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 دهیچک

 بيوماس بر هرز هاي علف با مبارزه روش و کود مصرف روش ،نيتروژن کود منبع راث بررسي منظور به
 اسپيلت صورت به آزمایشي اي دانه ذرت زراعي صفات برخي و عملکرد اجزاي عملکرد، هرز، هاي علف
 بررسي مورد عوامل د.ش اجرا تکرار چهار در تصادفي کامل هاي بلوک طرح قالب در و فاکتوریل پالت
 ]ارادیکان[ سي تي پي اي وجين، عدم کامل، )وجين سطح چهار در هرز هاي علف با مبارزه هاي روش شامل

 فاکتور عنوان به شده( توصيه دوز درصد 01 در ]ارادیکان[ سي تي پي اي و شده توصيه دوز درصد 111در
 و )نواري کود مصرف روش سطح دو و يوم(آمون سولفات و )اوره سطح دو در نيتروژن کود منبع اصلي؛

 درصد 111 سي تي پي اي کاربرد که داد نشان پژوهش نتایج بودند. فرعي فاکتورهاي عنوان به سرتاسري(
 تيمار دو به نسبت هرز هاي علف بيوماس کاهش در را اثر بيشترین نواري روش به شده توصيه دوز
 دانه، عملکرد صفات بر هرز هاي علف با مبارزه روش .داشت وجين عدم تيمار و درصد 01 سي تي پي اي

 بالل وزن و بيولوژیک عملکرد بالل، طول ردیف، در دانه تعداد بالل، در دانه ردیف تعداد هزاردانه، وزن
 بر و دار غيرمعني هرز هاي علف بيوماس بر نيتروژن منبع اثر نبود. دار معني بالل قطر بر ولي بود، دار معني

 و نيتروژن منبع متقابل اثر نبود. دار معني صفات سایر بر و بود دار معني ذرت بالل قطر و لبال طول صفات
 بالل قطر و بالل طول صفات براي و دار غيرمعني هرز هاي علف بيوماس بر هرز هاي علف با مبارزه روش
 روش و هرز علف با مبارزه روش متقابل اثر همچنين نبود. دار معني صفات سایر براي و بود دار معني ذرت

 کاربرد که اي گونه به شد. دار معني رشد مختلف مراحل در هرز هاي علف بيوماس بر نيتروژن کود مصرف
 دو به نسبت هرز هاي علف بيوماس کاهش در را اثر بيشترین نواري روش به درصد 111 سي تي پي اي

 کش علف از استفاده و کامل وجين تيمار .داشت وجين عدم تيمار و درصد 01 سي تي پي اي تيمار
 با مبارزه روش در عملکرد کرد. توليد را دانه عملکرد بيشترین شده توصيه دوز درصد 111 در سي تي پي اي

 کمترین و نداد نشان داري معني اختالف وجين عدم و شده توصيه دوز درصد 01در سي تي پي اي کش علف
 کش علف از استفاده در هزاردانه وزن و بالل در دانه ردیف تعداد صفات داشت. را دانه عملکرد

 01 در سي تي پي اي کش علف با مبارزه روش در و بيشترین شده توصيه دوز درصد 111 در سي تي پي اي
 و هرز هاي علف با مبارزه روش متقابل اثر بود. مقدار کمترین در وجين عدم و شده توصيه دوز درصد
 با گفت توان مي کلي طور به شد. دار معني بالل ردیف در دانه تعداد صفت بر نيتروژن کود مصرف روش
 هرز، علف با مبارزه روش فاکتور در دانه، عملکرد براي متقابل تأثيرات از یک هيچ نشدن دار معني به توجه
 کود مصرف روش فاکتور در و هرز هاي علف کامل وجين یا درصد 111 سي تي پي اي کاربرد تيمار

 داشتند. را دانه عملکرد بيشترین کود، نواري ربردکا تيمار نيتروژن،
 

 کود. مصرف مدیریت هرز، هاي علف کنترل سي، تي پي اي کش علف کلیدي: هاي واژه
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 مقدمه 

 يکشاورز خواربار یالملل نیب سازمان برآورد براساس

(FAO) در جهان یزراع محصوالت از درصد 54 از شیب 

 & Kettenring) روند یم نیب از هرز هاي علف اثر

Galatowitsch, 2007). هرز هاي علف کنترل ن،یبنابرا 

 سراسر در یزراع محصوالت دیتول یاصل ارکان از یکی

 یتصادف صورت به هرز هاي علف شود. یم محسوب جهان

 صورت هب بلکه ،شوند ینم عیتوز مزارع در کنواختی ای

 شتربی در .((Clay et al., 2006 شوند یم ظاهر يا لکه

 از یکی به هرز يها علف کنترل زراعی هاي سیستم

 گیرد. می صورت شیمیایی یا مکانیکی دستی، هاي روش

 يها علف تراکم قادرند بالقوه صورت به ها روش این ۀهم

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

 بیشتري رقابت قدرت داراي که زراعی گیاهان از انواعی

 راهبرد در مهمی نقش هستند، هرز يها علف به نسبت

 Paolini et al. (1998) دارند. ها کش علف مصرف کاهش

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

 طریق از تواند می زراعی، گیاهان در بیشتر رقابت

 زراعی به هاي برنامه در تغییر یا خاص اصالحی هاي برنامه

 توانایی با ارقام رشد مناسب، کاشت تاریخ تعیین همچون

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

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

 ;Lawson & Topham, 1985) آنها ییفضا آرایش در

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

 نیازهاي زراعی، هاي گونه به شدیدي وابستگی عوامل

 همچنین و هرز يها علف آلودگی سطوح و آنها زراعی

 ییتوانا ةبهبوددهند عوامل بر عالوه دارد. محیطی شرایط

 بهره نیز دیگر عواملی از بتوان رسد می نظر به رقابت

 تأثیرات بر نیتروژن کود تأثیر مورد در اطالعات جست.

 است، محدود هرز يها علف و زراعی گیاهان بین متقابل

 بر تواند می که آن کاربرد زمان به توجه با خصوص به

 آنها ویژه نیازهاي با ها گونه رقابت نسبی توانایی

 نهایی ۀنتیج مزارع، در (.Paolini, 1996) باشد ثیرگذارأت

 همچنین و زراعی گیاهان و هرز يها علف بین رقابت

 & Swanton) خاك در موجود غذایی عناصر جذب

Weise, 1991) منابع به دسترسی قابلیت و گونه نوع به 

 به تروژنین یجذب اشکال یاهیگ جوامع در است. وابسته

NO3تراتین صورت دو
NH4ومیآمون و -

 ممکن .است +

 شتریب را تروژنین يها فرم از یکی مختلف اهانیگ است

 از استفاده مورد در Hangeman (1984) ند.کن جذب

 تروژنین فرم که دکر انیب تروژنین یجذب شکل دو نیا

 تحرك تیقابل خاك در و بوده ونیآن شکل به یتراتین

 خاك در که بوده ونیکات تروژنین یومیآمون فرم و دارد

 شود. یم جذب رس ياجزا توسط و است رمتحركیغ

 خود باتیترک در یمختلف يها ونی یجذب فرم دو نیا

 مثال براي بگذارند. اثر خاك pH يرو توانند یم که دارند

 موجب بیترت به که میسد تراتین ای ومیآمون سولفات

 ومیآمون ونی .شوند یم خاك شدن ییایقل و يدیاس

 و شود یم شهیر اطراف طیمح شدن يدیاس موجب

 شود، می شهیر اطراف طیمح شدن ییایقل سبب تراتین

 تأثیر شهیر وسیلۀ به گرید عناصر جذب در رو ازاین

 يکودها در یمصرف تروژنین يها فرم گذارند. یم

 یکیمتابول يها تیفعال در یمهم نقش دار تروژنین

 که دندکر انیب Malik et al. (1993) دارند. اهانیگ

 تر عیسر و شتریب را یاکیآمون تروژنین فرم جوان اهانیگ

 داشتند، اظهار شانیا کنند. یم جذب آن یتراتین فرم از

 يها فرم از رشد مختلف مراحل در اهانیگ است ممکن

 يادیز تیاهم آنکه با ند.کن استفاده تروژنین متفاوت

 یدبا عناصر نیب الزم تعادل و مناسب کود انتخاب يبرا

 ییایمیش يکودها مصرف روش که گفت یدبا بود قائل

 داده خاك به يطور یدبا کود .دارد ییسزاب تیاهم زین

 عمل نیا برساند. اهیگ به را استفاده حداکثر که شود

 کود نوع به توجه با کود مصرف روش که کند یم جابیا

 عبارتند شیمیایی کود مصرف هاي روش شود. معین گیاه و

 امروزه .3پاشی محلول و 1نواري ،3سطح تمام در پخش از:

 نتیجۀ در و کاربردي نیتروژن سودمندي افزایش منظور به

 نیتروژنه کود مصرف هاي روش مدیریت عملکرد، افزایش آن

 یحاک مطالعات یبرخ جینتا است. فتهگر قرار توجه مورد

 اوره کود يسرتاسر ای یسطح کاربرد اثر در که است

 در کاهش تینها در و یابد می شیافزا اكیآمون دیتصع

 ذرت مانند یزراع اهانیگ در تروژنین جذب و عملکرد

 ,Bandel et al., 1980; Fox & Hoffman) شود یم دهید

                                                                                  
1. Broadcasting 

2. B&ing 

3. Spray   
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1981; Mengel et al., 1982; Touchton &Hargrove;. 

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

 عیما یوانیح کود کاربرد که داشت اذعان اي همطالع در

 کاشت يها فیرد ریز در کود قیتزر ای 3ينوار شکل به

 د.ش ذرت توسط تروژنین جذب شیافزا سبب 1خاك در

 ;Tomar & Soper, 1981) نامحقق ریسا مطالعات

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

1989; Malhi & Nyborg, 1991) خصوص، نیا در زین 

 اظهار نامحقق نیا نیهمچن .داشت یمشاب یجینتا

 کود کاربرد خشک، و گرم یطیمح طیشرا در که داشتند

 يسرتاسر کاربرد به نسبت يشتریب تیمز ينوار روش به

 و تروژنین دیتصع از ينوار کاربرد در چراکه ،دارد آن

 اوره کاربرد .شود یم يریجلوگ اكیآمون گاز به آن لیتبد

 و pH شیافزا آن، عیسر زیدرولیه موجب خاك سطح در

 موجب تیدرنها و شود یم اكیآمون دیتصع تینها در

 اهانیگ عملکرد در کاهش و تروژنین جذب کاهش

 ,.Ferguson et al., 1984; Katyal et al) شود یم

 جذب و دانه عملکرد شیافزا مختلف مطالعات در .(1987

 ينوار شکل به کود کاربرد هنگام به ذرت توسط تروژنین

 ,Abbasdokht & Edalatpisheh) دش مشاهده خاك در

2012; Buresh et al., 1990; Razckowski & Kissel,. 

1989; Malhi, 1995). و پژوهش نیا ياجرا از هدف 

 و کود مصرف روش ،تروژنین کود منبع بیترک ۀفلسف

 ،هرز هاي علف وماسیب بر هرز هاي علف با مبارزه روش

 در ذرت یزراع صفات یبرخ و عملکرد ياجزا عملکرد،

 یقیتلف تیریمد اهداف به لین شاهرود ییوهوا آب طیشرا

 بود. (Integrated Weed Management) هرز هاي علف

 مدیریت Swanton & Weise (1991) راستا نیهم در

 هاي روش موفق کارگیري هب در را هرز يها علف تلفیقی

 مناسب هاي سیستم همچون زراعی مدیریت متعدد

 ,Abbasdokht) نگیمیپرا مناسب، کود نوع ،یکودده

2011; Abbasdokht & Edalatpisheh, 2013;. 

Abbasdokht & Edalatpisheh, 2008 ،) ،استفاده شخم 

 ،هرز يها علف بیولوژیکی کنترل پوششی، گیاهان از

 تناوب ،باال رقابتی توانایی با زراعی گیاهان از استفاده

                                                                                  
1. B&ing 
2. Point Injection 

 تلفیقی مدیریت .دانند می ها کش علف از استفاده و زراعی

 ،اجتماعی عوامل بین متقابل هاياثر با هرز يها علف

 است مرتبط مزرعه در موجود محیطی و اقتصادي

(Swanton & Murphy, 1996; Tollenaar et al., 

 سیستم یک اجزاي که دهد می نشان موضوع این .(1994

 شخم، هاي تکنیک همچون متعددي عوامل را تولیدي

 رقابت اي، گونه برون و اي گونه درون هاي رقابت ،تناوب

 کنترل کودها، زراعی، گیاهان و هرز يها علف بین

 در که دهند یم تشکیل خاك مدیریت و هرز يها علف

 شوند می عملکرد افزایش و پایداري سبب مجموع

(Swanton & Weise, 1991). 
 

 ها شرو و مواد

 کشاورزي دانشکدة تحقیقاتی مزرعۀ در آزمایش این

 شهرستان آمد. در اجرا به شاهرود صنعتی دانشگاه

 دقیقۀ 14 و درجه 31 جغرافیایی عرض در شاهرود

 از شمالی طول دقیقۀ 40 و درجه 45 و شرقی

 از آن ارتفاع میانگین و شده واقع گرینویچ النهار نصف

 هاي بندي تقسیم براساس است. متر 3/3353 دریا سطح

 است. خشک و سرد اقلیم داراي بسطام منطقۀ اقلیمی

 و است متر میلی 317-347 بین ساالنه بارندگی میانگین

 دهد. می رخ پاییز و بهار فصول در ًعمدتا ها بارندگی

 سیهواشنا ایستگاه در شده ثبت اطالعات براساس

 درجۀ 5/35 منطقه این در دما ساالنۀ میانگین شاهرود

 سازي آماده عملیات از قبل است. شده گزارش گراد سانتی

 و خاك بافت تعیین منظور به آزمایش نقشۀ اجراي و

 14-7 عمق از N-P-K جمله از غذایی عناصر وضعیت

 هایی برداري نمونه مزرعه خاك از نقطه 37 در متري سانتی

 فرض مشبک کشت محوطۀ منظور این به گرفت. صورت

 شد، جدا خاك کیلوگرم یک معادل نقطه هر از و شد

 و شد ریخته هم روي شده آوري جمع هاي نمونه سپس

 در که خاك از قسمتی بار هر و آمد در مخروط صورت به

 نمونۀ یک نهایت در شد. حذف شد جمع مخروط اطراف

 به بود، ها نمونه کل برگیرندة در که کیلوگرمی یک

 شیمیایی و مکانیکی تجزیۀ نتایج شد. منتقل آزمایشگاه

 به توجه با است. شده داده نشان 3 جدول در خاك

 بافت خاك اجزاي از یک هر درصد و مکانیکی تجزیۀ

 شد. تعیین لومی نوع از خاك،
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 خاك تجزیۀ جدول .3 جدول

 خاك خصوصیات مقدار

 (meq/l) جذب قابل نیتروژن 75/7

 (ppm) جذب ابلق فسفر 37

 (ppm) جذب قابل پتاسیم 315

 (meq/l) جذب قابل کلسیم 33

 (meq/l) منیزیم و کلسیم 44

 (meq/l) جذب قابل منیزیم 11

 آلی مواد درصد 33/7

 آلی کربن درصد 33/7

 (pH) خاك واکنش 33/0

 زیمنس دسی .(EC) الکتریکی هدایت قابلیت 31/7

 

 قالب در و لیفاکتور پالت لتیاسپ صورت به شیآزما

 شد. اجرا تکرار چهار در یتصادف کامل يها بلوك طرح

 هرز هاي علف با مبارزه روش شامل بررسی مورد عوامل

 سی تی پی اي وجین، عدم کامل، )وجین سطح چهار در

 سی تی پی اي و شده توصیه دوز درصد 377 در )ارادیکان(

 ،یصلا فاکتور عنوان به (شده توصیه دوز درصد 47 در

 وم(یآمون سولفات و اوره) سطح دو در تروژنین کود منبع

 يسرتاسر و ينوار شامل کود مصرف روش سطح دو و

 شخم نیزم ابتدا بودند. یفرع يفاکتورها عنوان به

 لولر وسیلۀ به آنگاه .شد زده سکید سپس و یسطح

 04 عرض به ییها پشته فاروئر توسط و حیتسط نیزم

 روز پنج حدود است ذکر یانشا د.ش جادیا متر سانتی

 منطقه، در یبارندگ لیدل به یسمپاش ماریت اعمال از قبل

 به توجه با که دش برخوردار یخوب نسبتاً رطوبت از نیزم

 راتیثأت (al et Buhler., 1994) منابع یبرخ هاي گزارش

 از قبل کاربرد خاك هاي کش علف اثربخشی در زیادي

 از بعد باشد. داشته تتوانس می سی تی پی اي نظیر کاشت

 آزمایش تیمارهاي اعمال منظور به ها، پشته و جوي ایجاد

 محلول که نحو این به گرفت. انجام سمپاشی تیمار ابتدا

 تهیه درصد 47 و 377 دوز دو در سی تی پی اي کش علف

 شد. سمپاشی نظر مورد هاي کرت سمپاش توسط و شده

 در هکتار در لیتر شش مصرفی سی تی پی اي پایه مقدار

 377) نظر مورد دوز دو به توجه با که بود آب لیتر 577

 مساحت و آن( درصد 47 و شده توصیه مقدار درصد

 سمپاش و محاسبه کش علف قدارم نظر، مورد يها پالت

 توسط سپس .رفتگ انجام یسمپاش و شد برهیکال

 اجراي يبرا د.ش مخلوط کامل طور به خاك با کش شن

 ينوارها طرح ۀنقش به توجه با ،کود مصرف روش ماریت

 جادیا نظر مورد خطوط در متر سانتی 31 تا 8 عمق به

 معادل بیترت هب اوره و ومیآمون سولفات کود قدارم .دش

 نظر در شیآزما نیا يبرا هکتار در لوگرمیک 137 و 377

 و کاشت از قبل ازین مورد کود دوسوم شد. گرفته

 يسرتاسر صورت به یگلده مرحلۀ در هم یمابق سوم یک

 ينوار روش به کود مصرف که ییمارهایت در د.ش مصرف

 طرح، ۀنقش به توجه با تروژنین منابع از کدام هر بود،

 شد دهیپوش خاك با آنها يرو و گرفت قرار نوارها داخل

 کود بود، يسرتاسر کود مصرف روش که ییمارهایت در و

 بلوك هر د.ش پخش خاك سطح در يسرتاسر شکل به

 8×5/3)مترمربع  31/15 مساحت به کرت شانزده شامل

 نیب ۀفاصل و کاشت فیرد چهار شامل کرت هر و متر(

 دو نکهیا به توجه با بود. متر سانتی 04 کاشت يها فیرد

 يانتها در ،شد استفاده طرح نیا در تروژنین کود منبع

 به مجزا تکرار هر آب زه يبعد تکرار فاصل حد و تکرار هر

 رقم ذرت شدة کاشته رقم شد. می هدایت مزرعه از خارج

B.C 404 317 تا 37 رشد دورة طول با زودرس رقم که 

 آزمایش کاشت، از قبل شد. انتخاب کاشت براي بود، روز

 نامیۀ قوة گرفت. انجام آزمایشگاه در ذرت بذور زنی جوانه

 رایج کاشت تاریخ بود. درصد 38 استفاده مورد بذر رقم

 است خرداد اوایل تا اردیبهشت 14 ذرت براي منطقه در

 صورت هب خرداد اول خیتار در بذر کاشت طرح نیا در که

 صورت ياریآب بذور کاشت از پس .گرفت انجام یدست

 یشیآزما يمارهایت در هرز هاي علف نیوج گرفت.

 در ياریآب .گرفت انجام یدست صورت به شده مشخص

 سپس و روز 3 مدار در دسترس در آب به توجه با تیرماه

 روز 0 مدار در اهیگ رشد طیشرا به توجه با و مردادماه در

 که ذرت فیزیولوژیکی رسیدگی مرحلۀ در گرفت. انجام

 کامل صورت به ها بالل و گرفت انجام خشک ةماد تجمع

 درصد 14 تا 17 حدود نیز آنها رطوبت و یافت توسعه

 دستی صورت به عملکرد اجزاي تعیین براي برداشت بود،

 هر از آبیاري قطع ضمن مرحله این در گرفت. انجام

 و ابتدا از متر 4/7 و کناري ردیف )دومترمربع  سه کرت

 شد برداشت شد( حذف حاشیه عنوان به کرت هر انتهاي

 کل انگرینما که بوته شش ها بوته شدن خشک از پس و

 عملکرد اجزاي تعیین منظور به بود، آزمایشی هاي کرت

 در دانه تعداد بالل، در ردیف دادتع صفات و شدند انتخاب
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 بر عملکرد درنهایت شد. گیري اندازه هزاردانه وزن و ردیف

 گیري اندازه کرت هر در مترمربع 5 برداشت سطح مبناي

 مختلف هاي برداري نمونه و آزمایش از حاصل هاي داده شد.

 لیوتحل هیتجز (PROC ANOVA) واریانس آنالیز روش به

 SAS و MSTATC يافزار نرم ناتامکا از رو ازاین .شد

 Excel افزار نرم از استفاده با موجود اشکال د.ش استفاده

 آزمون توسط شده یبررس صفات میانگین د.ش رسم

 .شد سهیمقا درصد 4 و 3 سطح در دانکن اي چنددامنه
 

 و بحث جينتا

 هرز هاي علف به مربوط يها داده واریانس تجزیۀ نتایج

 کاشت، از بعد ماه کی بیترت به رشد مرحلۀ سه در

 تأثیر از حاکی (1 جدول) ذرت بالل یدگیرس و یگلده

 وماسیب بر هرز هاي علف با مبارزه يها روش اثر دار معنی

 میانگین ۀمقایس است. درصد 3 سطح در هرز هاي علف

 نشان مبارزه روش مختلف سطوح هرز هاي علف وماسیب

 377 سی تی پی اي و کامل نیوج ماریت نیب که ددا

 از مرحله سه هر در يدار یمعن اختالف درصد

 در هرز هاي علف وماسیب ندارد. وجود ها يبردار نمونه

 ماریت رد کاشت( از بعد ماه ک)ی يبردار نمونه اول مرحلۀ

 ،بودمترمربع  در گرم 35/35 ،درصد 377 سی تی پی اي

 47 سی تی پی اي ماریت دو يبرا قدارم نیا که یدرحال

 بر گرم 18/30 و 83/31 بیترت به نیجو عدم و درصد

 کاربرد خاك کش علف از استفاده بود.مترمربع 

 يدرصد 4/15 کاهش سبب درصد 377 سی تی پی اي

 در د.ش نیوج عدم ماریت به نسبت هرز هاي علف وماسیب

 کاربرد با هرز هاي علف وماسیب کاهش مورد

 Wilcut et کاشت از قبل و کاربرد خاك يها کش علف

al. (1995) از شیپ کش علف کاربرد که داشتند انیب 

 هرز علف يدرصد 31 کنترل سبب ریمازتاپیا کاشت

 نیهمچن د.یگرد (Cyperus esculentus) سالم اریاو

Eric et al. (2001) يها کش علف کاربرد که کردند انیب 

 بادام در نیفلورال اتال و نیمتال يپند کاشت از شیپ

 هاي علف درصدي 33 و 84 کنترل به ترتیب به زمینی،

 Dactylocteniumو (Panicum texanum) ارزن هرز

aegyptium) Crowfoot grass) شد منجر. Bosnic & 

Swanton (1997) از استفاده که داشتند اظهار زین 

 کنترل در تأثیر لیدل به کاربرد خاك يها کش علف

 تواند می ،ذرت نمو و رشد مرحلۀ ابتداي در رزه هاي علف

 زمینۀ در .باشد ذرت هرز هاي علف کنترل در مناسبی روش

 براساس هرز، هاي علف بیوماس بر نیتروژن کود منبع تأثیر

 کودي منبع دو بین داري یمعن اختالف 1 جدول نتایج

 بیوماس بر نیتروژن کود مصرف روش اثر .نداشت وجود

 (.1جدول) بود دار معنی درصد 3 سطح در هرز هاي علف

 مصرف روش در هرز علف بیوماس ترینکم که طوري به

 سرتاسري مصرف با مقایسه در گرم( 03/51) نواري

 .Rasmussen et al مورد این در د.ش حاصل نیتروژن

 کود نواري کاربرد بهاره جو در که داشتند اظهار (1996)

 هرز هاي علف بیوماس درصدي 44 کاهش موجب نیتروژن

 کاربرد با همقایس در جو بیوماس درصدي 18 افزایش و

 11 کاهش Blackshaw et al. (2004) د.ش کود سرتاسري

 کاربرد اثر در ذرت ۀمزرع در هرز هاي علف بیوماس درصدي

 تجزیۀ جدول به توجه با ند.داد گزارش را کود نواري

 مصرف روش و مبارزه روش متقابل اثر (1 جدول) واریانس

 ايه علف بیوماس بر کاشت از پس ماه یک مرحلۀ در کود

 کاربرد که طوري به .بود دار یمعن درصد 3 سطح در هرز

 در را اثر بیشترین نواري روش به درصد 377 سی تی پی اي

 تیمار دو به نسبت هرز هاي علف بیوماس کاهش

 (.3)شکل داشت وجین عدم تیمار و درصد 47 سی تی پی اي

 اول مرحلۀ در مطالعه این در متقابل ترایثتأ سایر

 دار یمعن کاشت از پس ماه یک هر هاي علف از برداري نمونه

 دوم مرحلۀ در که ددا نشان 1 جدول نتایج .نبودند

 هاي علف با مبارزه هاي روش بین )گلدهی( برداري نمونه

 اختالف هرز هاي علف بیوماس بر تأثیر با ارتباط در هرز

 .شتدا وجود درصد 3 سطح در داري یمعن

 

 
هاي هرز و روش مصرف  با علف. اثر متقابل روش مبارزه 3شکل

 هاي هرز )یک ماه پس از کاشت( نیتروژن بر بیوماس علف
هاي داراي حروف انگلیسی مشابه از نظر آماري براساس آزمون  میانگین

 داري ندارند. درصد تفاوت معنی 4دانکن در سطح احتمال 
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 رشد مختلف مراحل در هرز هاي علف بیوماس واریانس تجزیۀ جدول خالصۀ .1 جدول
  هرز هاي علف بیوماس

  بالل( رسیدگی )مرحلۀ

  هرز هاي علف بیوماس

 ( گلدهی )مرحلۀ

  هرز هاي علف بیوماس

 برداشت( از پس ماه )یک
 تغییر منابع آزادي درجۀ

0/130 ns 13/0307 ns 0/335 ns 3 تکرار 

1/33317 ** 8/337475 ** 3/30135  (A) هرز علف با مبارزه روش 3 **

3/310  8/3311  4/351  آزمایش اشتباه 3 

73/41 ns 8/371 ns 3/13 ns 3 نیتروژن منبع (B) 

3/310 ns 78/53 ns 1/38 ns 3 متقابل اثر (A*B) 

3/35533 ** 31/5811 ** 5/0118  (C) نیتروژن کود مصرف روش 3 **

5/1383 ** 1/3453 ** 1/3400  (A*C) متقابل اثر 3 **

10/4 ns 0/305 ns 1/34 ns 3 متقابل راث (B*C) 

33/30 ns 13/173 ns 31/4 ns 3 متقابل اثر (A*B*C) 

31/57  11/114  31/33  آزمایشی اشتباه 31 

35/17  11/14  58/15   CV )درصد( 
ns، *،** درصد 3 و 4 سطح در داري معنی و داري غیرمعنی ترتیب به. 

 

 از بعد ماه یک در برداري نمونه از حاصل نتایج مشابه

 کمترین درصد 377 سی تی پی اي کش علف بردکار کاشت،

 را (مترمربع در گرم 35/371) هرز هاي علف بیوماس قدارم

 سبب کش علف این کاربرد که نحوي به ،داشت پی در

 تیمار به نسبت هرز هاي علف بیوماس درصدي 81کاهش

 ابتداي در هرز هاي علف کنترل دلیل به د.ش وجین عدم

 سی تی پی اي از استفاده تیمار نیز مرحله این در رشد فصل

 دو بین داشت. را هرز هاي علف قدارم کمترین درصد 377

 مرحله این در درصد 47سی تی پی اي و وجین عدم تیمار

 هرز هاي علف بیوماس با ارتباط در داري یمعن اختالف نیز

 با ارتباط در نیتروژن کود منبع تیمار دو بین نداشت. وجود

 مرحله این در هرز هاي علف یوماسب رب کودي منبع تأثیر

 روش تأثیر زمینۀ در نداشت. وجود داري یمعن اختالف نیز

 مرحله این در هرز هاي علف بیوماس بر نیتروژن کود کاربرد

 3 سطح در کاشت، از بعد ماه یک در برداري نمونه مانند

 کاربرد با که نحوي به (،1 )جدول بود دارامعن اختالف درصد

 گرم 03/333) هرز علف بیوماس قدارم ترینکم ،کود نواري

 گرم 34/313) کود سرتاسري کاربرد به تبنس (مترمربع در

 نیز متقابل تأثیرات زمینۀ در د.ش حاصل (،مترمربع در

 کود نواري مصرف روش و درصد 377 سی تی پی اي کاربرد

 قدارم کمترین نهایت در و هرز هاي علف بر کنترل بیشترین

 نتایج به توجه با (.1 )شکل داشت را هرز هاي علف بیوماس

 از برداري نمونه سوم مرحلۀ در (1) واریانس تجزیۀ جدول

 ذرت در بالل رسیدگی مرحلۀ با همزمان که هرز هاي علف

 هاي علف بیوماس بر هرز هاي علف با مبارزه روش اثر بود،

 377سی تی پی اي تیمار بود. دار معنی درصد 3 سطح در هرز

 بیوماس مقدار کمترین بررسی از مرحله نای در درصد

 این کاربرد (.مترمربع در گرم 80) داشت را هرز هاي علف

 هاي علف بیوماس در درصدي 31 کاهش سبب کش علف

 کاربرد تیمار دو بین شد. وجین عدم تیمار به نسبت هرز

 بیوماس با ارتباط در وجین عدم و درصد 47سی تی پی اي

 کاربرد متقابل اثر نبود. دار معنی اختالف هرز هاي علف

 کود نواري مصرف روش و درصد 377سی تی پی اي

 بیوماس قدارم کمترین و هرز هاي علف بر کنترل بیشترین

 هاي علف با مبارزه دلیل به (.3 )شکل داشت را هرز هاي علف

 از پیش کش علف کاربرد با ذرت رویش فصل ابتداي در هرز

 رشد شده، توصیه مقدار رصدد 377 در سی تی پی اي کاشت

 و شده محدود ذرت با هرز هاي علف رقابت نهایت در و

 حاصل تیمار این در هرز هاي علف بیوماس مقدار کمترین

 شد.

هاي مربوط به عملکرد و  نتایج تجزیۀ واریانس داده

دار بودن اثر  ( حاکی از معنی3اجزاي عملکرد ذرت )جدول 

رز بر عملکرد دانه هاي ه سطوح مختلف روش مبارزه با علف

درصد است. مقایسۀ میانگین عملکرد دانه در  3در سطح 

دهد  هاي هرز نشان می سطوح مختلف روش مبارزه با علف

درصد  377که بین تیمار وجین کامل و استفاده از ارادیکان 

داري در رابطه با عملکرد دانه، وجود ندارد و  اختالف معنی

کش خاك کاربرد  لفاین بدان معناست که استفاده از ع
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شده در کنترل  درصد دوز توصیه 377سی در  تی پی اي

هاي هرز بود  هاي هرز مشابه با وجین کامل علف علف

هاي هرز در دو تیمار  (. کمتر بودن بیوماس علف5)شکل 

هاي  درصد نسبت به روش 377سی تی پی وجین کامل و اي

 درصد و تیمار عدم 47سی تی پی دیگر مبارزه یعنی اي

هاي هرز با  دلیل به حداقل رسیدن رقابت علف وجین، به

مندي بیشتر ذرت از منابع  ذرت در طول فصل و بهره

 موجود، سبب افزایش عملکرد در این دو تیمار شد.

 

 
هاي هرز و روش  رزه با علف. اثر متقابل روش مبا1شکل 

 هاي هرز )گلدهی( مصرف کود بر بیوماس علف
انگلیسی مشابه از نظر آماري براساس آزمون  هاي داراي حروف میانگین

 داري ندارند. درصد تفاوت معنی 4دانکن در سطح احتمال 

 

 
هاي هرز و روش مصرف  متقابل روش مبارزه با علفاثر  .3شکل

 هاي هرز )مرحلۀ رسیدگی بالل( نیتروژن بر بیوماس علف
آزمون هاي داراي حروف انگلیسی مشابه از نظر آماري براساس  میانگین

 داري ندارند. درصد تفاوت معنی 4دانکن در سطح احتمال 

 

 که داد نشان Wilcut et al. (1995) قاتیتحق جینتا

 کاهش با ریمازتاپیا کاربرد خاك کش علف از استفاده

 سبب درصد 37 قدارم به هرز هاي علف یبرخ وماسیب

  د.ش مطالعه مورد یزراع اهیگ هجده عملکرد در شیافزا

Taylor-Lovell & Wax (2001) در يدرصد 17شیافزا 

 از شیپ کش علف کاربرد اثر در را ذرت ۀدان عملکرد

 کنترل لیدل به (RPA 201772) سوکسافلوتول کاشت

 نیشتریب کردند. گزارش هرز هاي علف از ییها گروه

 سی تی پی اي و کامل نیوج يمارهایت در دانه عملکرد

 کمترین و هکتار رد تن 13/3 و 01/3 ترتیب به درصد 377

 47 سی تی پی اي و وجین عدم تیمارهاي در آن مقدار

 وجود لیدل به هکتار، در تن 8/4 و 1/4 ترتیب به و درصد

 (.5 شکل) آمد دست به هرز هاي علف و ذرت نیب رقابت

 47 سی تی پی اي کش علف با مبارزه روش در عملکرد

 نداد. نشان يدار یمعن اختالف نیوج عدم و درصد

 شده هیتوص کامل مقدار در سی تی پی اي کش علف ربردکا

 با سهیمقا در دانه عملکرد يدرصد 51/15 شیافزا سبب

 47 سی تی پی اي کش علف کاربرد د.ش نیوج عدم ماریت

 در يریثأت هرز هاي علف کنترل در یناتوان لیدل به درصد

 جدول به توجه با (.5 شکل) نداشت دانه عملکرد شیافزا

 نبود. دار یمعن دانه عملکرد بر تروژنین کود منبع اثر 3

 يکود منبع ماریت در دانه عملکرد زانیم که ينحو به

 منبع در و هکتار در تن 43/0 اوره() یتراتین تروژنین

 هکتار در تن 14/0 وم(یآمون سولفات) تروژنین یاکیآمون

 کود مصرف روش اثر که داد نشان 3 جدول آمد. دست هب

 بود. دار یمعن درصد 3 سطح در دانه دعملکر بر تروژنین

 کود ينوار ةاستفاد روش در دانه عملکرد زانیم نیشتریب

 که یدرحال هکتار(. در تن 50/8) آمد دست به تروژنین

 تروژنین کود يسرتاسر ةاستفاد روش در زانیم نیا

 يگذاریجا روش به کود کاربرد بود. هکتار در تن 03/1

 سبب آن به یزراع اهیگ بهتر یدسترس لیدل به خاك در

 کاهش لیدل به رسد یم نظر هب شد. دانه عملکرد شیافزا

 و کود ينوار ةاستفاد روش در هرز هاي علف وماسیب

 نیا در یزراع اهیگ با هرز هاي علف رقابت شدن کمتر

 د.ش حاصل ذرت در يشتریب ۀدان عملکرد مصرف، روش

 

 
 کرد دانههاي هرز بر عمل . اثر روش مبارزه با علف5شکل 
هاي داراي حروف انگلیسی مشابه از نظر آماري براساس آزمون  میانگین

 داري ندارند. درصد تفاوت معنی 4دانکن در سطح احتمال 
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 . خالصۀ جدول تجزیۀ واریانس صفات مورد مطالعه در ذرت3جدول 
تعداد دانه در  وزن هزاردانه

 ردیف

تعداد ردیف دانه در 
 بالل

عملکرد دانه 
 ذرت

 منابع تغییر درجۀ آزادي

75/3813 * 50/7 ns 04/7 ns 1/11144  تکرار 3 **

5/13018 ** 73/34 ** 48/0 ** 4/041135  (Aروش مبارزه با علف هرز ) 3 **
1/153  13/3  31/7  8/18435  اشتباه آزمایش 3 

0/813 ns 13/3 ns 74/7 ns 1/1353 ns 3 ( منبع نیتروژنB) 
1/333 ns 83/1 ns 77/1 ns 3/4313 ns 3 ( اثر متقابلA*B) 
3/0833 ** 43/331 ** 14/17 ** 3/535484  (Cروش مصرف کود نیتروژن ) 3 **
1/05 ns 01/33 ** 33/7 ns 7/38048 ns 3 ( اثر متقابلA*C) 

35/7 ns 35/7 ns 775/7 ns 3/3311 ns 3 ( اثر متقابلB*C) 
30/8 ns 53/1 ns 11/7 ns 5/1353 ns 3 ( اثر متقابلA*B*C) 
48/01  45/1 ns 81/7  0/37373  اشتباه آزمایشی 31 

33/33 33/33 05/31 33/30  CV )درصد( 
ns ،*،** درصد 3و  4داري در سطح  داري و معنی ترتیب غیرمعنی به. 

 
 3ادامۀ جدول 

 منابع تغییر درجۀ آزادي طول بالل قطر بالل وزن بالل یولوژیکبعملکرد 

1/13534 ns 8/30433 ns 11/3 ns 53/7 ns 3 تکرار 

8/3001381 ** 3/008550 ** 73/0 ns 3/13  (Aروش مبارزه با علف هرز ) 3 **
4/11447  8/18411  43/1  83/7  اشتباه آزمایش 3 

3/5805 ns 4/1313 ns 778/11 * 1/33  (Bمنبع نیتروژن ) 3 **
1/33457 ns 3/4437 ns 18/35 ** 3/33  (A*Bاثر متقابل ) 3 **
5/3374813 ** 3/533430 ** 33/378 ** 1/13  (Cروش مصرف کود نیتروژن ) 3 **
1/37833 ns 4/33817 ns 81/0 ns 33/3 ns 3 ( اثر متقابلA*C) 

0/310 ns 1/5135 ns 51/1 ns 01/1 ns 3 ( اثر متقابلB*C) 
31/3317 ns 4/1135 ns 44/7 ns 14/7 ns 3 ( اثر متقابلA*B*C) 
43/8888  4/37003  33/1  33/7  باه آزمایشیاشت 31 

41/11 3/30 85/35 30/33  CV )درصد( 
ns ،*،** درصد. 3و  4دار در سطح  دار و معنی ترتیب غیرمعنی به 
 

Rasmussen et al. (1996) جو در که داشتند اظهار 

 درصدي 44 کاهش موجب نیتروژن کود نواري کاربرد بهاره

 درصدي 33 و 18 افزایش ترتیب به و هرز هاي علف بیوماس

 سرتاسري کاربرد با مقایسه در جو دانۀ عملکرد و بیوماس

 دلیل به نیتروژن کود نواري کاربرد دیگر طرف از شد. کود

 زراعی گیاه توسط کود مصرف کارایی افزایش در که نقشی

 ها پدیده برخی در که خاك از نیتروژن خروج از جلوگیري با

 کردعمل در افزایش سبب دارد، شود، می دیده تصعید مثل

 کود نواري کاربرد مطالعه این در گردد. می گیاهان در

 با مقایسه در دانه عملکرد درصدي 11/11 افزایش موجب

 تیمارها متقابل اثرهاي از کدام هیچ شد. سرتاسري کاربرد

 در دانه تعداد (.3 )جدول نشد دار معنی دانه عملکرد بر

 رتأثی تحت درصد 3 سطح در داري معنی طور به ذرت ردیف

 نتایج (.3 )جدول گرفت قرار هرز هاي علف با مبارزه روش

 که داد نشان (3 )جدول واریانس تجزیۀ جدول از حاصل

 نظر از هرز هاي علف با مبارزه روش مختلف تیمارهاي بین

 درصد 3 سطح در داري معنی اختالف بالل در ردیف تعداد

 به بالل در دانه ردیف تعداد بیشترین داشت. وجود

 377 سی تی پی اي و ردیف( 14/35) کامل وجین ايتیماره

 عدم تیمار دو به آن تعداد کمترین و ردیف( 35) درصد

 ردیف( 4/33) درصد 47 سی تی پی اي و ردیف( 33) وجین

 کود منبع دو بین 3 جدول به توجه با (.4 )شکل بود

 دانه ردیف تعداد بر آن تأثیر با ارتباط در مصرفی نیتروژن

 مورد در ولی نداشت، وجود داري معنی ختالفا بالل هر در
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 ردیف تعداد بر آن تأثیر و نیتروژن کود کاربرد هاي روش

 دار معنی اختالف آماري درصد 3 سطح در بالل هر در دانه

 کاربرد روش در بالل هر در دانه ردیف تعداد بیشترین بود.

 کود سرتاسري کاربرد در و ردیف 30/35 معادل نواري

 تأثیر متقابل اثرهاي از یک هیچ بود. ردیف 14/33

 با نداشتند. بالل هر در دانه ردیف تعداد در داري معنی

 اثر (3 )جدول واریانس تجزیۀ از حاصل نتایج به توجه

 بر کود مصرف روش و هرز علف با مبارزه روش بین متقابل

 ها میانگین مقایسۀ شد. دار معنی ردیف در دانه تعداد صفت

 مصرف نواري روش در کامل وجین که ددا نشان (1 )شکل

 در دانه 54) کرد تولید را ردیف در دانه تعداد بیشترین کود

 377 سی تی پی اي کش علف از استفاده آن از پس ردیف(.

 عدم و درصد 47 سی تی پی اي ردیف(، در دانه 53) درصد

 قرار بعدي هاي رتبه در کود مصرف نواري روش در وجین

 روش هرز، هاي علف با مبارزه هاي شرو کلیۀ در گرفتند.

 داشت برتري سرتاسري مصرف روش بر کود مصرف نواري

  دار نشد.  سایر اثرهاي متقابل معنی (.1 )شکل

 

 
هاي هرز بر تعداد ردیف دانه  . اثر روش مبارزه با علف4شکل 

 در بالل
هاي داراي حروف انگلیسی مشابه از نظر آماري براساس آزمون  میانگین

 داري ندارند. درصد تفاوت معنی 4کن در سطح احتمال دان

 

 
هاي هرز و روش  . اثر متقابل روش مبارزه با علف1شکل

 مصرف کود بر تعداد دانه در ردیف بالل
هاي داراي حروف انگلیسی مشابه از نظر آماري براساس آزمون  میانگین

 داري ندارند. درصد تفاوت معنی 4دانکن در سطح احتمال 

 اثر ،دشو می مشاهده 3 جدول در که ونهگ همان

 3 سطح در هزاردانه وزن بر هرز هاي علف با مبارزه روش

 ها میانگین ۀمقایس به توجه با بود. دار معنی درصد

 سی تی پی اي از استفاده و نیوج اتیعمل که دش مشخص

 کاهش بر که تأثیري با شده توصیه دوز درصد 377 در

 وزن بیشترین کسب سبب اردد ذرت با هرز هاي علف رقابت

 سی تی پی )اي مبارزه تیمارهاي سایر با مقایسه در هزاردانه

 ۀسیمقا در د.ش ن(یوج عدم ماریت و درصد 47

 )نبود نیوج اتیعمل که شد مشاهده ها نیانگیم

 کش علف از استفاده زین و فصل( طول در هرز هاي علف

 و 33شیافزا موجب بیترت به درصد 377 سی تی پی اي

 نیوج عدم ماریت با سهیمقا در هزاردانه وزن يدرصد 37

 وزن زانیم نیکمتر د.ش درصد 47 سی تی پی اي و

 و گرم( 3/111) نیوج عدم يمارهایت به مربوط هزاردانه

 دو ۀسیمقا در بود. گرم( 5/118) درصد 47 سی تی پی اي

 مشخص درصد 377 سی تی پی اي و کامل نیوج ماریت

 وجود يدار یمعن اختالف ماریت دو نیا نیب که دش

 3/133 کامل نیوج در هزاردانه وزن که ينحو به ،ندارد

 377 سی تی پی اي ماریت از درصد 3/3 تنها که بود گرم

 دو ۀسیمقا در عالوه به بود. شتریب گرم( 81/137) درصد

 اختالف زین نیوج عدم و درصد 47 سی تی پی اي ماریت

 دشن مشاهده دانههزار وزن با ارتباط در يدار یمعن

 که داد نشان (3 جدول) واریانس تجزیۀ نتایج .(0 شکل)

 وزن بر تأثیر با ارتباط در تروژنین کود منبع دو بین

 روش اثر .نداشت وجود داري معنی اختالف هزاردانه

 درصد 3 سطح در هزاردانه وزن بر تروژنین کود مصرف

 که شد مشاهده ها میانگین ۀمقایس در بود. دار معنی

 درصدي13/37افزایش موجب کود مصرف ينوار روش

 کردند عنوان Buresh et al. (1990) .شد هزاردانه وزن

 خاك در يگذاریجا شکل به تروژنین کود از استفاده که

 تینها در و هزاردانه وزن شیافزا در را تأثیر نیشتریب

 باالتر شیافزا نیا یاصل علت دارد. دانه عملکرد شیافزا

 مصرف روش نیا در تروژنین کود مصرف ییکارا بودن

 وماسیب کاهش سبب کود ينوار کاربرد عالوه به .است

 با اهانیگ نیا رقابت کاهش تینها در و هرز هاي علف

 تأثیر متقابل اثرهاي از کدام هیچ .شود می زراعی ارقام

 گونه همان (.3 )جدول نداشتند هزاردانه وزن بر داري معنی

 شود، می مشاهده (3)جدول نسواریا تجزیۀ جدول در که
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 کود مصرف روش و منبع هرز، هاي علف با مبارزه روش

 نتایج براساس داشت. بالل طول بر داري معنی تأثیر نیتروژن

 با مبارزه روش اثر (3 )جدول واریانس تجزیۀ جدول

 آماري درصد 3 سطح در بالل طول بر هرز هاي علف

 تیمارهاي به مربوط بالل طول بیشترین شد. دار معنی

 درصد 377سی تی پی اي و متر( سانتی48/33) کامل وجین

 به مربوط بالل طول کمترین و متر( سانتی 54/38)

 سی تی پی اي و (متر سانتی 44/31) وجین عدم تیمارهاي

 ماریت دو نیب عالوه به بود. (متر سانتی 73/30) درصد 47

 اختالف درصد 377 سی تی پی اي و کامل نیوج

 عدم ماریت دو نیب طیشرا نیا نداشت. وجود يدار یمعن

 اثر د.ش مشاهده زین درصد 47 سی تی پی اي و نیوج

 3 سطح در مطالعه نیا در بالل طول بر يکود منبع

 طول نیشتریب .(3 جدول) بود دار یمعن يآمار درصد

 در متر( یسانت 38/38) اوره کاربرد به مربوط بالل

 متر( یسانت 51/30) ومیآمون سولفات کاربرد با سهیمقا

 بر يکود منبع و هرز علف با مبارزه روش متقابل اثر بود.

 بود دار یمعن يآمار درصد 3 سطح در زین بالل طول

 نیشتریب اوره کاربرد با نیوج عدم ماریت در .(3 جدول)

 عدم ماریت در آن نیکمتر و متر( یسانت 0/17) بالل طول

 دش حاصل متر( یسانت 38/34) اوره کاربرد با نیوج

 مصرف روش اثر که داد نشان 3 جدول جینتا (.8 شکل)

 دار یمعن يآمار درصد 3 سطح در بالل طول بر کود

 47/38) تروژنین کود ينوار مصرف روش است.

 35/30) يسرتاسر روش با سهیمقا در متر( یسانت

 به توجه با داشت. را بالل طول نیشتریب متر( یسانت

 بالل قطر بر هرز هاي علف با مبارزه روش اثر 3 جدول

 متقابل اثر و کود مصرف روش اثر اما نشد. دار یمعن

 در بالل قطر بر (3 جدول) يکود منبع و مبارزه روش

 روش بر ينوار مصرف روش د.ش دار یمعن درصد 3 سطح

 در داشت. يبرتر بالل قطر صفت در يسرتاسر مصرف

 ،يکود منبع و مبارزه روش نیب متقابل اثر یابیارز

 و درصد 377 سی تی پی اي ماریت در بالل قطر نیشتریب

 يمارهایت در بالل قطر نیکمتر و اوره کود منبع

 منبع و نیوج عدم نیهمچن و درصد 47 سی تی پی اي

 ينوار مصرف روش در آمد. دست هب میآمون سولفات کود

 دش دار یمعن درصد 4 سطح در يکود منبع اثر کود

 (.3شکل)

 
 هاي هرز بر وزن هزاردانه بارزه با علف. اثر روش م0شکل 
هاي داراي حروف انگلیسی مشابه از نظر آماري براساس آزمون  میانگین

 .داري ندارند درصد تفاوت معنی 4دانکن در سطح احتمال 
 

 
هاي هرز و منبع کود  . اثر متقابل روش مبارزه با علف8شکل

 نیتروژن بر طول بالل
سی مشابه از نظر آماري براساس آزمون هاي داراي حروف انگلی میانگین

 .داري ندارند درصد تفاوت معنی 4دانکن در سطح احتمال 
 

 
هاي هرز و منبع کود  . اثر متقابل روش مبارزه با علف3شکل

 نیتروژن بر قطر بالل
هاي داراي حروف انگلیسی مشابه از نظر آماري براساس آزمون  میانگین

 .داري ندارند وت معنیدرصد تفا 4دانکن در سطح احتمال 

 

 با مبارزهي ها روش مختلف سطوح در نیز بالل وزن

درصد  3 سطح در دار معنی اختالف داراي هرزهاي  علف

 وزن میانگینۀ مقایس از حاصل نتایج (.3 جدول) بود

 وزن نیشتریب کامل نیوج طیشرا در که داد نشان بالل

 شد مشاهده 37 شکل به توجه با شود. یم حاصل بالل
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 377سی  تی پی اي کاربرد و کامل نیوج ماریت دو نیب که

 اختالف هرزهاي  علف با مبارزه منظور درصد به

 کامل نیوج ماریت در بالل وزن نداشت. وجودي دار یمعن

 تنها که بودمترمربع  در گرم33/3777 هرزهاي  علف

 ماریت از شده حاصل بالل وزن ازدرصد  4 حدود

 شتریب (مترمربع در گرم 340درصد ) 377سی  تی پی اي

 بر تروژنین کود منبع اثر 3 جدول جینتا به توجه با بود.

 کود مصرف روش اثر اما نبود، دار یمعن بالل وزن

 د.ش دار یمعندرصد  3 سطح در بالل وزن بر تروژنین

 34/14ي )شتریب بالل وزني نوار روش به کود مصرف

 روژنتین کودي سرتاسر کاربرد به نسبت شتر(یبدرصد 

 بري دار یمعنتأثیر  متقابلتأثیرات  از کدام چیه داشت.

 (3جدول) واریانستجزیۀ  جدول نتایج نداشت. بالل وزن

 با مبارزه روش مختلف سطوح بین که داد نشان

 اختالف بیولوژیک عملکرد برتأثیر  نظر از هرزهاي  علف

 که طوري به داشت، وجوددرصد  3 سطح در داري معنی

 نیوج ماریت دو در بیولوژیک عملکرد نمیزا بیشترین

سی  تی پی اي از استفاده و هکتار( در تن 33/13) کامل

 دو نیب وشد  حاصل هکتار( در تن 17/17) درصد 377

 اختالف نیوج عدم ودرصد  47سی  تی پی اي ماریت

 عملکرد نیکمتر (.33 شکل) دشن مشاهدهي دار یمعن

 هکتار( در تن 78/34) نیوج عدم ماریت دو به کیولوژیب

 تعلق هکتار( در تن 87/34درصد ) 47سی  تی پی اي و

 شیافزادرصد سبب  377سی  تی پی اي کاربرد داشت.

 ماریت با سهیمقا در کیولوژیب عملکردي درصد 3/33

 بر تروژنین کود عبمن اثر د.ش ن(یوج عدم) شاهد

 (.3جدول) نبود دار یمعن بیولوژیک عملکرد

 

 
 هاي هرز بر وزن بالل رزه با علف. اثر روش مبا37شکل
هاي داراي حروف انگلیسی مشابه از نظر آماري براساس آزمون  میانگین

 .داري ندارند درصد تفاوت معنی 4دانکن در سطح احتمال 

 
هاي هرز بر عملکرد  . اثر روش مبارزه با علف33شکل

 بیولوژیک
 آزمون ساسبرا آماري نظر از مشابه انگلیسی حروف داراي هاي میانگین

 .ندارند داري معنی تفاوت درصد 4 احتمال سطح در دانکن

 

  گیرینتیجه

 کاربرد و اوره کود منبع که گفت توان یم یکل طور به

 در هرز هاي علف کامل نیوج ای درصد 377 سی تی پی اي

 نیشتریب حصول موجب کود، ينوار کاربرد طیشرا

 يها نهیهز بودن زیاد به توجه با یول شود. دانه عملکرد

 کاربرد ما، کشور در هرز هاي علف کامل نیوج

 يباالتر ياقتصاد هیتوج يدارا درصد 377سی تی پی اي

 يغاز پنجه گاوآهن کاربرد با بتوان دیشا یطرف از است.

 را ها يجو داخل هرز هاي علف رشد، ییابتدا مراحل در

 ساز مشکل ردیف روي هرز هاي علف ولی کرد، حذف

 مشکل این رفع براي اي چاره باید رو ینازا بود. خواهد

 محققان براي موضوعات این بعدي تحقیقات در اندیشید.

 تحقیق این نتایج همچنین شود. می پیشنهاد محترم

 یقیتلف تیریمد اهداف تحقق يراستا در که داد نشان

 يها روش کاربرد بر عالوه ذرت، در هرز هاي علف

 زین کودها ربردکا يها روش تیریمد به توجه ،ییایمیش

 کود کاربرد قیتحق نیا در است. تیاهم حائز اریبس

 اریبس تأثیر (ينوار) خاك در يگذاریجا روش به تروژنین

 داشت. مناسب عملکرد کسب جهت يدیمف و مثبت

 کردن خارج دسترس از با کود، کاربرد يها روش گونه نیا

 آن دنکر فراهم و هرز هاي علف ازین مورد ییغذا مواد

 يبرا را طیشرا ،یزراع اهیگ رشد حال در ۀاهچیگ يبرا

 نیا ۀواسط به د.کن یم آماده اهیگ رشد شدن بهتر هرچه

 مشکل که يکود منابع يهدررو از توان یم ها روش گونه

 موارد يا پاره در و یزراع اهانیگ دیتول راه در يا عمده

 ینیرزمیز يها آب یآلودگ رینظ یطیمح ستیز مشکالت

 یطرف از و آورد عمل به ممانعت ،شوند می محسوب
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 رساند. حداقل به زین را هرز هاي علف از یناش خسارت

 بخش که ها کش علف کاربرد زمینۀ در مطالعه نیا در

 ۀجینت است، هرز هاي علف یتیریمد يها برنامه از یمهم

 از قبل هرز هاي علف تیریمد که دارد دأکیت حاصل

 اریبس تأثیر تواند یم ذرت رینظ یزراع اهانیگ یزن جوانه

 که باشد داشته زا خسارت اهانیگ نیا کنترل در یمهم

 نیهمچن و کاشت از شیپ ها کش علف کاربرد با توان یم

 د.یرس مهم امر نیا به یزن جوانه از قبل
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