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  چکیده 

جمعیت   بر  هرز   ي ها علف  شیمایی  کنترل   یافته کاهش  دزهاي   و  کولتیواتور  اعمال  تراکم،   تلفیقی   مدیریت  ر ی تأث   بررسی   منظور  به 

  تصادفی   کامل   ي ها بلوك   طرح   قالب   در   فاکتوریل   اسپلیت   صورت به این تحقیق    اي، علوفه   ذرت   عملکرد هاي هرز و  و تراکم علف 

عامل   عنوان به   کولتیواتور   سطح  آزمایش دو  شد.  انجام  ماژان  بخش  خوسف  شهرستان  در   1391- 92 زراعی   سال  تکرار در   سه  در 

  لوماکس   کش علف   افته ی کاهش   دزهاي   و   هکتار   در   بوته   هزار   150  و   100  و دو سطح تراکم   کاربرد   بدون   و   با   کرت اصلی شامل 

  نتایج   ت. گرف   هاي فرعی مدنظر قرار عامل کرت   عنوان به )  شده   توصیه   دز (   هکتار   در   لیتر   4/ 5  و   3  ، 1/ 5  ، 0  شامل   سطح   چهار   در 

  کاربرد   . شد   علوفه ذرت   وزن خشک کل   درصد   8/ 7  افزایش   باعث   هکتار   در   بوته   هزار   150  به   100  از   تراکم   ش ی افزا   داد   نشان 

  باعث افزایش   کش علف   مصرف   عدم   و   واتور ی کولت  کاربرد  مار ی ت  به نسبت  لوماکس    کش علف   هکتار  در  تر ی ل   1/ 5  و مقدار   واتور ی کولت 

  تر ی ل   1/ 5  و مقدار   واتور ی کولت   اربرد با ک   . گردید   ذرت   علوفه   کل  تر   عملکرد   و   کل   خشک   عملکرد به ترتیب    ي درصد   65/ 8  و   66/ 2

مقدار    کل   خشک   عملکرد   لوماکس   کش علف   هکتار   در  مقدار    به   ذرت   علوفه   کل   تر   عملکرد   و کیلوگرم در هکتار    23020به 

  98باعث کاهش    لوماکس   کش علف   لیتر در هکتار   1/ 5تولید گردید. کاربرد کولتیواتور و مقدار    کیلوگرم در هکتار   103750

  رو ن ی ازا هاي هرز نسبت به تیمار عدم کنترل گردید. درصدي تعداد کل علف  92هاي هرز و کاهش  کل علف  توده ست ی ز درصدي  

  هاي علف   تلفیقی   مدیریت   با   توان ی م   ی زراع   ي ها ستم ی در س یی  ا ی م ی ش   مواد   مصرف   کاهش   از طریق   دار ی پا   ي کشاورز   در راستاي 

ناشی از مصرف    ی ط ی مح ست ی ز این امر کاهش بروز مشکالت    که   داد   کاهش   تا حدودي   را   لوماکس   د ی جد   کش علف   ی مصرف   دز   هرز 

  دارد. را به دنبال    هرز   ي ها علف   مقاومت افت    و   ست ی ز ط ی مح   بر   ي شیمیایی ها کش علف 

  ، عملکرد کولتیواتور  لوماکس،   ،کش علف   بوته،  تراکمکلمات کلیدي: 
 

  مقدمه 

  در  ورزي کشا   وزارت   وري فنا   و   ر ما آ   فتر د   ارش گز   خرین آ پایه    بر 

  به   م ی د   و   ی آب   کشور   ي ا علوفه   ذرت   سطح   ، 1394- 95  زراعی   سال 

  زان ی م   و   شده   برآورد   هکتار   هزار   2/ 2  و   هزار   223/ 3  حدود   ب ی ترت 

  11/ 3  حدود   ب ی ترت   به   کشور   در   م ی د   و   ی آب   ي ا علوفه   ذرت   تولید 

  ).  Anonymous, 2014(   است   شده   برآورد   تن   هزار   39/ 1  و   میلیون 

 دارد، به گرما    ز نیا   ب مطلو   شد ر   اي که بر   ست ا گیاهی    ذرت 

 یل اوا   در   ها بوته   شد ر   ي کند   لیل د به    ره، بها   ي ها کشت   در   ا لذ 

 شد ر   اي مناسبی بر   ي فضا   و فرصت    ، ها بوته   د یا ز فاصله    و   یش رو 

 هرز   ي ها علف   گر ا   لیل د به همین    و   ست ا   هم ا فر   ز هر   ي علفها 

شد   ذرت   ي ها بوته   ، نشوند   ل کنتر   ید د   هند ا خو   سیب آ   ت به 

 )Mousavi, 2008  .( فونتملوم   )Fontemlum et al., 2005 (

 با   سبزشدن   از   پس   هاي کش علف   از   استفاده   که   داشت   اظهار 

 کاهش  همراه   به   هرز   هاي علف   کنترل   امکان   ن یی پا   دزهاي 

 ران همکا   و   ستمی ر .  آورد ی م   فراهم   را   ی ط ی مح ست ی ز   خطرات 

 )Rostami et al., 2009  ( کاربرد   که   کردند   گزارش

 کامل   فن د   طریق   از   ذرت   کاشت   ي ها ف ی رد   خل دا   در   ر تو ا کولتیو 

 و   ز هر   ي ها علف   درآوردن   یشه ر   از   ز، ر ـ ه   ي ا ـ ه علف   نسبی   یا 

 ي ها علف   ل کنتر   باعث   ك خا   با   ها آن یشه  ر   س تما   دن نمو   قطع 

  . شود ی م  هرز 

ظفریانقیحق يآباد رصد   و   Sadrabadi Haghighi(  ی 

and Zafarian, 2012(  از   کاشت تراکم شیافزا با  ندکرد  گزارش  

 دز کاهش رغمی عل هکتار در بوته هزار 140 و   120 به 100

 عملکرد هکتار در  موثره  ماده گرم 60 و  40 به  بیترت به کشعلف 

 40 و 42 مقدار به دانه شدن ريیخم مرحله در ییلویس ذرت

  همکاران   و  زند  .افتی  شیافزا  هرزعلف  با  شاهد  به نسبت  درصد

)Zand  et al., 2011  (هاي استان   در  مختلف  آزمایشات  بررسی  با  

  . کردند  گزارش  را  لوماکس  کشعلف   خوب  کارایی  کشور  مختلف

- رویشی مزارع ذرت می علف کشی انتخابی و پسلوماکس  

برگ و نازك  هاي هرز پهن باشد که قادر است طیف وسیعی از علف
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علف  این  نماید.  کنترل  را  تاریخ  برگ  در  به    2/8/1390کش 

  لوماکس   کشعلف   است.تصویب هیئت نظارت بر سموم رسیده  

 سه   ترکیب  از  لهستان،  گیاهپزشکی   سینجنتا  شرکتتولید  

 125+    مزوتریون  گرم  5/37+    متوالکلر  اس  گرم  375(  کشعلف 

  جذب   مسمکانی  و  متفاوت  عمل  نحوه  با  )لیتر   در  تربوتیالزین  گرم

 ی قیتلف مدیریت  درر  برت  اي گزینهکه    شده  تشکیل  متفاوت

براي    .باشدمی  مقاومت  بروز  در  ریتأخ) و  IWM(1هرز  يهاعلف 

  يهاعلف  یقیتلفایجاد یک چهارچوب صحیح در سیستم مدیریت  

دوره هرز مورد  در  اطالعاتی  علف ،  بحرانی  هرز ي  بسیار    2هاي 

آزمایش دوره  این  در  علف ضروري است.  هاي  ي بحرانی کنترل 

پنج تا ده درصد کاهش  عملکرد مرحله چهار    درنظرگرفتنهرز با  

ارتفاع ذرت   نظر    متریسانت  40برگی ذرت تا زمانی که  بود در 

  . (Zand  et al., 2007)گرفته شد  

هاي  از روش   هرکدام  ریتأثدر این آزمایش سعی شده است تا  

و   یکدیگر  با  تلفیق  در  مکانیکی)  و  (شیمیایی    هرکدامکنترل 

بر میزان    ریتأثآن    تبعبههرز و    يهاعلفدر میزان کنترل    ییتنهابه

  غلظتترین  علوفه ذرت بررسی شود و همچنین مطلوب   عملکرد

تراکم    نیترمطلوب کولتیواتور با    کاربرد و عدم کاربرد  ،کشعلف 

    هاي هرز تعیین گردد.در کنترل علف

 ها مواد و روش

  هاي بلوك   طرح   قالب   در   فاکتوریل   اسپلیت   صورت به   آزمایش 

  استان   ماژان بخش    خوسف   شهرستان   در   تکرار   سه   در   تصادفی   کامل 

  و   ی شمال   قه ی دق   38  و   درجه   32  یی ا ی جغراف   عرض   با   جنوبی   خراسان 

   ا ی در   سطح   از   ارتفاع   و   ی شرق   قه ی دق   13  و   درجه   59  یی ا ی جغراف   طول 

  اجرا گردید.   1391- 92  زراعی   سال   در   متر   1749

داراي    مزرعه این    . گردید   اجرا   کشاورز در مزرعه  آزمایش    ن ی ا 

هرز در سطح دو هکتار    ي ها علف سابقه آلودگی با پراکنش یکنواخت  

  بوده است.   ي ا علوفه تحت مدیریت کشاورز زیر کشت ذرت  

)  واتور ی کولت   و عدم کاربرد   کاربرد (   ی اصل   پالت   دو   شامل   تکرار   هر   

  کش علف   دزهاي   ب ی ترک ( ی  فرع   پالت   8  شامل   ی اصل   پالت   هر   و 

ذرت   تراکم   و   لوماکس    شامل   موردمطالعه   ي فاکتورها .  بود   ) بوته 

هاي  دز   ، ) واتور ی کولت   و عدم کاربرد   کاربرد (   سطح   2  در   ون ی واس ی کولت 

  کش، علف   کاربرد   عدم (   سطح   چهار   در   لوماکس   کش علف   افته ی کاهش 

  ذرت   بوته   تراکم   و )  لوماکس   کش علف   هکتار   در   تر ی ل   4/ 5  و   3  ، 1/ 5

  یش ی آزما   ي ها کرت   . بود )  هکتار   در   بوته   هزار   150  و   100(   سطح   2  در 

  کرت   هر   و )  متر ی سانت   75  ها پشته   فاصله (   متر   1/ 5  در   متر   6  ابعاد   به 

   37/ 5  فاصله   به )  پشته   هر   ي رو   ف ی رد   دو (   کشت   خط   4  شامل 

  گرفته نظر   در  ی تراکم  ي مارها ی ت  اساس   بر   ها بوته   فاصله   و   متر ی سانت 

  د ی بر ی ه   مبدأ   و   کا ی آمر   ن ی ال   مبدأ (   454  ا ی پرش   شده   کاشت   رقم .  شد 

  . بود )  ران ی ا 

ارقام زودرس ذرت که از نظر طول دوره رشد  این رقم در گروه    

کاري کشور بخصوص مناطق سرد  توان در اکثر مناطق ذرت و نمو می 

  عنوان به کشت دوم و در مناطق بسیار سرد کشور    عنوان به و معتدل  

  .قرار گیرند   مورداستفاده مطرح و   ) بهاره ( ل  کشت او 

  با  رماه ی ت   16  در   ي کار خشکه   صورت به   کاشت   ات ی عمل   

ر  د   لوماکس   کش علف   با   ی پاش سم .  گرفت   صورت   تراکم   درنظرگرفتن 

زود    مردادماه اوایل     در   ذرت   که   ی زمان   ی ش ی رو پس   صورت به صبح 

  بروشور   طبق   شده   ه ی توص   دز . ( گرفت   انجام   بود   ی برگ   چهار   مرحله 

  جهت ).  است   بوده   هکتار   در   تر ی ل   4/ 5  کش علف   سازنده   کارخانه 

با    اي ه شر   زل مجهز به نا   ی پشت   ي ا تلمبه   پاش سم   از   ی پاش سم عملیات  

  400  تا   300  س سا ا نیز بر    پاش سم گرفت.    انجام   ر با   2/ 5تا    2  ر فشا 

  چرخ   تراکتور   با   واتور ی لت و ک   ات ی عمل شد.    ه کالیبر   ر هکتا   در   آب لیتر  

  بود   متر ی سانت   40  ذرت   ارتفاع   که   ی زمان   مردادماه اواخر    در   ک ی بار 

  شامل   ي ا علوفه   ذرت   صفات   1392/ 7/ 2  خ ی تار   در   و   گرفت   انجام 

  عملکرد   برگ،   خشک   عملکرد   کل،   خشک   عملکرد   کل،   تر   عملکرد 

  .  شد   ي ر ی گ اندازه   بالل   خشک   عملکرد   و   ساقه   خشک 

  افزارنرم   از   استفاده   با   شده ي آور جمع   ي ها داده   پایان   در 

MSTAT-C   افزار نرم   از  نمودارها   رسم  براي  و  تجزیه Excel  استفاده  

  در  دانکن   ي ا دامنه   چند   آزمون   از   استفاده   با   صفات   میانگین   و   شد 

 . ند شد   مقایسه   درصد   احتمال پنج   سطح 

  وبحث نتایج 

  ارتفاع بوته 

کولتیواتور،   ساده  اثر  که  داد  نشان  واریانس  تجزیه  نتایج 

بر صفت ارتفاع بوته در   هاآن، تراکم و اثرات متقابل بین  کشعلف 

). با افزایش تراکم بوته  1جدولبود (  داریمعن  %1سطح احتمال  

درصدي ارتفاع    6/5باعث افزایش    مترمربعبوته در    15به    10  از

) مشابهت  Salehi, 2004(  بوته گردیده است که با نتایج صالحی 

) بیان کردند  Mulder and Doll, 1993داشت. مولدر و دال (

ارتفاع بوته    مترمربعبوته در    5/7بوته به    5که با افزایش تراکم از  

با   تاجی  گل  ظهور  و  یافت  متقاب  ریتأخافزایش  اثر  داد.  ل  رخ 

نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته مربوط    کشعلف کولتیواتور و  

  5/1و    3،  5/4هاي  به تیمارهاي کاربرد کولتیواتور  و مصرف دز 

 158و    179و    2/158لوماکس به ترتیب    کشعلفلیتر در هکتار  

که در یک گروه آماري قرار گرفتند و تیمار    باشدیم  متری سانت

کش لوماکس  لیتر در هکتار علف  5/1کاربرد کولتیواتور و مصرف  

درصدي ارتفاع بوته نسبت به تیمار عدم کنترل    80باعث افزایش  

  ). 1شکل  گردید (

 
1  Integrated Weed Management 
2 Critical Period of Weed Control          



              79                  ...جمعیت بر هرز  يها  علف مدیریت تلفیقی يها روش اثر
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لذا با توجه به عدم تفاوت آماري تیمارهاي فوق استفاده از  

دز   کاربرد  و  لوماکس    کشعلفهکتار    در   تریل  5/1کولتیواتور 

صورت   این  در  زیرا  دارد  بهتري  نامطلوب    راتیتأثتوجیه 

مقاومت    ستیزط یمحبر    هاکشعلف  به  هاعلف و  نسبت  هرز  ي 

  کاهش خواهد یافت.   هاکشعلف 

  
  اي ي هرز بر ارتفاع بوته ذرت علوفههاعلفمقایسه میانگین اثر روش کنترل  -1شکل 

  ندارند)  يداریمعنکه داراي حداقل یک حرف مشترك هستند از نظر آماري در سطح پنج درصد اختالف  ییهان یانگیم(

Figure 1- Means comparison of the effect of weeds management method on plant height of forage corn  

(Means with at least a common letter are not statistically different at 5% level.) 

  

  کل  تر  عملکرد

  و   واتوریکولت  متقابل  اثرات  که  داد  نشان  انسیوار  هیتجز  جینتا

  جدول (  شد  داریمعن  ذرت  علوفه  کل  تر  عملکرد  صفت  بر  کشعلف 

  نشان  کشعلف   و  واتوریکولت  متقابل  اثر  يهان یانگیم  سهیمقا).  1

  در   تریل  5/1  کاربرد  با  توانیم   واتوریکولت  کاربرد  طیشرا  در  که  داد

  103705  معادل  تر  علوفه  عملکرد  به  لوماکس  کشعلف   هکتار

  ي درصد   8/65  يبرتر   از  هرچند  که  افتی  دست  هکتار  در  لوگرمیک

کولتیواتور   ماریت  به  نسبت   کشعلف   مصرف  عدم  و  کاربرد 

  5/4  و   3  دزهاي  کولتیواتور و  کاربردي  مارها یت  با  اما،  بود  برخوردار

  گرفت  قرار  يآمار   گروه  کی  در  لوماکس  کشعلف  هکتار  در  تریل

کاربرد  کاربرد   طیشرا  در  هرچند).  1  شکل( عدم    کولتیواتور،   و 

 به   نسبت  يدار یمعن  يبرتر  لوماکس  هکتار  در  تریل  5/1  مصرف

  کاربرد کولتیواتور    عدم  ماریت   در  اما  داد  نشان  کشعلف  مصرف  عدم

  در   يشتریب  اریبس  شیافزا  هکتار   در  لوماکس  تریل  5/1  مصرف  و

 در   ،گریدعبارت به).  2  شکل(   شد  مشاهده  ذرت  علوفه  تر  عملکرد

 66/ 6 تا ار  هاکشعلف  مصرف توان ی م  واتوریکولت  کاربرد  طیشرا

 در  يورزخاك که  کرد  گزارش)  2007(  دونالد.  داد  کاهش درصد

 کند،  کنترل را تابستانه هرز يهاعلف   تواندیم یخوببه  ذرت مزارع

 يهابهتر علف  کنترل براي که کرد عنوان  محقق  این همچنین

 و  کرد استفاده  ي ورزخاك  از قبل  آترازینکش علف  از  توانی م  هرز

 50 تا  را آترازینکشعلف  مصرف  تواند ی م  يورزخاك  از استفاده

  . دهد  کاهش درصد

  
  اي ذرت علوفه کل تر  عملکرد بر هرز يهاعلف کنترلمقایسه میانگین اثر روش  -2شکل 

  ندارند)  يداریمعنکه داراي حداقل یک حرف مشترك هستند از نظر آماري در سطح پنج درصد اختالف  ییهان یانگیم(

Figure 2- Means comparison of the effect of weeds management method on Total fresh yield of forage corn  
(Means with at least a common letter are not statistically different at 5% level.)  
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  کل  خشک عملکرد

  و   واتوریکولت  متقابل  اثرات  که  داد  نشان  انسیوار  هیتجز  جینتا

   شد  داریمعن  ذرت  علوفه  کل  خشک  عملکرد  صفت  بر  کشعلف 

  نداشت   يداریمعن  ریتأث  صفت  نیا  بر  متقابل  اثرات  ریسا  یول

  کشعلف  و  واتوریکولت  متقابل  اثر  يهان یانگیم  سهیمقا).  1  جدول(

  5/1  کاربرد  با  توانیم  واتوریکولت  کاربرد  طیشرا  در  که  داد  نشان

  علوفه  کل  خشک عملکرد    به   لوماکس  کشعلف   هکتار  در  تریل

  ي برتر  از  هرچند  که  افتی  دست  هکتار  در  لوگرمیک  23020  معادل

  مصرف   عدم  و  کاربرد کولتیواتور  ماریت  به  نسبت  يدرصد  2/66

  هاي دز  و  کاربرد کولتیواتور    يمارها یت  با  اما  بود  برخوردار  کشعلف 

  قرار  يآمار   گروه  کی  در  لوماکس  کشعلف   هکتار  در  تریل  5/4  و  3

کاربرد  کاربرد  طیشرا  در  هرچند).  3  شکل(گرفت عدم    و 

  ي داریمعن  يبرتر  لوماکس  هکتار   در  تریل  5/1  مصرف  ،کولتیواتور

کاربرد    عدم  ماریت  در  اما  داد  نشان  کشعلف   مصرف  عدم  به  نسبت

  اریبس  شیافزا  هکتار  در  لوماکس  تریل  5/1  مصرف  و  کولتیواتور  

  شکل (  شد  مشاهده  ذرت  علوفه  کل  خشکعملکرد    در  يشتریب

  سطح،  واحد  در  بوته  مناسب  عی توز  به  توانیم  را  آن  لیدل  .)3

  ربط  دما  و  رطوبت  نور،  مثل  یطیمح  عوامل  از  استفاده  حداکثر

 تراکم با  ذرت  رقابت قدرت  از یناش امر نیا لیدل  نیهمچن.  داد

 که است آن دی مؤ نیا و  باشدیم سطح واحد در مناسب  یاهیگ

 قیطر از تواند ی م مطلوب،  حد  تا ذرت  یاهیگ تراکم  ش یافزا

 تداخل یتوجهقابل  مقدار به  محصول یرقابت لیپتانس شیافزا

  نیا  جینتا  .دینما دفع ای و تحمل اناًیاح و کاهش را هرز يهاعلف 

  . داشت  مطابقت)  Salehi, 2004(  یصالح  قاتیتحق  با  شیآزما

  
  اي کل ذرت علوفه خشک عملکرد بر هرز يهاعلف کنترل روشمقایسه میانگین اثر  -3شکل 

  ندارند)  يداریمعنکه داراي حداقل یک حرف مشترك هستند از نظر آماري در سطح پنج درصد اختالف  ییهان یانگیم(

Figure 3- Means comparison of the effect of weeds management method on total dry yield of forage corn 
(Means with at least a common letter are not statistically different at 5% level)

  برگ  خشکوزن 

  و  واتور ی کولت   متقابل   اثرات   که   داد   نشان   انس ی وار   ه ی تجز   ج ی نتا 

  سه ی مقا ).  1  جدول ( .  شد   دار ی معن   برگ   خشک   وزن   صفت   بر   کش علف 

  ط ی شرا   در   که   داد   نشان   کش علف   و   واتور ی کولت   متقابل   اثر   ي ها ن ی انگ ی م 

  کش علف   هکتار   در   تر ی ل   1/ 5  تنها   کاربرد   با   توان ی م   واتور ی کولت   زدن 

  دست   هکتار   در   لوگرم ی ک   4112  معادل   برگ   خشک   وزن   به   لوماکس 

کاربرد    مار ی ت   به   نسبت   ي درصد   65/ 4  ي برتر   از   هرچند   که   افت ی 

  ي مارها ی ت   با   اما   بود   برخوردار   کش علف   مصرف   عدم   و   کولتیواتور  

  لوماکس   کش علف   هکتار   در   تر ی ل   4/ 5  و   3  دزهاي   و   کاربرد کولتیواتور  

  کاربرد  ط ی شرا  در  هرچند ).  4  شکل (  گرفت   قرار   ي آمار  گروه   ک ی   در 

  ي برتر   لوماکس  هکتار  در  تر ی ل  1/ 5  مصرف  کولتیواتور،  و عدم کاربرد 

  عدم   مار ی ت   در   اما   داد   نشان   کش علف   مصرف   عدم   به   نسبت   ي دار ی معن 

  اری بس   ش ی هکتار افزا   در   لوماکس   تر ی ل   1/ 5  مصرف   و   کاربرد کولتیواتور 

  ). 4  شکل (   شد   مشاهده   ذرت   برگ   خشک   وزن   در   ي شتر ی ب 

  
  اي ذرت علوفه وزن خشک برگ بر هرز يهاعلف کنترل روشمقایسه میانگین اثر  -4شکل 

  ندارند)  يداریمعنکه داراي حداقل یک حرف مشترك هستند از نظر آماري در سطح پنج درصد اختالف  ییهان یانگیم(
Figure 4 - Means comparison of the effect of weeds management method on leaf dry yield of forage corn 

(Means with at least a common letter are not statistically different at 5% level.)  
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  ساقه  خشک وزن

  و  واتور ی کولت   متقابل  اثرات   که  داد  نشان   انس ی وار   هی تجز   جی نتا 

  )1  جدول (   شد   داری معن   ساقه   خشک  وزن  صفت   بر   کش علف 

  که  داد   نشان   کش علف   و   واتور ی کولت  متقابل   اثر   ي ها ن ی انگ ی م   سه ی مقا 

  هکتار  در   تری ل   1/ 5  کاربرد   با   توان ی م  واتور ی کولت   کاربرد   ط ی شرا   در 

  در   لوگرم ی ک  8570  معادل   ساقه   خشک   وزن   به   لوماکس   کش علف 

  به   نسبت  ي درصد   66/ 1  ي برتر   از   هرچند   که  افتی   دست   هکتار 

  اما ، بود  برخوردار  کشعلف  مصرف  عدم  و کاربرد کولتیواتور  ماری ت 

  هکتار  در  تر ی ل   4/ 5  و   3  هاي دز   و   کاربرد کولتیواتور    ي مارها ی ت   با 

  طی شرا   در   هرچند .  گرفت   قرار   ي آمار   گروه   ک ی   در   لوماکس   کش علف 

  لوماکس  هکتار   در  تری ل   1/ 5  مصرف   کولتیواتور، و عدم کاربرد  کاربرد  

  در  اما  داد  نشان  کش علف  مصرف  عدم  به  نسبت  ي دار ی معن  ي برتر 

  هکتار  در  لوماکس  تر ی ل  1/ 5 مصرف  و  کاربرد کولتیواتور  عدم  مار ی ت 

  شد  مشاهده   ذرت  ساقه   خشک   وزن  در  ي شتر ی ب  ار ی بس   ش ی افزا 

نتایج   ش ی آزما   ن ی ا   جی نتا ).  5  شکل (    ) Salehi, 2004(ی  صالح   با 

  کاشت   تراکم   ش ی افزا   با  که   کرد   انی ب   . این پژوهشگر داشت   مطابقت 

  ر ی سا   با   ي دار ی معن   اختالف   ساقه   خشک   وزن   مترمربع   در   بوته  8  به 

  .  است   داشته )  مترمربع   در  بوته  7/ 5  و   5(   ها تراکم 

  
  اي ذرت علوفه ساقه خشک وزن بر هرز يهاعلف  کنترل روشمقایسه میانگین  -5 شکل

  ) ندارند يداریمعنکه داراي حداقل یک حرف مشترك هستند از نظر آماري در سطح پنج درصد اختالف  ییهان یانگیم(

Figure 5- Means comparison of the effect of weeds management method on stem dry yield of forage corn  
(Means with at least a common letter are not statistically different at 5% level.) 

  بالل  خشکعملکرد 

 متقابل   اثرات   که   داد   نشان   انس ی وار   ه ی تجز   ج ی نتا 

 دار ی معن   بالل   خشک   عملکرد   صفت   بر   کش علف   و   واتور ی کولت 

 ي دار ی معن   ر ی تأث   صفت   ن ی ا   بر   متقابل   اثرات   ر ی سا   ی ول    شد 

 واتور ی کولت   متقابل   اثر   ي ها ن ی انگ ی م   سه ی مقا ).  1  جدول (   نداشت 

 توان ی م   واتور ی کولت   کاربرد   ط ی شرا  در   که   داد   نشان   کش علف   و 

 عملکرد   به   لوماکس   کش علف   هکتار   در   تر ی ل   1/ 5  کاربرد   با 

 که  افت ی  دست   هکتار  در  لوگرم ی ک  10340معادل  بالل   خشک 

کاربرد   مار ی ت   به   نسبت   ي درصد   66/ 5  ي برتر   از   هرچند 

  با   اما ،  بود   برخوردار   کش علف   مصرف   عدم   و   کولتیواتور  

 هکتار  در  تر ی ل  4/ 5 و  3 هاي دز  و  کاربرد کولتیواتور  ي مارها ی ت 

). 6  شکل (   گرفت   قرار   ي آمار   گروه   ک ی   در   لوماکس   کش علف 

،  کاربرد کولتیواتور عدم    و   کاربرد کولتیواتور    ط ی شرا   در   هرچند 

 نسبت   ي دار ی معن   ي برتر   لوماکس   هکتار   در   تر ی ل   1/ 5  مصرف 

کاربرد   عدم   مار ی ت   در   اما   داد   نشان   کش علف   مصرف   عدم   به 

 ش ی افزا   هکتار   در   لوماکس   تر ی ل   1/ 5  مصرف   و   کولتیواتور 

  ). 6  شکل (  شد   مشاهده  بالل   خشک  عملکرد   در   ي شتر ی ب 

  
  اي ذرت علوفه بالل خشک عملکرد بر هرز يهاعلف  کنترل روشمقایسه میانگین  -6 شکل

  ندارند)  يداریمعنکه داراي حداقل یک حرف مشترك هستند از نظر آماري در سطح پنج درصد اختالف  ییهان یانگیم(

Figure 6- Means comparison of the effect of weeds management method on ear dry yield of forage corn  
(Means with at least a common letter are not statistically different at 5% level) 
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  هاي هرز در واحد سطح تعداد علف 

و   کولتیواتور  متقابل  احتمال    کشعلف اثرات    %1در سطح 

نتایج مقایسه میانگین1بود (جدول    داریمعن اثر متقابل  ).  هاي 

تیمارهاي عدم کاربرد    جزبهنشان داد که    کشعلف کولتیواتور و  

مصرف   عدم  و  عدم  کشعلف کولتیواتور  و  کولتیواتور   کاربرد   ،

تیمارها کمترین تعداد    کشعلف مصرف   ي هرز در هاعلفبقیه 

).  7را داشت و در یک گروه آماري قرار داشتند (شکل    مترمربع

و کاربرد   کولتیواتور  کاربرد  تیماري  لیتر در هکتار   5/1ترکیب 

هاي  درصدي تعداد کل علف  92باعث کاهش    لوماکس  کشعلف 

به  نسبت  تیمار  این  و  کنترل گردید  عدم  تیمار  به  نسبت  هرز 

  کشعلف افزایش میزان    چرا که ي تیمارها توجیه بهتري دارد  بقیه

بر معضالت   به  طیمحست یزعالوه  مقاومت  و خطر  ،  کشعلف ی 

آزمایش  هزینه باالیی را به کشاورز تحمیل خواهد کرد. نتایج این  

) مشابهت  Mohler et al., 1997با نتایج موهلر و همکارانش (

پس که  کردند  گزارش  پژوهشگران  این   سال سه از داشت. 

رو  آزمایش   شیمیایی و کولتیواسیون مختلف  يهاروش  يبر 

 باشد ی م هرز ذرت يهاعلف  کنترل روش بهترین تلفیقی مدیریت

(شکل   نماید حل را ذرت هرز يهاعلف مشکل   تواندی م یراحتبهو  

هاي ذرت، افزایش  به دلیل کاهش فاصله بوته  رسدی م). به نظر  7

و   ذرت  کانوپی  سریع  شدن  بسته  و  بوته   جه ینت  درتراکم 

روي  انداز ه یسا بیشتر  با  هاعلفي  ذرت  رقابت  قدرت  هرز،  ي 

ي هرز  هاعلفي هرز افزایش یافت و سبب کاهش تراکم  هاعلف 

اصیت غیر قطبی و خاصیت اسیدي و  لوماکس با خ  کشعلف   شد.

اسیدیته و تمایل تجمع یون هیدروژن در  با  تغییر حاللیت آن 

. این رودیمی وارد گیاه شده و به محل هدف  راحتبه بیرون غشا،  

بوده و با حرکت    رزندهیغ، داراي حرکت در مسیر زنده و  کشعلف 

ریشه  هااندام خود    دوطرفه و  هوایی  بین هاعلفي  از  را  هرز    ي 

و از طریق ممانعت از سنتز اسیدهاي آمینه، تمام اعمال    بردیم

  .کندیهرز را مختل م  يهاعلف 

  

  
  ي هرز در واحد سطح هاعلف ي هرز بر تعداد هاعلفمقایسه میانگین اثر روش کنترل  -7شکل 

  ندارند)  يداریمعنکه داراي حداقل یک حرف مشترك هستند از نظر آماري در سطح پنج درصد اختالف  ییهان یانگیم(

Figure 7- Means comparison of the effect of weeds management method on total numbers of weeds of forage corn  
(Means with at least a common letter are not statistically different at 5% level)

   هرز  هايعلف  کل تودهزیست

  %1  احتمال  سطح  در  کشعلف   و  کولتیواتور  متقابل  اثرات

  متقابل   اثرات  هايمیانگین   مقایسه  نتایج).  1  جدول(   بود  دارمعنی

  عدم  و  کاربرد  تیمارهاي  جزبه  که  داد  نشان  کشعلف  و  کولتیواتور

  کمترین  تیمارها  بقیه  کشعلف   مصرف  عدم  و  کولتیواتور  کاربرد

  گروه   یک  در  و  داشت  را  مترمربع  در  هرز  هايعلف  کل  تودهزیست

  مصرف  و   کولتیواتور  کاربرد  تیمار).  8  شکل(   گرفتند  قرار  آماري

  کل  تودهستیز  درصدي  98  کاهش  باعث  هکتار  در  لیتر  5/1

  ترکیب  بنابراین  گردید.  کنترل  عدم  تیمار  به  نسبت  هرز  هايعلف 

  کاربرد   و  لوماکس  کشعلف  هکتار   در  لیتر   5/1  کاربرد  تیماري

که  دارد  بهتري  توجیه  کولتیواتور   کشعلف   میزان  افزایش  چرا 

  کش،علف   به  مقاومت  خطر  و  محیطیزیست   مشکالت  بر  عالوه

  با  آزمایش  این  نتایج.  نمایدمی  تحمیل  کشاورز  را  باالیی  هزینه

  پژوهشگران  این.  داشت  مشابهت)  1990(  همکاران  و  کورا  نتایج

  کنترل   اکولوژیکی  و  اقتصادي  نظرنقطه   از  که  کردند  گزارش

  باشدمی  مثبتی  بسیار  اثرات  داراي)  شیمیایی  مکانیکی(  تلفیقی

سوم  توانمی  روش  این  از  استفاده  با  کهنحوي به   مصرف  از  دو 

  کنترل   با  رسدی م  نظر  به).  8  شکل(  کرد  کم  را  هاکشعلف 

  و  اکسیژن  نور،  دریافت  در  زراعی   گیاه  رقابت  توان  هرز،  هايعلف 

  قدرت  افزایش  باعث  عامل  این   و  یافته  افزایش  دکربنیاکسي د

  متحرك،  غذایی  عناصر  دریافت  براي  زراعی  گیاه  زیرزمینی  رقابت

   .رودمی   باال  دانه  عملکرد  و  شد  خواهد  آب  و  متحرك  غیر
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  ي هرز در واحد سطح هاعلف کل  تودهست یزي هرز بر هاعلفمقایسه میانگین اثر روش کنترل  -8شکل 

  نظر آماري در سطح پنج درصد اختالف معنی دار ي ندارند)(میانگین هایی که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند از 

Figure 8 - Means comparison of the effect of weeds management method on total biomass of weeds of forage corn  

(Means with at least a common letter are not statistically different at 5% level) 

 
  هاي هرز ترکیب جمعیتی علف 

کش  هاي اثر متقابل کولتیواتور و علف نتایج  مقایسه میانگین

  4/ 5  و  3،  5/1هاي  دز   نشان داد که تیمارهاي کاربرد کولتیواتور و

هاي هرز در واحد سطح و  وزن  لیتر در هکتار کمترین تعداد علف 

علف پهن خشک کل   باریک هاي هرز  و  را داشت که  برگ  برگ 

هاي هرز  کش در کنترل علف بسیار باالي این علف   ییاز کارانشان  

و با توجه به اینکه در یک گروه    باشدبرگ میبرگ و باریک پهن 

لیتر در هکتار    5/1آماري قرار دارند تیمار کاربرد کولتیواتور و دز  

  باشد. برترین تیمار می

) همکاران  و  زند  نتایج  با  آزمایش  این   Zand andنتایج 

Rahimian Mashahdi, 2011.داشت مطابقت  این    ) 

اقتصادي و اکولوژیکی    نظرازنقطه پژوهشگران گزارش کردند که  

دارا ییایمیش  یکی(مکان  یقیتلفکنترل   مثبتی  )  بسیار  اثرات  ي 

این روش    کهي نحو به  باشدیم از  استفاده  از    دو سوم  توانی مبا 

 ). 2(جدول    را کم کرد.  هاکشعلف مصرف  

  هرز يهاعلف بر ترکیب جمعیتی  کشعلف مقایسه میانگین اثرات متقابل کولتیواتور و  -2 جدول

Table 2- Mean comparison of the interaction of cultivator and herbicide on weed population 

 تیمار
ي هرز هاعلف تعداد کل 

  مترمربع باریک برگ در 
Total numbers of 

narrow-leaved weeds 
per square meter 

ي هاعلف کل  تودهستیز
 هرز باریک برگ 

 )مترمربع(گرم در  
Total biomass of 

narrow-leaved weeds 

(g.m-2) 

ي هرز هاعلف تعداد کل 
 مترمربع در  برگپهن 

Total numbers of 

broad-leaved weeds 
per square meter  

ي هاعلف کل  تودهستیز
 برگ پهن هرز 

 )مترمربعگرم در ( 
Total biomass of 

broad-leaved weeds 

)2-(g.m 

 تور کولتیوا

)Cultivation (  

  کشعلف 
Herbicide 

)1-(L. ha   

  عدم کاربرد 

No-Cultivation  

0 8.1 a 33.2 a 18 a 86.1 a 
1.5 5.5 b 7.5 c 0 c 0 c 
3 0 e 0 d 0 c 0 c 

4.5 0 e 0 d 0 c 0 c 

  کاربرد 

Cultivation  

0 4.3 c 15.9 b 5.3 b 23.3 b 
1.5 2    d 2 d 0 c 0 c 
3 0 e 0 d 0 c 0 c 

4.5 0 e 0 d 0 c 0 c 

 
  گیرينتیجه

  اجراي   طیشرا  در  که  داد  نشاناین مطالعه    ج ینتابه طور کلی،  

  لوماکس   کشعلف   هکتار  در  تریل  5/1  کاربرد  با  توانی م  واتوریکولت

 هکتار   در  لوگرمیک  23020  معادل  علوفه  کل  خشک  عملکرد  به

کاربرد    ماریت  به  نسبت  يدرصد  66/ 2  شیافزا  باعث  و  افتی  دست

  ن یچن  توانی م  تینها  در  .شد  کشعلف   مصرف  عدم  کولتیواتور و

  کاهش   علت  به  داریپا  يکشاورز  هدف  با  که  کرد  يریگجهینت

  از   استفاده  با  یزراع  يهاستمیس  در  ییایمیش  مواد  مصرف

  لوماکس   دیجد  کشعلف  یمصرف  دز  توانیم  تراکم  و  واتوریکولت

  به  توجه  با  موضوع  این  که  داد  کاهش  درصد  6/66  زانیم  به  را

  يهاعلف   مقاومت  و  ستیزط یمح  بر  هاکشعلف   نامطلوب  اثرات



              85                              ...جمعیت بر هرز  يها  علف مدیریت تلفیقی يها روش اثر
 

 اهمیت   از  ي شیمیاییهاکش علفکاهش مصرف    به   نسبت  هرز

      .باشدی م  برخوردار  باالیی

 

  سپاسگزاري 

  ي مهد   دکتر  ، زند   اسکندر   دکتر   آقایان   زحمات   از  له ی وس   ن ی بد 

  شی آزما   ن ی ا   در  که  ی و دکتر مهدي نصیري محالتی ن ی مع  ی باش   ن ی م 

  .گردد ی م   یقدردان   نکردند   غ ی در   ی مساعدت   و   کمک   چی ه   از 
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Abstract 

The effect of integrated management of weeds on yield of corn forage was examined in a factorial 
split experiment in 2012-2013 in Khusf, Iran on the basis of a randomized complete block design with 
three replications in which the main plot was devoted to cultivator at two levels of cultivator use and 
disuse and the sub-plots were devoted to density at two levels of 100 000 and 150 000 plants. ha-1 and 
to reduced (recommended) dosage of Lumax herbicide at four levels of 0, 1.5, 3.0 and 4.5 L.ha-1. It was 
found that the increase in density from 100 000 to 150 000 plants. ha-1 increased total dry yield by 
8.7%. Means comparison for the interaction between cultivator and herbicide revealed that when 
cultivator is applied, the treatment of only 1.5 L.ha-1 herbicide resulted in total dry yield and total 
fresh yield of forage of 23 020 and 103 705 kg.ha-1 which were 66.2 and 65.8% higher than that under 
the treatment of cultivator with no herbicide usage. Cultivator was applied, the treatment of 1.5 L.ha-1 
herbicide decrease 98 and 92% of dry weight and the total number of weeds, respectively .Therefore, 
given the fact that sustained farming is aimed at reducing the application of chemicals in farming 
systems, the rate of using Lumax can be reduced by 66.6% by integrated management of weeds. Thus, 
the adverse effects of herbicides on environment and the resistance of weeds to herbicides can be 
reduced. 
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