تصعید آمونیاك میشود و درنهایت موجب
کاهش جذب نیتروژن و کاهش در عملکرد گیاهان
میشود (

Ferguson et al., 1984; Katyal et al.,

 .)1987در مطالعات مختلف افزایش عملکرد دانه و جذب
نیتروژن توسط ذرت بههنگام کاربرد کود به شکل نواري
در خاك مشاهده شد (

Abbasdokht & Edalatpisheh,

.2012; Buresh et al., 1990; Razckowski & Kissel,
 .)1989; Malhi, 1995هدف از اجراي این پژوهش و
فلسفۀ ترکیب منبع کود نیتروژن ،روش مصرف کود و
روش مبارزه با علفهاي هرز بر بیوماس علفهاي هرز،
عملکرد ،اجزاي عملکرد و برخی صفات زراعی ذرت در
شرایط آبوهوایی شاهرود نیل به اهداف مدیریت تلفیقی
علفهاي هرز ( )Integrated Weed Managementبود.
در همین راستا  (1991) Swanton & Weiseمدیریت
تلفیقی علفهاي هرز را در بهکارگیري موفق روشهاي
متعدد مدیریت زراعی همچون سیستمهاي مناسب
کوددهی ،نوع کود مناسب ،پرایمینگ (

Abbasdokht,

;.2011; Abbasdokht & Edalatpisheh, 2013
 ،) Abbasdokht & Edalatpisheh, 2008شخم ،استفاده
از گیاهان پوششی ،کنترل بیولوژیکی علفهاي هرز،
استفاده از گیاهان زراعی با توانایی رقابتی باال ،تناوب

1. B&ing
2. Point Injection
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جدول  .3جدول تجزیۀ خاك
خصوصیات خاك

مقدار

نیتروژن قابل جذب
فسفر قابل جذب )(ppm
پتاسیم قابل جذب )(ppm
کلسیم قابل جذب )(meq/l
کلسیم و منیزیم )(meq/l
منیزیم قابل جذب )(meq/l
درصد مواد آلی
درصد کربن آلی
واکنش خاك )(pH
قابلیت هدایت الکتریکی ) .(ECدسی زیمنس

7/75
37
315
33
44
11
7/33
7/33
0/33
7/31

)(meq/l

آزمایش بهصورت اسپیلت پالت فاکتوریل و در قالب
طرح بلوكهاي کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد.
عوامل مورد بررسی شامل روش مبارزه با علفهاي هرز
در چهار سطح (وجین کامل ،عدم وجین ،ايپیتیسی
(ارادیکان) در  377درصد دوز توصیهشده و ايپیتیسی
در  47درصد دوز توصیهشده) بهعنوان فاکتور اصلی،
منبع کود نیتروژن در دو سطح (اوره و سولفات آمونیوم)
و دو سطح روش مصرف کود شامل نواري و سرتاسري
بهعنوان فاکتورهاي فرعی بودند .ابتدا زمین شخم
سطحی و سپس دیسک زده شد .آنگاه بهوسیلۀ لولر
زمین تسطیح و توسط فاروئر پشتههایی به عرض 04
سانتیمتر ایجاد شد .شایان ذکر است حدود پنج روز
قبل از اعمال تیمار سمپاشی بهدلیل بارندگی در منطقه،
زمین از رطوبت نسبتاً خوبی برخوردار شد که با توجه به
گزارشهاي برخی منابع ( )Buhler et al., 1994تأثیرات
زیادي در اثربخشی علفکشهاي خاك کاربرد قبل از
کاشت نظیر ايپیتیسی میتوانست داشته باشد .بعد از
ایجاد جوي و پشتهها ،بهمنظور اعمال تیمارهاي آزمایش
ابتدا تیمار سمپاشی انجام گرفت .به این نحو که محلول
علفکش ايپیتیسی در دو دوز  377و  47درصد تهیه
شده و توسط سمپاش کرتهاي مورد نظر سمپاشی شد.
مقدار پایهايپیتیسی مصرفی شش لیتر در هکتار در
 577لیتر آب بود که با توجه به دو دوز مورد نظر (377
درصد مقدار توصیهشده و  47درصد آن) و مساحت
پالتهاي مورد نظر ،مقدار علفکش محاسبه و سمپاش
کالیبره شد و سمپاشی انجام گرفت .سپس توسط
شنکش با خاك بهطور کامل مخلوط شد .براي اجراي

تیمار روش مصرف کود ،با توجه به نقشۀ طرح نوارهاي
به عمق  8تا  31سانتیمتر در خطوط مورد نظر ایجاد
شد .مقدار کود سولفات آمونیوم و اوره بهترتیب معادل
 377و  137کیلوگرم در هکتار براي این آزمایش در نظر
گرفته شد .دوسوم کود مورد نیاز قبل از کاشت و
یکسوم مابقی هم در مرحلۀ گلدهی بهصورت سرتاسري
مصرف شد .در تیمارهایی که مصرف کود به روش نواري
بود ،هر کدام از منابع نیتروژن با توجه به نقشۀ طرح،
داخل نوارها قرار گرفت و روي آنها با خاك پوشیده شد
و در تیمارهایی که روش مصرف کود سرتاسري بود ،کود
به شکل سرتاسري در سطح خاك پخش شد .هر بلوك
شامل شانزده کرت به مساحت  15/31مترمربع (8×3/5
متر) و هر کرت شامل چهار ردیف کاشت و فاصلۀ بین
ردیفهاي کاشت  04سانتیمتر بود .با توجه به اینکه دو
منبع کود نیتروژن در این طرح استفاده شد ،در انتهاي
هر تکرار و حد فاصل تکرار بعدي زهآب هر تکرار مجزا به
خارج از مزرعه هدایت میشد .رقم کاشتهشدة ذرت رقم
 B.C 404که رقم زودرس با طول دورة رشد  37تا 317
روز بود ،براي کاشت انتخاب شد .قبل از کاشت ،آزمایش
جوانهزنی بذور ذرت در آزمایشگاه انجام گرفت .قوة نامیۀ
رقم بذر مورد استفاده  38درصد بود .تاریخ کاشت رایج
در منطقه براي ذرت  14اردیبهشت تا اوایل خرداد است
که در این طرح کاشت بذر در تاریخ اول خرداد بهصورت
دستی انجام گرفت .پس از کاشت بذور آبیاري صورت
گرفت .وجین علفهاي هرز در تیمارهاي آزمایشی
مشخصشده بهصورت دستی انجام گرفت .آبیاري در
تیرماه با توجه به آب در دسترس در مدار  3روز و سپس
در مردادماه و با توجه به شرایط رشد گیاه در مدار  0روز
انجام گرفت .در مرحلۀ رسیدگی فیزیولوژیکی ذرت که
تجمع مادة خشک انجام گرفت و باللها بهصورت کامل
توسعه یافت و رطوبت آنها نیز حدود  17تا  14درصد
بود ،برداشت براي تعیین اجزاي عملکرد بهصورت دستی
انجام گرفت .در این مرحله ضمن قطع آبیاري از هر
کرت سه مترمربع (دو ردیف کناري و  7/4متر از ابتدا و
انتهاي هر کرت بهعنوان حاشیه حذف شد) برداشت شد
و پس از خشک شدن بوتهها شش بوته که نمایانگر کل
کرتهاي آزمایشی بود ،بهمنظور تعیین اجزاي عملکرد
انتخاب شدند و صفات تعداد ردیف در بالل ،تعداد دانه در
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ردیف و وزن هزاردانه اندازهگیري شد .درنهایت عملکرد بر
مبناي سطح برداشت  5مترمربع در هر کرت اندازهگیري
شد .دادههاي حاصل از آزمایش و نمونهبرداريهاي مختلف
به روش آنالیز واریانس ( )PROC ANOVAتجزیهوتحلیل
شد .ازاینرو از امکانات نرمافزاري  MSTATCو SAS
استفاده شد .اشکال موجود با استفاده از نرمافزار Excel
رسم شد .میانگین صفات بررسیشده توسط آزمون
چنددامنهاي دانکن در سطح  3و  4درصد مقایسه شد.
نتايج و بحث
نتایج تجزیۀ واریانس دادههاي مربوط به علفهاي هرز
در سه مرحلۀ رشد بهترتیب یک ماه بعد از کاشت،
گلدهی و رسیدگی بالل ذرت (جدول  )1حاکی از تأثیر
معنیدار اثر روشهاي مبارزه با علفهاي هرز بر بیوماس
علفهاي هرز در سطح  3درصد است .مقایسۀ میانگین
بیوماس علفهاي هرز سطوح مختلف روش مبارزه نشان
داد که بین تیمار وجین کامل و ايپیتیسی 377
درصد اختالف معنیداري در هر سه مرحله از
نمونهبرداريها وجود ندارد .بیوماس علفهاي هرز در
مرحلۀ اول نمونهبرداري (یک ماه بعد از کاشت) در تیمار
ايپیتیسی  377درصد 35/35 ،گرم در مترمربع بود،
درحالیکه این مقدار براي دو تیمار ايپیتیسی 47
درصد و عدم وجین بهترتیب  31/83و  30/18گرم بر
مترمربع بود .استفاده از علفکش خاك کاربرد
ايپیتیسی  377درصد سبب کاهش  15/4درصدي
بیوماس علفهاي هرز نسبت به تیمار عدم وجین شد .در
مورد کاهش بیوماس علفهاي هرز با کاربرد
علفکشهاي خاك کاربرد و قبل از کاشت Wilcut et
 (1995) al.بیان داشتند که کاربرد علفکش پیش از
کاشت ایمازتاپیر سبب کنترل  31درصدي علف هرز
اویار سالم ( )Cyperus esculentusگردید .همچنین
 (2001) Eric et al.بیان کردند که کاربرد علفکشهاي
پیش از کاشت پندي متالین و اتال فلورالین در بادام
زمینی ،بهترتیب به کنترل  84و  33درصدي علفهاي
هرز ارزن ( )Panicum texanumو Dactyloctenium
 )aegyptium) Crowfoot grassمنجر شدBosnic & .
 (1997) Swantonنیز اظهار داشتند که استفاده از
علفکشهاي خاك کاربرد بهدلیل تأثیر در کنترل
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علفهاي هرز در ابتداي مرحلۀ رشد و نمو ذرت ،میتواند
روش مناسبی در کنترل علفهاي هرز ذرت باشد .در زمینۀ
تأثیر منبع کود نیتروژن بر بیوماس علفهاي هرز ،براساس
نتایج جدول  1اختالف معنیداري بین دو منبع کودي
وجود نداشت .اثر روش مصرف کود نیتروژن بر بیوماس
علفهاي هرز در سطح  3درصد معنیدار بود (جدول.)1
بهطوريکه کمترین بیوماس علف هرز در روش مصرف
نواري ( 51/03گرم) در مقایسه با مصرف سرتاسري
نیتروژن حاصل شد .در این مورد Rasmussen et al.
) (1996اظهار داشتند که در جو بهاره کاربرد نواري کود
نیتروژن موجب کاهش  44درصدي بیوماس علفهاي هرز
و افزایش  18درصدي بیوماس جو در مقایسه با کاربرد
سرتاسري کود شد (2004) Blackshaw et al. .کاهش 11
درصدي بیوماس علفهاي هرز در مزرعۀ ذرت در اثر کاربرد
نواري کود را گزارش دادند .با توجه به جدول تجزیۀ
واریانس (جدول  )1اثر متقابل روش مبارزه و روش مصرف
کود در مرحلۀ یک ماه پس از کاشت بر بیوماس علفهاي
هرز در سطح  3درصد معنیدار بود .بهطوريکه کاربرد
ايپیتیسی  377درصد به روش نواري بیشترین اثر را در
کاهش بیوماس علفهاي هرز نسبت به دو تیمار
ايپیتیسی  47درصد و تیمار عدم وجین داشت (شکل.)3
سایر تأثیرات متقابل در این مطالعه در مرحلۀ اول
نمونهبرداري از علفهاي هر یک ماه پس از کاشت معنیدار
نبودند .نتایج جدول  1نشان داد که در مرحلۀ دوم
نمونهبرداري (گلدهی) بین روشهاي مبارزه با علفهاي
هرز در ارتباط با تأثیر بر بیوماس علفهاي هرز اختالف
معنیداري در سطح  3درصد وجود داشت.

شکل .3اثر متقابل روش مبارزه با علفهاي هرز و روش مصرف
نیتروژن بر بیوماس علفهاي هرز (یک ماه پس از کاشت)
میانگینهاي داراي حروف انگلیسی مشابه از نظر آماري براساس آزمون
دانکن در سطح احتمال  4درصد تفاوت معنیداري ندارند.
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جدول  .1خالصۀ جدول تجزیۀ واریانس بیوماس علفهاي هرز در مراحل مختلف رشد
منابع تغییر

درجۀ آزادي

بیوماس علفهاي هرز
(یک ماه پس از برداشت)

بیوماس علفهاي هرز
(مرحلۀ گلدهی )

بیوماس علفهاي هرز
(مرحلۀ رسیدگی بالل)

تکرار
روش مبارزه با علف هرز ()A
اشتباه آزمایش
منبع نیتروژن ()B
اثر متقابل ()A*B
روش مصرف کود نیتروژن ()C
اثر متقابل ()A*C
اثر متقابل ()B*C
اثر متقابل ()A*B*C
اشتباه آزمایشی

3
3
3
3
3
3
3
3
3
31

335/0ns
**30135/3
351/4
13/3ns
38/1ns
**0118/5
**3400/1
34/1ns
4/31ns
33/31

0307/13ns
**337475/8
3311/8
371/8ns
53/78ns
**5811/31
**3453/1
305/0ns
173/13ns
114/11

130/0ns
**33317/1
310/3
41/73ns
310/3ns
**35533/3
**1383/5
4/10ns
30/33ns
57/31

15/58

14/11

17/35

( CVدرصد)
 **،* ،nsبهترتیب غیرمعنیداري و معنیداري در سطح  4و  3درصد.

مشابه نتایج حاصل از نمونهبرداري در یک ماه بعد از
کاشت ،کاربرد علفکش ايپیتیسی  377درصد کمترین
مقدار بیوماس علفهاي هرز ( 371/35گرم در مترمربع) را
در پی داشت ،بهنحويکه کاربرد این علفکش سبب
کاهش 81درصدي بیوماس علفهاي هرز نسبت به تیمار
عدم وجین شد .بهدلیل کنترل علفهاي هرز در ابتداي
فصل رشد در این مرحله نیز تیمار استفاده از ايپیتیسی
 377درصد کمترین مقدار علفهاي هرز را داشت .بین دو
تیمار عدم وجین و ايپیتیسی 47درصد در این مرحله
نیز اختالف معنیداري در ارتباط با بیوماس علفهاي هرز
وجود نداشت .بین دو تیمار منبع کود نیتروژن در ارتباط با
تأثیر منبع کودي بر بیوماس علفهاي هرز در این مرحله
نیز اختالف معنیداري وجود نداشت .در زمینۀ تأثیر روش
کاربرد کود نیتروژن بر بیوماس علفهاي هرز در این مرحله
مانند نمونهبرداري در یک ماه بعد از کاشت ،در سطح 3
درصد اختالف معنادار بود (جدول  ،)1بهنحوي که با کاربرد
نواري کود ،کمترین مقدار بیوماس علف هرز ( 333/03گرم
در مترمربع) نسبت به کاربرد سرتاسري کود ( 313/34گرم
در مترمربع) ،حاصل شد .در زمینۀ تأثیرات متقابل نیز
کاربرد ايپیتیسی  377درصد و روش مصرف نواري کود
بیشترین کنترل بر علفهاي هرز و در نهایت کمترین مقدار
بیوماس علفهاي هرز را داشت (شکل  .)1با توجه به نتایج
جدول تجزیۀ واریانس ( )1در مرحلۀ سوم نمونهبرداري از
علفهاي هرز که همزمان با مرحلۀ رسیدگی بالل در ذرت

بود ،اثر روش مبارزه با علفهاي هرز بر بیوماس علفهاي
هرز در سطح  3درصد معنیدار بود .تیمار ايپیتیسی377
درصد در این مرحله از بررسی کمترین مقدار بیوماس
علفهاي هرز را داشت ( 80گرم در مترمربع) .کاربرد این
علفکش سبب کاهش  31درصدي در بیوماس علفهاي
هرز نسبت به تیمار عدم وجین شد .بین دو تیمار کاربرد
ايپیتیسی 47درصد و عدم وجین در ارتباط با بیوماس
علفهاي هرز اختالف معنیدار نبود .اثر متقابل کاربرد
ايپیتیسی 377درصد و روش مصرف نواري کود
بیشترین کنترل بر علفهاي هرز و کمترین مقدار بیوماس
علفهاي هرز را داشت (شکل  .)3بهدلیل مبارزه با علفهاي
هرز در ابتداي فصل رویش ذرت با کاربرد علفکش پیش از
کاشت ايپیتیسی در  377رصدد مقدار توصیهشده ،رشد
و در نهایت رقابت علفهاي هرز با ذرت محدود شده و
کمترین مقدار بیوماس علفهاي هرز در این تیمار حاصل
شد.
نتایج تجزیۀ واریانس دادههاي مربوط به عملکرد و
اجزاي عملکرد ذرت (جدول  )3حاکی از معنیدار بودن اثر
سطوح مختلف روش مبارزه با علفهاي هرز بر عملکرد دانه
در سطح  3درصد است .مقایسۀ میانگین عملکرد دانه در
سطوح مختلف روش مبارزه با علفهاي هرز نشان میدهد
که بین تیمار وجین کامل و استفاده از ارادیکان  377درصد
اختالف معنیداري در رابطه با عملکرد دانه ،وجود ندارد و
این بدان معناست که استفاده از علفکش خاك کاربرد
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ايپیتیسی در  377درصد دوز توصیهشده در کنترل
علفهاي هرز مشابه با وجین کامل علفهاي هرز بود
(شکل  .)5کمتر بودن بیوماس علفهاي هرز در دو تیمار
وجین کامل و ايپیتیسی 377درصد نسبت به روشهاي
دیگر مبارزه یعنی ايپیتیسی 47درصد و تیمار عدم
وجین ،بهدلیل به حداقل رسیدن رقابت علفهاي هرز با
ذرت در طول فصل و بهرهمندي بیشتر ذرت از منابع
موجود ،سبب افزایش عملکرد در این دو تیمار شد.

شکل  .1اثر متقابل روش مبارزه با علفهاي هرز و روش
مصرف کود بر بیوماس علفهاي هرز (گلدهی)
میانگینهاي داراي حروف انگلیسی مشابه از نظر آماري براساس آزمون
دانکن در سطح احتمال  4درصد تفاوت معنیداري ندارند.

شکل .3اثر متقابل روش مبارزه با علفهاي هرز و روش مصرف
نیتروژن بر بیوماس علفهاي هرز (مرحلۀ رسیدگی بالل)
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گروههایی از علفهاي هرز گزارش کردند .بیشترین
عملکرد دانه در تیمارهاي وجین کامل و ايپیتیسی
 377درصد بهترتیب  3/01و  3/13تن در هکتار و کمترین
مقدار آن در تیمارهاي عدم وجین و ايپیتیسی 47
درصد و بهترتیب  4/1و  4/8تن در هکتار ،بهدلیل وجود
رقابت بین ذرت و علفهاي هرز بهدست آمد (شکل .)5
عملکرد در روش مبارزه با علفکش ايپیتیسی 47
درصد و عدم وجین اختالف معنیداري نشان نداد.
کاربرد علفکش ايپیتیسی در مقدار کامل توصیهشده
سبب افزایش  15/51درصدي عملکرد دانه در مقایسه با
تیمار عدم وجین شد .کاربرد علفکش ايپیتیسی 47
درصد بهدلیل ناتوانی در کنترل علفهاي هرز تأثیري در
افزایش عملکرد دانه نداشت (شکل  .)5با توجه به جدول
 3اثر منبع کود نیتروژن بر عملکرد دانه معنیدار نبود.
بهنحويکه میزان عملکرد دانه در تیمار منبع کودي
نیتروژن نیتراتی (اوره)  0/43تن در هکتار و در منبع
آمونیاکی نیتروژن (سولفات آمونیوم)  0/14تن در هکتار
بهدست آمد .جدول  3نشان داد که اثر روش مصرف کود
نیتروژن بر عملکرد دانه در سطح  3درصد معنیدار بود.
بیشترین میزان عملکرد دانه در روش استفادة نواري کود
نیتروژن بهدست آمد ( 8/50تن در هکتار) .درحالیکه
این میزان در روش استفادة سرتاسري کود نیتروژن
 1/03تن در هکتار بود .کاربرد کود به روش جایگذاري
در خاك بهدلیل دسترسی بهتر گیاه زراعی به آن سبب
افزایش عملکرد دانه شد .بهنظر میرسد بهدلیل کاهش
بیوماس علفهاي هرز در روش استفادة نواري کود و
کمتر شدن رقابت علفهاي هرز با گیاه زراعی در این
روش مصرف ،عملکرد دانۀ بیشتري در ذرت حاصل شد.

میانگینهاي داراي حروف انگلیسی مشابه از نظر آماري براساس آزمون
دانکن در سطح احتمال  4درصد تفاوت معنیداري ندارند.

نتایج تحقیقات  (1995) Wilcut et al.نشان داد که
استفاده از علفکش خاك کاربرد ایمازتاپیر با کاهش
بیوماس برخی علفهاي هرز به مقدار  37درصد سبب
افزایش در عملکرد هجده گیاه زراعی مورد مطالعه شد.
 (2001) Taylor-Lovell & Waxافزایش 17درصدي در
عملکرد دانۀ ذرت را در اثر کاربرد علفکش پیش از
کاشت سوکسافلوتول ) (RPA 201772بهدلیل کنترل

شکل  .5اثر روش مبارزه با علفهاي هرز بر عملکرد دانه
میانگینهاي داراي حروف انگلیسی مشابه از نظر آماري براساس آزمون
دانکن در سطح احتمال  4درصد تفاوت معنیداري ندارند.
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جدول  .3خالصۀ جدول تجزیۀ واریانس صفات مورد مطالعه در ذرت
منابع تغییر

درجۀ آزادي

تکرار
روش مبارزه با علف هرز ()A
اشتباه آزمایش
منبع نیتروژن ()B
اثر متقابل ()A*B
روش مصرف کود نیتروژن ()C
اثر متقابل ()A*C
اثر متقابل ()B*C
اثر متقابل ()A*B*C
اشتباه آزمایشی
( CVدرصد)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
31

عملکرد دانه
ذرت
**11144/1
**041135/4
18435/8
1353/1ns
4313/3ns
**535484/3
38048/7ns
3311/3ns
1353/5ns
37373/0
30/33

تعداد ردیف دانه در
بالل
7/04ns
**0/48
7/31
7/74ns
1/77ns
**17/14
7/33ns
7/775ns
7/11ns
7/81
31/05

تعداد دانه در
ردیف
7/50ns
**34/73
3/13
3/13ns
1/83ns
**331/43
**33/01
7/35ns
1/53ns
1/45ns
33/33

وزن هزاردانه
*3813/75
**13018/5
153/1
813/0ns
333/1ns
**0833/3
05/1ns
7/35ns
8/30ns
01/48
33/33

 **،* ،nsبهترتیب غیرمعنیداري و معنیداري در سطح  4و  3درصد.

ادامۀ جدول 3
منابع تغییر
تکرار
روش مبارزه با علف هرز ()A
اشتباه آزمایش
منبع نیتروژن ()B
اثر متقابل ()A*B
روش مصرف کود نیتروژن ()C
اثر متقابل ()A*C
اثر متقابل ()B*C
اثر متقابل ()A*B*C
اشتباه آزمایشی

درجۀ آزادي
3
3
3
3
3
3
3
3
3
31

طول بالل
7/53ns
**13/3
7/83
**33/1
**33/3
**13/1
3/33ns
1/01ns
7/14ns
7/33

قطر بالل
3/11ns
0/73ns
1/43
*11/778
**35/18
**378/33
0/81ns
1/51ns
7/44ns
1/33

وزن بالل
30433/8ns
**008550/3
18411/8
1313/4ns
4437/3ns
**533430/3
33817/4ns
5135/1ns
1135/4ns
37003/4

عملکرد بیولوژیک
13534/1ns
**3001381/8
11447/4
5805/3ns
33457/1ns
**3374813/5
37833/1ns
310/0ns
3317/31ns
8888/43

33/30

35/85

30/3

11/41

( CVدرصد)
 **،* ،nsبهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح  4و  3درصد.

 (1996) Rasmussen et al.اظهار داشتند که در جو
بهاره کاربرد نواري کود نیتروژن موجب کاهش  44درصدي
بیوماس علفهاي هرز و بهترتیب افزایش  18و  33درصدي
بیوماس و عملکرد دانۀ جو در مقایسه با کاربرد سرتاسري
کود شد .از طرف دیگر کاربرد نواري کود نیتروژن بهدلیل
نقشی که در افزایش کارایی مصرف کود توسط گیاه زراعی
با جلوگیري از خروج نیتروژن از خاك که در برخی پدیدهها
مثل تصعید دیده میشود ،دارد ،سبب افزایش در عملکرد
در گیاهان میگردد .در این مطالعه کاربرد نواري کود
موجب افزایش  11/11درصدي عملکرد دانه در مقایسه با
کاربرد سرتاسري شد .هیچکدام از اثرهاي متقابل تیمارها
بر عملکرد دانه معنیدار نشد (جدول  .)3تعداد دانه در

ردیف ذرت بهطور معنیداري در سطح  3درصد تحت تأثیر
روش مبارزه با علفهاي هرز قرار گرفت (جدول  .)3نتایج
حاصل از جدول تجزیۀ واریانس (جدول  )3نشان داد که
بین تیمارهاي مختلف روش مبارزه با علفهاي هرز از نظر
تعداد ردیف در بالل اختالف معنیداري در سطح  3درصد
وجود داشت .بیشترین تعداد ردیف دانه در بالل به
تیمارهاي وجین کامل ( 35/14ردیف) و ايپیتیسی 377
درصد ( 35ردیف) و کمترین تعداد آن به دو تیمار عدم
وجین ( 33ردیف) و ايپیتیسی  47درصد ( 33/4ردیف)
بود (شکل  .)4با توجه به جدول  3بین دو منبع کود
نیتروژن مصرفی در ارتباط با تأثیر آن بر تعداد ردیف دانه
در هر بالل اختالف معنیداري وجود نداشت ،ولی در مورد

عباسدخت و دشتی اندراب :تأثیر منبع ،روش مصرف کود نیتروژن و روش مبارزه با علفهاي هرز ...

روشهاي کاربرد کود نیتروژن و تأثیر آن بر تعداد ردیف
دانه در هر بالل در سطح  3درصد آماري اختالف معنیدار
بود .بیشترین تعداد ردیف دانه در هر بالل در روش کاربرد
نواري معادل  35/30ردیف و در کاربرد سرتاسري کود
 33/14ردیف بود .هیچیک از اثرهاي متقابل تأثیر
معنیداري در تعداد ردیف دانه در هر بالل نداشتند .با
توجه به نتایج حاصل از تجزیۀ واریانس (جدول  )3اثر
متقابل بین روش مبارزه با علف هرز و روش مصرف کود بر
صفت تعداد دانه در ردیف معنیدار شد .مقایسۀ میانگینها
(شکل  )1نشان داد که وجین کامل در روش نواري مصرف
کود بیشترین تعداد دانه در ردیف را تولید کرد ( 54دانه در
ردیف) .پس از آن استفاده از علفکش ايپیتیسی 377
درصد ( 53دانه در ردیف) ،ايپیتیسی  47درصد و عدم
وجین در روش نواري مصرف کود در رتبههاي بعدي قرار
گرفتند .در کلیۀ روشهاي مبارزه با علفهاي هرز ،روش
نواري مصرف کود بر روش مصرف سرتاسري برتري داشت
(شکل  .)1سایر اثرهاي متقابل معنیدار نشد.

شکل  .4اثر روش مبارزه با علفهاي هرز بر تعداد ردیف دانه
در بالل
میانگینهاي داراي حروف انگلیسی مشابه از نظر آماري براساس آزمون
دانکن در سطح احتمال  4درصد تفاوت معنیداري ندارند.

شکل .1اثر متقابل روش مبارزه با علفهاي هرز و روش
مصرف کود بر تعداد دانه در ردیف بالل
میانگینهاي داراي حروف انگلیسی مشابه از نظر آماري براساس آزمون
دانکن در سطح احتمال  4درصد تفاوت معنیداري ندارند.
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همانگونه که در جدول  3مشاهده میشود ،اثر
روش مبارزه با علفهاي هرز بر وزن هزاردانه در سطح 3
درصد معنیدار بود .با توجه به مقایسۀ میانگینها
مشخص شد که عملیات وجین و استفاده از ايپیتیسی
در  377درصد دوز توصیهشده با تأثیري که بر کاهش
رقابت علفهاي هرز با ذرت دارد سبب کسب بیشترین وزن
هزاردانه در مقایسه با سایر تیمارهاي مبارزه (ايپیتیسی
 47درصد و تیمار عدم وجین) شد .در مقایسۀ
میانگینها مشاهده شد که عملیات وجین (نبود
علفهاي هرز در طول فصل) و نیز استفاده از علفکش
ايپیتیسی  377درصد بهترتیب موجب افزایش 33و
 37درصدي وزن هزاردانه در مقایسه با تیمار عدم وجین
و ايپیتیسی  47درصد شد .کمترین میزان وزن
هزاردانه مربوط به تیمارهاي عدم وجین ( 111/3گرم) و
ايپیتیسی  47درصد ( 118/5گرم) بود .در مقایسۀ دو
تیمار وجین کامل و ايپیتیسی  377درصد مشخص
شد که بین این دو تیمار اختالف معنیداري وجود
ندارد ،بهنحوي که وزن هزاردانه در وجین کامل 133/3
گرم بود که تنها  3/3درصد از تیمار ايپیتیسی 377
درصد ( 137/81گرم) بیشتر بود .بهعالوه در مقایسۀ دو
تیمار ايپیتیسی  47درصد و عدم وجین نیز اختالف
معنیداري در ارتباط با وزن هزاردانه مشاهده نشد
(شکل  .)0نتایج تجزیۀ واریانس (جدول  )3نشان داد که
بین دو منبع کود نیتروژن در ارتباط با تأثیر بر وزن
هزاردانه اختالف معنیداري وجود نداشت .اثر روش
مصرف کود نیتروژن بر وزن هزاردانه در سطح  3درصد
معنیدار بود .در مقایسۀ میانگینها مشاهده شد که
روش نواري مصرف کود موجب افزایش37/13درصدي
وزن هزاردانه شد (1990) Buresh et al. .عنوان کردند
که استفاده از کود نیتروژن به شکل جایگذاري در خاك
بیشترین تأثیر را در افزایش وزن هزاردانه و در نهایت
افزایش عملکرد دانه دارد .علت اصلی این افزایش باالتر
بودن کارایی مصرف کود نیتروژن در این روش مصرف
است .بهعالوه کاربرد نواري کود سبب کاهش بیوماس
علفهاي هرز و در نهایت کاهش رقابت این گیاهان با
ارقام زراعی میشود .هیچکدام از اثرهاي متقابل تأثیر
معنیداري بر وزن هزاردانه نداشتند (جدول  .)3همانگونه
که در جدول تجزیۀ واریانس (جدول )3مشاهده میشود،
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روش مبارزه با علفهاي هرز ،منبع و روش مصرف کود
نیتروژن تأثیر معنیداري بر طول بالل داشت .براساس نتایج
جدول تجزیۀ واریانس (جدول  )3اثر روش مبارزه با
علفهاي هرز بر طول بالل در سطح  3درصد آماري
معنیدار شد .بیشترین طول بالل مربوط به تیمارهاي
وجین کامل (33/48سانتیمتر) و ايپیتیسی 377درصد
( 38/54سانتیمتر) و کمترین طول بالل مربوط به
تیمارهاي عدم وجین ( 31/44سانتیمتر) و ايپیتیسی
 47درصد ( 30/73سانتیمتر) بود .بهعالوه بین دو تیمار
وجین کامل و ايپیتیسی  377درصد اختالف
معنیداري وجود نداشت .این شرایط بین دو تیمار عدم
وجین و ايپیتیسی  47درصد نیز مشاهده شد .اثر
منبع کودي بر طول بالل در این مطالعه در سطح 3
درصد آماري معنیدار بود (جدول  .)3بیشترین طول
بالل مربوط به کاربرد اوره ( 38/38سانتیمتر) در
مقایسه با کاربرد سولفات آمونیوم ( 30/51سانتیمتر)
بود .اثر متقابل روش مبارزه با علف هرز و منبع کودي بر
طول بالل نیز در سطح  3درصد آماري معنیدار بود
(جدول  .)3در تیمار عدم وجین با کاربرد اوره بیشترین
طول بالل ( 17/0سانتیمتر) و کمترین آن در تیمار عدم
وجین با کاربرد اوره ( 34/38سانتیمتر) حاصل شد
(شکل  .)8نتایج جدول  3نشان داد که اثر روش مصرف
کود بر طول بالل در سطح  3درصد آماري معنیدار
است .روش مصرف نواري کود نیتروژن (38/47
سانتیمتر) در مقایسه با روش سرتاسري (30/35
سانتیمتر) بیشترین طول بالل را داشت .با توجه به
جدول  3اثر روش مبارزه با علفهاي هرز بر قطر بالل
معنیدار نشد .اما اثر روش مصرف کود و اثر متقابل
روش مبارزه و منبع کودي (جدول  )3بر قطر بالل در
سطح  3درصد معنیدار شد .روش مصرف نواري بر روش
مصرف سرتاسري در صفت قطر بالل برتري داشت .در
ارزیابی اثر متقابل بین روش مبارزه و منبع کودي،
بیشترین قطر بالل در تیمار ايپیتیسی  377درصد و
منبع کود اوره و کمترین قطر بالل در تیمارهاي
ايپیتیسی  47درصد و همچنین عدم وجین و منبع
کود سولفات آمونیم بهدست آمد .در روش مصرف نواري
کود اثر منبع کودي در سطح  4درصد معنیدار شد
(شکل.)3

شکل  .0اثر روش مبارزه با علفهاي هرز بر وزن هزاردانه
میانگینهاي داراي حروف انگلیسی مشابه از نظر آماري براساس آزمون
دانکن در سطح احتمال  4درصد تفاوت معنیداري ندارند.

شکل .8اثر متقابل روش مبارزه با علفهاي هرز و منبع کود
نیتروژن بر طول بالل
میانگینهاي داراي حروف انگلیسی مشابه از نظر آماري براساس آزمون
دانکن در سطح احتمال  4درصد تفاوت معنیداري ندارند.

شکل .3اثر متقابل روش مبارزه با علفهاي هرز و منبع کود
نیتروژن بر قطر بالل
میانگینهاي داراي حروف انگلیسی مشابه از نظر آماري براساس آزمون
دانکن در سطح احتمال  4درصد تفاوت معنیداري ندارند.

وزن بالل نیز در سطوح مختلف روشهاي مبارزه با
علفهاي هرز داراي اختالف معنیدار در سطح  3درصد
بود (جدول  .)3نتایج حاصل از مقایسۀ میانگین وزن
بالل نشان داد که در شرایط وجین کامل بیشترین وزن
بالل حاصل میشود .با توجه به شکل  37مشاهده شد

عباسدخت و دشتی اندراب :تأثیر منبع ،روش مصرف کود نیتروژن و روش مبارزه با علفهاي هرز ...

که بین دو تیمار وجین کامل و کاربرد ايپیتیسی 377
درصد بهمنظور مبارزه با علفهاي هرز اختالف
معنیداري وجود نداشت .وزن بالل در تیمار وجین کامل
علفهاي هرز 3777/33گرم در مترمربع بود که تنها
حدود  4درصد از وزن بالل حاصلشده از تیمار
ايپیتیسی  377درصد ( 340گرم در مترمربع) بیشتر
بود .با توجه به نتایج جدول  3اثر منبع کود نیتروژن بر
وزن بالل معنیدار نبود ،اما اثر روش مصرف کود
نیتروژن بر وزن بالل در سطح  3درصد معنیدار شد.
مصرف کود به روش نواري وزن بالل بیشتري (14/34
درصد بیشتر) نسبت به کاربرد سرتاسري کود نیتروژن
داشت .هیچکدام از تأثیرات متقابل تأثیر معنیداري بر
وزن بالل نداشت .نتایج جدول تجزیۀ واریانس (جدول)3
نشان داد که بین سطوح مختلف روش مبارزه با
علفهاي هرز از نظر تأثیر بر عملکرد بیولوژیک اختالف
معنیداري در سطح  3درصد وجود داشت ،بهطوريکه
بیشترین میزان عملکرد بیولوژیک در دو تیمار وجین
کامل ( 13/33تن در هکتار) و استفاده از ايپیتیسی
 377درصد ( 17/17تن در هکتار) حاصل شد و بین دو
تیمار ايپیتیسی  47درصد و عدم وجین اختالف
معنیداري مشاهده نشد (شکل  .)33کمترین عملکرد
بیولوژیک به دو تیمار عدم وجین ( 34/78تن در هکتار)
و ايپیتیسی  47درصد ( 34/87تن در هکتار) تعلق
داشت .کاربرد ايپیتیسی  377درصد سبب افزایش
 33/3درصدي عملکرد بیولوژیک در مقایسه با تیمار
شاهد (عدم وجین) شد .اثر منبع کود نیتروژن بر
عملکرد بیولوژیک معنیدار نبود (جدول.)3

شکل .37اثر روش مبارزه با علفهاي هرز بر وزن بالل
میانگینهاي داراي حروف انگلیسی مشابه از نظر آماري براساس آزمون
دانکن در سطح احتمال  4درصد تفاوت معنیداري ندارند.
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شکل .33اثر روش مبارزه با علفهاي هرز بر عملکرد
بیولوژیک
میانگینهاي داراي حروف انگلیسی مشابه از نظر آماري براساس آزمون
دانکن در سطح احتمال  4درصد تفاوت معنیداري ندارند.

نتیجهگیری

بهطور کلی میتوان گفت که منبع کود اوره و کاربرد
ايپیتیسی  377درصد یا وجین کامل علفهاي هرز در
شرایط کاربرد نواري کود ،موجب حصول بیشترین
عملکرد دانه شود .ولی با توجه به زیاد بودن هزینههاي
وجین کامل علفهاي هرز در کشور ما ،کاربرد
ايپیتیسی 377درصد داراي توجیه اقتصادي باالتري
است .از طرفی شاید بتوان با کاربرد گاوآهن پنجهغازي
در مراحل ابتدایی رشد ،علفهاي هرز داخل جويها را
حذف کرد ،ولی علفهاي هرز روي ردیف مشکلساز
خواهد بود .ازاینرو باید چارهاي براي رفع این مشکل
اندیشید .در تحقیقات بعدي این موضوعات براي محققان
محترم پیشنهاد میشود .همچنین نتایج این تحقیق
نشان داد که در راستاي تحقق اهداف مدیریت تلفیقی
علفهاي هرز در ذرت ،عالوه بر کاربرد روشهاي
شیمیایی ،توجه به مدیریت روشهاي کاربرد کودها نیز
بسیار حائز اهمیت است .در این تحقیق کاربرد کود
نیتروژن به روش جایگذاري در خاك (نواري) تأثیر بسیار
مثبت و مفیدي جهت کسب عملکرد مناسب داشت.
اینگونه روشهاي کاربرد کود ،با از دسترس خارج کردن
مواد غذایی مورد نیاز علفهاي هرز و فراهم کردن آن
براي گیاهچۀ در حال رشد گیاه زراعی ،شرایط را براي
هرچه بهتر شدن رشد گیاه آماده میکند .بهواسطۀ این
گونه روشها میتوان از هدرروي منابع کودي که مشکل
عمدهاي در راه تولید گیاهان زراعی و در پارهاي موارد
مشکالت زیستمحیطی نظیر آلودگی آبهاي زیرزمینی
محسوب میشوند ،ممانعت بهعمل آورد و از طرفی

3333  پاییز،3  شمارة،54  دورة،علوم گیاهان زراعی ایران

جوانهزنی گیاهان زراعی نظیر ذرت میتواند تأثیر بسیار
مهمی در کنترل این گیاهان خسارتزا داشته باشد که
میتوان با کاربرد علفکشها پیش از کاشت و همچنین
.قبل از جوانهزنی به این امر مهم رسید
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.خسارت ناشی از علفهاي هرز را نیز به حداقل رساند
در این مطالعه در زمینۀ کاربرد علفکشها که بخش
 نتیجۀ،مهمی از برنامههاي مدیریتی علفهاي هرز است
حاصل تأکید دارد که مدیریت علفهاي هرز قبل از
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