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 چكيده

اي دانه ذرت عملكرد و رشد بر كاشت( از هرز )پس كنترل علف و كوددهي ،يورزخاك هايروش تاثير بررسي منظور به

هاي تكرار طي سال 4در تصادفي كامل هايبلوك طرح قالب در آزمایش مزرعه اي به صورت اسپليت بلوك ،در خوزستان

 كم +ماله(، ماخار + دیسک + آهن )گاو مرسوم ورزيخاك + ماخار شاملورزي خاكسه روش  انجام شد. 8811و  8811

عمودي دو روش  هايدر كرت .گردید طولي اجرا هايكرت در ورزيخاك كم + كاري خشكه و زدن( )دیسک ورزيخاك

چهار  مرحله در كولتيواتور بار)یک هرز هايعلف كنترل هايروش كودكاري( به عنوان عامل اصلي و كود كوددهي )پخش

 كشعلفليتر 0 مصرف ،(ذرت متري سانتي 42)  برگي 7 و 4 احلمر در كولتيوار بار دو ،(ذرت متري سانتي 02 ) برگي

به  كنترل( هيچ )بدون هرزعلف با شاهد دستي( و )وجين هرز علف بدون شاهد ذرت، برگي 8-4 زمان در ]كروز[نيكوسولفورون

 معني بطور هرز هايعلف بيوماس خشک وزن و . جمعيتشدخرد شده اجرا  دو بار هايعنوان عامل فرعي به صورت كرت

هرز به  هايعلف وزن و جمعيت كاهش سبب ماخار گرفت. قرار )ماخار( ورزيخاك از پيش آبياري تاثير ( تحت >20/2pدار )

 در بيولوژیک و دانه عملكرد ميانگين بر شيميایي كنترل و كولتيواتور بار دو گردید. تاثير هفته پنجم درصد در 82و  42ميزان 

 دانه در ردیف و تعداد تعداد بيولوژیک، عملكرد و عملكرد ميانگين بود. یكسان آماري لحاظ از ورزيخاك هايروش ماميت

 تيمار در دانه عملكرد بيشترین  بود. روش پخش از بيشتر(  >28/2p) داري معني طوره ب كودكاري روش در بالل در ردیف

 معني طوره ب شيميایي كنترل به نسبت كولتيواتور بار دو تيمار دست آمد.به كيلو گرم در هكتار 1228 ورزي خاك كم +ماخار

 كنترل تيمار بود پخش بصورت ها آن كود توزیع ها كهروش تمامي در داد. كاهش را هرز هايعلف وزن و جمعيت داري

 كولتيواتور بار دو و شيميایي كنترل تيمار بين كاري كود روش در ولي ؛داشت (% 81) باالتري عملكرد آماري لحاظ از شيميایي

 كود كه توزیع فاقد پيچک ذرت مزارع رسد درميدست آمده به نظر نشد. براساس نتایج به مشاهده داري معني اختالف

 ؛موثرتر است (%80) دليل بيشتر بودن عملكردبهصورت شيميایي به هرز هايعلف كنترل ،شودميپخش انجام  صورتهب

در تركيب  گردد.كولتيواتور توصيه مي بار هرز با دو كنترل علف كاري روشكود صورته ب كود توزیع رتصو همچنين در

ورزي +كود كاري + دوبار خاك كم +كيلو گرم در هكتار ( از تركيب ماخار 1818) تمامي تيمارها بيشترین عملكرد دانه

 دست آمد.هكولتيواتور ب
 

 هاي كود دهيروشورزي، خاكهاي روش هرز،مدیریت علف  ذرت، :اههواژ كليد
 

 مقدمه

ذرت به علت سازگاری و قدرت تطبيق آن با شرايط 

ها انسان است و از نظر ليونيغذای اصلی م ،متفاوت اقليمی

دهد سطح زير کشت رتبه سوم را به خود اختصاص می

های هرز از (. خسارت ناشی از علف1635نجفی و زند، )

های توسعه يافته شوردر ک است.شتر آفات و امراض بي
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درصد کل  15الی  11اين خسارت بين  ،مناطق معتدل

های درحال توسعه و مناطق و درکشور تمحصوال

بدين سبب همواره  .شوداستوايی بيشتر تخمين زده می

حدود نصف و گاهی بيشتر تالش کشاورزان صرف 

ن راشد و همكاراشود )های هرز میمبارزه و کنترل علف

1631.) 

که توانايی  هايج بسياری از مطالعات نشان دادنت

ی هرز در استفاده از منابع غذايی خاك بيشتر از هاعلف

به اين ترتيب  .(1225، 1دی توماس) ن زراعی استهاگيا

توانند در آغاز فصل رويش با ی هرز میهاعلف

رشد بيشتری کنند و با ايجاد  ،گيری از اين ويژگیبهره

ن زراعی را هادر مواد غذايی، قدرت رقابت گياکمبود 

؛ روبرت و 2113، 2رزيگکولتر و نف) کاهش دهند

ی هرز به علت توانايی بيشتر هاعلف (.2112 ،همكاران

نور، آب، قادر هستند در هنگام محدوديت منابعی مانند 

با  ،اکسيد کربن و فضای رشدژن، دیيمواد غذائی، اکس

در  .اهش دهندعملكرد آن را ک گياه ذرت رقابت نموده و

د نی هرز مزرعه دير کنترل شوهااگر علفذرت نيز 

تا  15تواند عملكرد را بسته به تعداد و نوع علف هرز از می

؛ 2116 ،6نزويك و همكاران) در صد کاهش دهد 111

هرچند که کشاورزان در طول تاريخ  .(1225 ،4زيمدال

ى هاله با علفى مختلفى را جهت مقاباههکشاورزى را

و رويكرد جديد مديريت تلفيقی . نداههرز تجربه کرد

ی های هرز که به منظور کاهش زيانهاعلفپايدار 

اصرارى ی هرز مطرح است هاعلفو مديريت  اقتصادی

بلكه يك  ؛نيستروشر هااين چ مداومبر استفاده توأم و 

از  مناسب یترکيببايد  ،و منطقه به شرايط با توجهمدير 

زند و  ؛1631راشد و همكاران )د کار ببندرا به هاروشاين 

 .(2114،  5و همكاران من؛ ليب1631همكاران، 

                                                 
1- Di- tomasa 

2- Coulter and Nafziger 

3- Knezevic et al. 

4- Zimdahl 

5- Liebman et al. 

نتايج بسياری از تحقيقات حاکی از آن است که شخم 

در حالی  ؛شودهرز می یهاعلف جمعيت سبب افزايش

جمعيت  از باالتر بودن ديگر حاکی یهانتايج بررسی

و کم  ورزیخاكبی یهاروش هرز در یهاعلف

شخم عميق از طريق  .(2113، 3اسميت) است ورزیخاك

و  ،هرز یهاانتقال بذور به عمق خاك سبب کاهش علف

از طريق انتقال بذور  ورزیخاكشخم با عمق کم و کم 

 هرز یهاعلف به سطح خاك موجب افزايش تراکم

تاثير توام در مطالعه  .(1635و همكاران،  نجفی) گرددمی

ورزی و نيتروژن بر ذرت بيشترين عملكرد دانه در خاك

بار  دوورزی  با گاوآهن برگردان دار و تيمارهای خاك

کيلو گرم گزارش شده است  163قلمی در سطح نيتروژن 

ورزی اثر ی خاكهاروش. (1632اللهی و همكاران، عبد)

در بالل  دانه، بيولوژيك، تعداد دانهمعنی داری بر عملكرد 

اللهی و همكاران، عبد) گذاردو شاخص سطح برگ می

 وکاربرد نيتروژن  اثر ر سالههاچ مطالعهيك نتايج . (1632

 ذرت در یادانهعملكرد نشان داد  ورزیخاك

بيشتر از تيمار  (دارنداگاوآهن برگر) متداول ورزیخاك

. (2113،  1و همكاران هالورسون) است ورزیخاك بدون

و مديريت  ورزیخاك یهاسی اثر سيستمدر برر

هرز در  یهابانك علفکه هرز نتايج نشان داد  یهاعلف

تر ه مرسوم سريعنسبت ب ورزیخاكکم  یهاسيستم

 . در مورد اثر(1225، 3بنكزو  ويليام) يابدافزايش می

ورزی بر عملكرد ذرت نتايج ی مختلف خاكهاروش

ج تحقيقی در آمريكا نشان نتاي متفاوتی گزارش شده است.

خاك ورزی نسبت به خاك م بیتعملكرد نسبی سيس داد،

در قسمت جنوب  که در حالی ؛ورزی مرسوم بيشتر است

 و فليكدی) داشتندسانی عملكرد يك اين دو تيمار غرب

خاك ورزی مرسوم  هایسيستم(. 2113، 2همكاران

                                                 
6- Smith 

7- Halvorson et al. 

8- William and Banks 

9- DeFelice et al. 
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 )ديسك زنی( ورزیاكخعملكرد بيشتری نسبت به کم 

 (.2113،  1و همكاران رشيد) رددا

ميزان و زمان کوددهی اثر معنی داری بر عملكرد 

تاخير در  که نشان دادچند تحقيق نتايج  .گذاردذرت می

درصد  12تقريباً  برگی 3در مرحله  نيتروژنکوددهی 

 ، 2بينده و همكاران) گرددسبب کاهش عملكرد می

گر، زي؛ کولتر و نف2115؛ هالورسون و همكاران 2111

گوجه فرنگی ، ذرت رویبر اثر نيتروژن در مطالعه(. 2113

ذرت به نيتروژن بطور نسبی  نتايج نشان داد،و چغندر قند 

زمان مناسب  در ،مصرفمناسب مقدار بيشتری نياز دارد و 

طی  .(1236، 6هيلز و همكاران) ضروری است آنبرای 

کاهش  ،پژوهشی به منظور دستيابی به حداکثر عملكرد

 سهلودگی محيط زيست و کاهش تلفات نيتروژن در آ

در  و با آب کود سال متوالی آزمايشی کاربرد نواری

و انجام ی نر ذرت هابرگی و ظهور گل 3ـ  3ی هازمان

اثر بيشتری داشته  نتايج نشان داد که مصرف نواری کود

 (.  1612جواهری، ) است

و  ی هرز در ذرتهاعلفمديريت  با توجه به اهميت

يی غير شيميايی در هاروشتوصيه محققان به استفاده از 

ی مختلف هاروشترکيب و تلفيق  کاربرد ،کشاورزی

زند ) ترو سالم به منظور توليد بيشتر هرز هایعلف کنترل

و  ؛ ليب من1635؛ نجفی و همكاران، 1631و همكاران، 

که به عنوان  ،(2111 ،4و همكاران ؛ مروت2114همكاران 

 .رسدنظر میه ويكرد جديد مطرح است ضروری بيك ر

ورزی، خاك روشسه عامل تحقيقی که تاکنون 

را با هم در نظر  هرزعلف کنترلروشکوددهی و روش

در همين راستا تحقيق حاضر  .نشده استانجام  گرفته باشد

ی توليد ذرت در هادر استان خوزستان که يكی از قطب

توليد روش رانتخاب مناسبت ، ترکيب وايران است به منظور

ماخار با  .انجام پذيرفت ی هرزهاکنترل علف وذرت 

کوددهی به روشی هرز، هاهدف کاهش بانك علف

                                                 
1- Rashid et al. 

2- Binde et al. 

3- Hills et al. 

4- Marwat et al. 

و  ،ی هرزهابت با علفدر رقاافزايش قدرت ذرت منظور 

  .کار گرفته شده ب ی هرزهای کنترل علفهاروش

 

 هامواد و روش

 1632و  1633 توالیم سال دو در یاهمزرع آزمايش

در مزرعه پژوهشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبيعی 

با کيلومتری شمال اهواز  63رامين خوزستان واقع در 

و طول جغرافيايی  دقيقه 63درجه و  61 عرض جغرافيايی

اجرا از سطح دريا متر  22دقيقه و ارتفاع  56درجه و  43

 های اجرای آزمايش، هر دوبه علت محدوديت شد.

 چهارصورت  اسپيلت بلوك با آزمايش انجام شده به

شامل ماخار + ورزی خاكتكرار اجرا شد. روش

ورزی مرسوم )گاو آهن + ديسك + ماله(، ماخار+ خاك

کاری + زدن( و خشكهورزی )ديسككکم خا

های طولی و ده ترکيب به ورزی در کرتخاكکم

 هایهای خرد شده از دو عامل روشکرت روش

های کنترل کوددهی )پخش کود و کودکاری( و روش

سانتی  21کولتيواتور در مرحله بارهای هرز )يك علف

سانتی  41و  21متری ذرت، دو بار کولتيوار در مرحله 

در  ]کروز[ليتر نيكوسولفورون  2متری ذرت، مصرف 

هرز )وجين برگی ذرت، شاهد بدون علف 4-6زمان 

)بدون هيچ کنترل( در  هرزدستی( و شاهد با علف

های کوددهی در کرتهای عمودی که در آن روشکرت

های فرعی های هرز در کرتکنترل علفاصلی و روش

 آن قرار گرفتند اجرا شد.

 ی مصرفی بر اساس آزمايش خاكهاميزان کود 

 مکود پتاسکيلو گرم بر هكتار  611شد.  تعيين (1جدول )

قبل از  سوپر فسفات تريپل کودکيلو گرم بر هكتار  151و

کيلو گرم اوره به  511) طی دو مرحلهنيتروژن کاشت و 

برگی  5پيش از کاشت و در مرحله  %51-%51نسبت 

هر کرت آزمايش شامل شش توزيع گرديد.  ذرت (

سانتی متر بود و يك  15متری با فواصل  15رديف کاشت 

ه رديف کاشته نشده بين تيمارها جهت فاصله در نظر گرفت

 بود.تير  12 و سال دومتير  21شد. تاريخ کاشت سال اول 
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ورزی از گاوآهن برگردان سه خيش جهت خاك

سانتی متر و  21( با عمق شخم 14×6فرگوسن )اندازه مسی

همچنين ديسك سنگين افست مدل برزيلی با عمق شخم 

- که تناوب گندمبا توجه به اينمتر استفاده شد. سانتی 15

ی بسيار رايج کشت در خوزستان هاگوذرت يكی از ال

که قبال تحت کشت گندم  ایهباشد، آزمايش در مزرعمی

 هایبر علف خاك ورزیبود انجام شد. جهت بررسی اثر 

دو بار  های ماخاردر تيمار هرز، ابتدا پيش از کاشت زمين

 ورزیخاكی هاتيمارکليه روز  25آبياری شد و پس از 

ی هابه تيمار بخشیجهت اثر فرصتاجرا شدند. يك هفته 

در  ی کوددهیهاهرز، تيمار هایبر علف ورزیخاك

-زمان کاشت بذر بسته به تيمار با کودپاش يا کودکار

زنی از  جهت کولتيواتور .بذرکار نئوماتيك پياده شد

استفاده گرديد. بذر ذرت سينگل  غلطانکولتيواتور 

با  سانتی متر 5/3 هاروی رديفبا فاصله  114گراس 

بعد از اطمينان از  کودکار نئوماتيك کشت شد-بذرکار

 33سبز شدن بذور برای رسيدن به تراکم مورد نظر حدود 

هزار بوته در هكتار دو بوته حذف و يك بوته باقی 

 .گذاشته شد

های ذرت و علف ی رشدهابه منظور تعيين شاخص

بار  يكبرگی ذرت به فاصله هر دو هفته  4هرز از مرحله 

 چوبی از يك کادربا استفاده  هرزهایاز ذرت و علف

دو بوته ذرت و  از طور تصادفیه بمتری سانتی 62×15

های نمونه برداری شد. علف ی هرز اطراف آنهاعلف

آنها به عالوه وزن  وزن خشك شمارش وهرز شناسايی، 

ساعت  12تا  43به مدت  هابا قرار دادن نمونهخشك ذرت 

)عبد اللهی و  دست آمده گراد بدرجه سانتی 11ای در دم

با  ذرت. شاخص سطح برگ (1632همكاران، 

در  ضرب معمولی اندازه گيری طول و عرض برگروش

 11به تعداد  ،يیهامحاسبه شد. در زمان برداشت ن 15/1

بوته از دو رديف ميانی هر واحد آزمايشی برداشت و 

 در بالل و عداد دانهبيولوژيك، ت، عملكرد دانهعملكرد 

(. 1632فاتح و همكاران، محاسبه شد ) وزن هزار دانه

با استفاده  LSDها به روشتجزيه آماری و مقايسه ميانگين

 .دگردي انجام Excelو  SAS از نرم افزار

 

 نتایج و بحث

، معنی دار دانهصفات بجز وزن هزار  میتمابر اثر سال 

ات در سال دوم به طور معنی ( و ميانگين صف2جدول ) بود

اين موضوع  (.6و  2)جدول داری بيشتر از سال اول بود

تفاوت شرايط جوی در اين دو سال دليل ه ممكن است ب

گرد و غبار در وقوع پديده وقوع زياد بودن مخصوصاً 

روز در سال  3مقايسه با  روز در سال اول در 11) خوزستان

ن برای انجام هاگيا زيرا (1621)بی نام،  باشدمی دوم(

فرايند پيچيده فتوسنتز به تبادل گازی شامل اکسيژن، بخار 

آب و دی اکسيد کربن نياز دارند و اين تبادالت از طريق 

گيرد و هر گونه اختالل در مسير صورت می هاروزنه

يتاً کاهش عملكرد هاسبب کندی فتوسنتز و ن هاروزنه

 (.1616شايگان،  ؛ سيادت و1621بيات، ) خواهد گرديد.

 خصوصيات کنترل برروشبجز با  اثر متقابل سال

عوامل بر روی هيچ کدام از با هيچ کدام از هرز  هایعلف

( اين موضوع بيانگر تاثير 2جدول ) صفات معنی دار نبود

کنترل روی روشهی و دکودروشورزی، يكسان خاك

بررسی اين صفات در هر دو سال بر روی صفات مورد 

ورزی، ذرت تحت تاثير خاك دانهد. وزن هزار بو

  ( اين2جدول) کنترل قرار نگرفتروشکوددهی و روش

 (2111) 1همكاران بحرانی و نتايج  موضوع مشابه با

يك ويژگی ژنتيكی  که گزارش کردند وزن هزار دانه

تحت تاثير عوامل محيطی و مديريتی قرار  است و کمتر

روی بر (5و 4 )جدول زیورگيرد  بود. اثر خاكمی

صفات بجز صفت مورد اشاره معنی دار بود. اين تمامی

های دهد روشموضوع با نتايج مطالعات قبلی که نشان می

 روی عملكرد دانهورزی تاثير معنی داری برخاك

، 2و همكارانگل  ؛ بختيار1635 مسگرباشی و همكاران،)

مان و ؛ خليد عث2113؛ هالورسون و همكاران، 2112

                                                 
1- Bahrani et al. 

2- Bakhtiar Gul et al. 
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و  گلبختيار(، عملكرد بيولوژيك )2111، 1همكاران

مسگر باشی و رديف در بالل ) تعداد دانه ،(2112همكاران، 

(، شاخص 2111؛ بحرانی و همكاران 1635و همكاران، 

بحرينی و  ؛1631مير لوحی و همكاران، سطح برگ )

گوشه و های هرز )علف خصوصياتو ( 2111همكاران، 

؛ ردی و 2111مروت و همكاران،  ؛1223، 2همكاران

 .گذارد تطابق دارد( می2116، 6همكاران

ورزی و در مقايسه ميانگين ترکيبات مختلف خاك

و عملكرد بيولوژيك  کوددهی بيشترين عملكرد دانهروش

-ورزی و ماخارکم خاك -( از ترکيب ماخار3)جدول

جايی دست آمد. از آنه ب کودکاریورزی مرسوم خاك

هفتگی( پس از  1تا  4ت در مراحل اوليه رشد )که ذر

های هرز حساس است کاشت بسيار به رقابت علف

( لذا هر روشی که در اين مراحل بتواند 1233، زيمدال)

در  یهای هرز را کاهش داده و کود کمتروزن علف

دسترس علف هرز قرار دهد به گياه ذرت کمك نموده 

توانست جمعيت و است. آبياری پيش از کاشت )ماخار( 

سطح طور معنی داری )ه ( را ب1های هرز )جدول وزن علف

هايی که با ماخار ( کاهش دهد. بدين صورت تيماردرصد 5

های هرز به ترکيب شده بودند توانستند با کاهش علف

ذرت کمك کنند تا عملكرد خود را افزايش دهد. ضريب 

هرز با های همبستگی )پيرسون( بين وزن و تعداد علف

عملكرد و عملكرد بيولوژيك نشان داد بين اين صفات 

 ،-=34/1r**: ترتيب همبستگی منفی و معنی دار )به

**35/1r=- ،**54/1r=- ،**3/1r=-  ها وجود دارد )داده

های هرز ذرت، برای کنترل علفنشان داده نشده اند(. 

                                                 
1- Khalid Usman et al. 

2- Ghosheh et al. 

3- Reddy et al. 

ماخار با روش پخش کود نواری، روش مطلوب  ترکيب

و همكاران  روبرت نتايج  اين نتايج با د.تشخيص داده ش

مشخص شد تلفيق  همچـــنين ؛خوانی دارد( هم2112)

از هفته پنجم به  ورزی با روش کوددهیهای خاكروش

بعد بر تعداد و از هفته هفتم به بعد بر وزن آنها تاثيری 

(. از آنجايی ذرت در ابتدای رشد به علف 1جدول )ندارد

، ؛ زيمدال2116و همكاران،  هرز حساس است )نزويك

( کنترل آنها در اوايل رشد و نمو ذرت کافی است تا 1233

 به ذرت قدرت رقابت با آنها را بدهد.

ورزی و در مقايسه ميانگين ترکيبات مختلف خاك 

و بيولوژيك  ( بيشترين عملكرد دانه3کنترل )جدول روش

ميايی شيتيمار مبارزه ازورزی مرسوم خاك-ماخاردر روش

در و دو بار کولتيواتور بدست آمد. الگوی عدم ماخار 

برخوردار مقدار کمتری  ازهای کنترل روش ترکيب با همه

 نه تنها توانست جمعيت دو نوع علف شيميايیمبارزه. بود

طور معنی داری نسبت به ساير ه هرز قياق و سورف را ب

بلكه  ؛ه اند(ها نشان داده نشدها بهتر کنترل نمايد )دادهروش

های هرز را نيز کاهش داد نيز کل جمعيت علف 2در هفته 

های (. دو بار کولتيواتور با هر يك از روش2)جدول 

های هرز را نسبت به ساير ورزی جمعيت علفخاك

های اول بر ها بهتر کنترل نمود. با توجه به اهميت هفتهروش

رزی با وخاكکم -ترکيب ماخاررشد ذرت بهترين روش

، همچنين اگر مزرعه تشخيص داده شددو بار کولتيواتور 

-ترکيب ماخار روش مطلوبفاقد علف هرز پيچك باشد 

شيميايی است. اين نتايج با ورزی با مبارزهخاكکم 

نيكو  علف کشمطالعات قبل که گزارش کردند 

گذارد سولفورون بر دو علف هرز قياق و سوروف تاثير می

حاج محمدنيا قالی  ؛1635نجفی و زند، همخوانی دارد. )

 (1621، باف

 خصوصيات فيزیكي و شيميایي خاك محل آزمایش -8جدول

 بافت خاك خاك هدايت الكتريكی پتاسيم  فسفر قابل جذب  pH ازت خاك  عمق نمونه برداری 

 - (متر)دسی زيمنس بر (گرم در کيلوگرمميلی) (گرم در کيلوگرمميلی)  (در صد) (سانتی متر)

 یرسی لوم 1/6 111 4/2 1/1 13/1 61-1
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 و... ورزی، کوددهیهای خاكروش تاثيرمحمود قاسمی نژاد و همكاران: 
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ی و کود دهی و ...
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ی خا
ها

 

 

 

 8811و  8811هاي زراعي در سالذرت   عملكرد، اجزاي عملكرد و شاخص سطح برگمقایسه ميانگين  -0جدول

 عملكرد دانه  سال

 (تن بر هكتار)

 عملكرد بيولوژيك 

 (تن بر هكتار) 

در  تعداد دانه 

 بالل

ديف رتعداد  

 در بالل

 ر دانهوزن هزا 

 )گرم(

شاخص سطح  

       2برگ هفته 

 

1633 
 

3/233b  11/543 b 
 

422/14 a 
 

12/1 a 
 

251/26 a 
 

6/6 a 

 

1632 
 

3/131 a  13/525a 

 
441/63 b 

 
12/3 b 

 
255/1 a 

 
6/3 a 

 (.LSDهای با حروف مشابه در هر ستون از نظر آماری تفاوت معنی داری ندارند )ميانگين

 

 
کوددهی و در مقايسه ميانگين ترکيبات مختلف روش

وژيك و بيول ( بيشترين عملكرد دانه11کنترل )جدولروش

های شاهد، در با در نظر گرفتن تيمار در بالل و مقدار دانه

شيميايی و در  پخش کود، تيمار مبارزهروش

شيميايی و دو بار  کودکاری دو تيمار مبارزهروش

 توان نتيجه گرفت در مزارع. میمشاهده شد کولتيواتور

 باشد،میصورت پخش ه ب توزيع کود که روش ذرت

 ،های هرز و نهايتا داشتن عملكرد باالترکنترل علف جهت

صورت  ردبكار گرفته شود و  شيميايیمبارزهاست ر ـــبهت

 توان از دو روشکودکاری میصورت ه توزيع کود ب

ولی بنا  استتفاده نمود؛ شيميايی و دو بار کولتيواتورمبارزه

دو بار کولتيواتور داليل مشكالت زيست محيطی روش به

  د.شوتوصيه می

 در مقايسه ميانگين ترکيبات مختلف روش

های هرز کنترل علفکوددهی و روش، روشورزیخاك

ها در صفات عملكرد، عملكرد تفاوت بين ميانگين

های هرز در بالل، وزن و تعداد علف بيولوژيك، تعداد دانه

(. تيمار اندداده ها نشان داده نشدهدر آزمايش معنی دار بود )

رفت باالترين مقادير در کامل که انتظار می شاهد وجين

هايی باالترين مقدار صفات اشاره درتيمار ،دست آيده آنها ب

کود کاری در اختيار که کود به روش دست آمدبهشده 

توزيع که  بر اين اساس مشخص شدبود.  قرار گرفتهگياه 

. شودافزايش عملكرد میکودکاری منجر به کود به روش

( p<15/1طور معنی داری )ه شيميايی بهگر چه مبارز

های هرز را کنترل و عمكرد و عملكرد توانسته بود علف

 ؛باشد داشتههای ديگر بيولوژيك باالتری نسبت به روش

توزيع کود در مزرعه به صورت ولی در حالتی که روش

کودکاری بود تفاوت معنی داری با دو بار کولتيواتور 

توان از ترکيب دو بار ن داد میمشاهده نشد. نتايج نشا

ای شبيه به و ماخار نتيجه کودکاریکولتيواتور با 

ناشی از  شيميايی گرفت و مسائل زيست محيطیمبارزه

توزيع  شرايطی که روش را کاهش داد. در سموم کاربرد

دو بار  صورت پخش بود، روشه در مزرعه ب کود

های هرز را لفشيميايی عکولتيواتور نتوانست بخوبی مبارزه

لذا عملكرد، عملكرد بيولوژيك در اين حالت  ،کنترل نمايد

دليل ه و اين ب شد،شيميايی طور معنی داری کمتر از روشه ب

های هرز در مزرعه در الگوی پخش کود و علفزياد بودن 

رقابت شديد آن با گياه و عدم توانايی کولتيواتور در کنترل 

. شيميايی بوددر مقايسه با روشها های هرز بين رديفعلف

که  (1612)نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيق جواهری 

گزارش کرده بودند مصرف کود نواری بر روی ذرت اثر 

  بيشتری دارد هم خوانی دارد.

 8811و 8811هاي زراعي در سال هاي هرززن و تعداد علفومقایسه ميانگين  -8لجدو

 کل تعداد علف هرز  ز )گرم بر متر مربع(کل وزن علف هر   سال

 2هفته  1هفته  5هفته  6هفته  2هفته 1هفته 5هفته 6هفته  

1633  b43/3 a13/25 b56/111  
b54/114   b 2/21   

b 1/66   
b23/31  

b 15/22  

1632  a2/3 a1/25 a43/113  
a 32/121    a5/23  

a 45/62   
a 15/16   

a 5/23  

 (. LSD های با حروف مشابه در هر ستون از نظر آماری تفاوت معنی داری ندارند )ميانگين
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 ذرتخصوصيات عملكرد، اجزاي عملكرد و شاخص سطح برگ تجزیه واریانس  خالصه -4جدول

 ميانگين مربعات  

درجه   تغييرات منابع

 آزادی

در  تعداد دانه  عملكرد بيولوژيك  عملكرد دانه 

 بالل

تعداد رديف در  

 بالل

وزن هزار  

 دانه

شاخص سطح  

 2هفته برگ

 ** ns  13/62 514/61  **61/16  **65222/51  **51664153/1   5/14111534*  1  سال

(Ea) سال×تكرار   1  3/1433123  3/3415121   22/3354   21/1   65/13311   62/1   

ورزیخاك   3  **6/3523221  23462351/2**  23112/65**  52/14**  222/21 ns  1/13 ** 

ورزیخاك×سال   2  ns 6/4214   15321/3ns  51/22ns  1/13ns  1/16ns  1/11ns 

(Eb) ورزیخاك×تكرار×سال   2  3/616243  1642212  33/1436   21/1   23/6422    21/1   

دهیکودروش   12  **3/12314223   54654362/3**  16354/46**  134/23**  2562/14 **  1/14 ns 

دهیکودروش× سال   1  ns5 /11211  4431/5ns  4/12ns  1/13ns  545/15 ns  1/11ns 

1  11414  3/621615   (Ec) دهیکودروش× تكرار×سال   13/1114   12/3   36/2251   65/1  

ورزیخاك×دهیکودشرو   3  **1/2411626  11432112/3**  211/25ns  1/14ns   5112/12 **  1/11** 

ورزیخاك×کوددهیروش×سال   2  ns1511  613/3ns  23/21ns  1/11ns  2/15ns  1/11ns 

2  5/616435  5/1625515  (Ed) کوددهیروش×ورزیخاك×تكرار×سال   61/143   14/1   34/244   1/24ns 

کنترلروش   12  **6/62313124  161352126/1**  44542/41**  34/42**  543/11ns  2/11** 

کنترلروش× سال   4  ns 2/23432   11266/4ns  32/2ns  1/15ns  351/66 ns  1/11ns 

ورزیخاك×کنترل روش   4  **1/2324526   12211114/3**  6136/25**  6/56**  1231/22 ns  1/22** 

کوددهیروش×کنترلروش   3  **1/6132635  14111221/6**  1141/12**  3/1**  1263/34**  1/11ns 

کنترلروش×کود هیروش×ورزیخاك   4  **4/1212532  5634522/4**  4433/44**  1/33ns  2163/12**  1/42** 

کنترلروش× ورزیخاك×سال   3  ns 5/2631   4464/3ns  43/12ns  1/11ns  1/62ns  1/12ns 

کنترلروش×دهیکوروش×سال   3  ns 3/6211  2254ns  56/13ns  1/12ns  131/35ns  1/14ns 

کنترلروش×کود هیروش×ورزیخاك×سال   4  ns 5/1222   4651/1ns  54/15ns  1/11ns  4/41ns  1/16ns 

144  1/22615224  1/535213   13/225412  (Ee)ی باقيمانده خطا   34/1   63/1123   11/1  

 و غير معنی داری %1، معنی داری در سطح %5به ترتيب معنی داری در سطح  nsو  **، *

 

ی(، 
مهندسی زراعی )مجله علمی کشاورز

جلد 
63 

شماره 
2

، اسفند ماه 
22
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 ي هرز در مراحل اوليه رشد ذرتهاعلفخصوصيات مختلف تجزیه واریانس خالصه  -0جدول
 ميانگين مربعات  درجه آزادی  منابع تغييرات

 کل تعداد علف هرز  زکل وزن علف هر    

6تههف     5هفته   1هفته   2هفته   6هفته   5هفته   1هفته   2هفته    

 **1232/11  **1231/14  **1213/23  **1334/61  **2253/22  **1433/11  **24/11  **16/15  1  سال

(Ea) سال×تكرار   1  45/1   61/11   11/43   12/662   52/11   42/62   12/63   36/114  

ورزیخاك   3  116/43**  2511/66**  111/3**  625/63**  132/13**  4621/16**  1/55ns  236/11** 

ورزیخاك×سال   2  1/33ns  16/64**  4/46ns  2/54ns  2/55ns  1/24ns  2/21ns  1/22ns 

(Eb) ورزیخاك×تكرار×سال   2  13/1   22/1   43/3   13/41   53/2   65/1   24/6   61/61  

دهیکودروش   12  42/41**  2612/32**  22315/2**  3635/16**  166/33**  2166/46**  3312/3**  3211/34** 

دهیکودروش× سال   1  1/64ns  1/23ns  151/13**  51/13ns  1/41ns  1/64ns  1/13ns  1/21ns 

1  33/1   (Ec)دهی کودروش× تكرار×سال   36/1   24/2   12/26   21/5   66/16   44/5   23/21  

ورزیخاك×دهیکودروش   3  111/12**  612/42**  141/6**  162/66ns  111/13**  242/3**  13/61ns  31/12ns 

ورزیخاك×کوددهیروش×سال   2  1/43ns  1/11ns  1/12ns  1/64ns  6/12ns  1/65ns  1/51ns  1/21ns 

2  32/1  (Ed) کوددهیروش×ورزیخاك×تكرار×سال   11/2   33/26   11/61   52/6   61/3   45/12   34/11  

کنترلروش   12  141/25**  2513/12**  66125/41**  631151/46**  2364/12**  22314/22**  24141/2**  213431/31** 

کنترلروش× سال   4  1/25**  2/44ns  144/13**  241/11**  211/52**  212/15**  222/32**  221/61** 

ورزیخاك×کنترل روش   4  41/31**  1112/35**  1461/14**  1211/13**  213/16**  113/23**  311/53**  121/35** 

کوددهیروش×کنترلروش   3  1/51**  435/35**  2131/15**  323/61**  11/16**  611/65**  533/11**  163/11** 

کنترلروش×کود هیروش×ورزیخاك   4  61/31**  21/43**  645/11**  114/31**  134/51**  132/41**  36/22**  515/11** 

کنترلروش× ورزیخاك×سال   3  1/12ns  6/12ns  2/55ns  1/21ns  2/33ns  1/25ns  1/21ns  1/24ns 

کنترلروش×دهیکوروش×سال   3  1/16ns  1/63ns  26/31ns  6/21ns  1/25ns  1/31ns  1/44ns  1/52ns 

کنترلروش×کود هیروش×ورزیخاك×سال   4  1/11ns  1/11ns  1/41ns  1/31ns  1/33ns  1/31ns  1/11ns  1/52ns 

144  61/1  (Ee)ی باقيمانده خطا   12/6   15./13   61/55   21/6   61/3   11/11   2/53  

 و غير معنی داری %1، معنی داری در سطح %5به ترتيب معنی داری در سطح  nsو  **، *

3 
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 22، اسفند ماه 2شماره  63مهندسی زراعی )مجله علمی کشاورزی(، جلد 

 

 

2  

 ذرت عملكرد، اجزاي عملكرد و شاخص سطح برگكوددهي بر روش× ورزي خاكمقایسه ميانگين تركيبات مختلف روش -1جدول

 روش

 ورزیخاك

 روش 

 کوددهی

 عملكرد بيولوژيك 

 کيلو گرم بر هكتار(

 عملكرد دانه 

 )کيلو گرم بر هكتار(

 تعداد دانه 

 در بالل

 تعداد رديف 

 در بالل

 وزن هزار 

 )گرم( دانه

 شاخص 

 سطح برگ

 

 مرسومورزی ماخار+خاك

 13632/11bc  3333/53b  426/32b  12/24 a  255/46 a  6/11a  پخش 

13343/15ab  3321/26ab  432/61a  16/23a  251/21 a  35/6  کاریکود   

 

 ورزیماخار+کم خاك

11641/35d  3212/15d  464/16b  11/34 a  263/2 a  56/6  پخش   

13242/12a  2116/25a  433/11a  16/33 a  31/233  کاریکود    64/6  

 

 ورزیخاكخشكه کاری+کم

 13263/52d  1212/14e  621/11c  11/13 a  241/31 a  6/43 a  پخش 

 11341/25c  3414/52c  461/22b  12/62 a  232/15a  6/33a  کاریکود 

 (LSDعنی داری ندارند )های که حداقل دارای يك حرف مشترك باشند از نظر آماری تفاوت مدر هر ستون ميانگين

 

 

 

 هاي هرزعلفوزن و تعداد  بر كوددهي روش× ورزي خاكمقایسه ميانگين اثرات متقابل روش -7جدول

 ورزیخاك روش
 

 کوددهیروش
 کل تعداد علف هرز  کل وزن علف هرز )گرم بر متر مربع( 

 2هفته  1هفته  5هفته  6هفته  2هفته  1هفته  5هفته  6هفته  

 ورزی مرسومخار+خاكما
3/44c  24/62d  112/32b  121/44a  26/1c  3/62  پخش    15/32a  22/62 a 

1/16e  15/23e  22/23d  113/34a  1/21  کاریکود    41/23   34/31a  32/35 a 

 ورزیماخار+کم خاك
 1/3d  25/5c  112/65b  122/46a  21/2de  63/35c  14/21a  23/23 a  پخش 

 2/21b  26/2d  25/34c  114/32a  23/5b  64/15d  35/25a  21/2 a  کاریکود 

 ورزیخشكه کاری+کم خاك
 11/41a  65/31a  113/13a  124/42a  23/3a  43/21a  13/11a  116/25 a  پخش 

3/53c  23/21b  24/12cd  116/3a  21/1d  21/62  کاریکود    34/45a  25/35 a 

 (LSDهای که حداقل دارای يك حرف مشترك باشند از نظر آماری تفاوت معنی داری ندارند )در هر ستون ميانگين

ی(، جلد 
مهندسی زراعی )مجله علمی کشاورز

63 
شماره 

2
، اسفند ماه 

22
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 و... ورزی، کوددهیهای خاكروش تاثيرمحمود قاسمی نژاد و همكاران: 

 

 

ش
قاسمی نژاد و همكاران: تاثير رو

ی و کود دهی و ...
ك ورز

ی خا
ها

 

 
 

 ذرت عملكرد، اجزاي عملكرد و شاخص سطح برگبر  هاي هرزعلف كنترلروش× ورزي خاكروشمقایسه ميانگين تركيبات مختلف  -1جدول

 روش

 ورزیخاك

 روش 

 کنترل

 عملكرد بيولوژيك 

 بر هكتار(کيلو گرم )

کيلو گرم ) دانهعملكرد  

 بر هكتار(

در  دانهتعداد  

 بالل

تعداد رديف در  

 بالل

 دانهوزن هزار 

 گرم بر متر مربع() 

 شاخص 

 سطح برگ

 ماخار+

 ورزی مرسومخاك

 

 13162/12de  3331/16d  431/22bc  16/61bc  246/22b  6/13a  شيميايیمبارزه  

 13365/13de  3311/61d  466/33cdf  12/24def  256/16ab  6/53a  يك بار کولتيواتور 

 13152/22de  3311/4de  462/22cdf  16/44bc  251/23a  6/51a  دو بار کولتيواتور 

 13242/12h  1312/14g  621/62gh  11/23efg  241/12b  6/61a  شاهد عدم کنترل 

 21211/52b  2522/34b  412/45b  14/53a  251/16a  4/14a  شاهد وجين کامل 

 ماخار+

 ورزیکم خاك

 12113/22de  3321/32de  452/6bcd  12/23cd  256/42a  6/31a  شيميايیمبارزه  

 15211/43h  1515/21g  424/21fg  11/24efg  264/12b  2/25a  يك بار کولتيواتور 

 11341/22ef  3522/41ef  414/22b  12/36cde  253/64ab  6/33a  دو بار کولتيواتور 

 13521/63gh  1124/55g  621/36h  11/63fg  231/11a  6/11a  شاهد عدم کنترل 

 21446/12a  11211/62a  516/15a  14/13ab  243/21ab  6/51a  شاهد وجين کامل 

 خشكه کاری+

 ورزیکم خاك

 11341/11f  3412/34f  413/2fgh  12/36cde  253/11a  6/64a  شيميايیمبارزه  

 11141/66f  3266/51f  411/23gh  11/13g  253/12ab  6/54a  يك بار کولتيواتور 

 11526/22f  3235/56f  424/11fg  11/15fg  242/21b  6/36a  دو بار کولتيواتور 

 14326/11i  3341/53h  621/43h  2/11h  263/32b  6/55a  شاهد عدم کنترل 

 c  2222/66c  441/21cdf  12/32cde  233/66a  6/12a 12421/26  املشاهد وجين ک 

 (.LSD) که حداقل دارای يك حرف مشترك باشند از نظر آماری تفاوت معنی داری ندارند یهادر هر ستون ميانگين

11
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 22، اسفند ماه 2شماره  63مهندسی زراعی )مجله علمی کشاورزی(، جلد 

 

 

2  

 

 هرز هايعلف وزن و تعداد بر كنترلروش× ورزي خاكروشمقایسه ميانگين تركيبات مختلف  -1جدول

 روش

 ورزیخاك

 کل تعداد علف هرز    ز )گرم بر متر مربع(کل وزن علف هر  کنترلروش 

 2هفته  1هفته  5 هفته  6هفته  2 هفته  1هفته  5 هفته  6هفته    

 

 ماخار+

ورزی خاك

 مرسوم

2/55g  26/45g  116/12ef  116/11f  61/5d  62/15f  34/63ef  25/111  شيميايیمبارزه   e 

3/32h  12/15h  164/63c  3/161  يك بار کولتيواتور    21h  22/33h  36/51f  113/5de 

 2/4g  12/64h  31/11h  112/66e  21/63h  21/31i  36/26i  35/11g  دو بار کولتيواتور 

 11/13e  63/36c  133/22b  222/23c  63/12b  51/5c  112/25b  112/5c  شاهد عدم کنترل 

 1/11j   1/11j   1/11j   1/11h   1/11i   1/11j  1/11k   11/1i   وجين کامل شاهد 

 

+کم  ماخار

 ورزیخاك

3/21i  1/23  شيميايیمبارزه     121/36d  23/11fg  25/5fg  44/33e  35/33de  24/16f 

 12/21c  26/23g  162/25c  166/35d  22/36e  63/36g  33/11d  116/36e  يك بار کولتيواتور 

11/22ef  13/21h  1/13  دو بار کولتيواتور    112/11fg  24/33g  22/63hi  51/16j  13h 

 11/31f  52/36b  232/21b  252/22a  62/53a  33/16b  125/63a  122/12a  شاهد عدم کنترل 

 1/11j   1/11j   1/11j   1/11h  1/11i   ./11j  1/11k  1./11i   شاهد وجين کامل 

 

خشكه 

کاری+کم 

 ورزیخاك

 14/13a  66/14d  111/62f  112/54e  63/33c  51/63c  36/63f  112/33d  شيميايیمبارزه  

 11/34d  61/13e  115/25e  164/24d  23/36f  43/36d  12/25g  115/33de  يك بار کولتيواتور 

 12/35b  13/13i  112/26g  21/16g  23/16f  65g  11/33h  33/33g  دو بار کولتيواتور 

1/11  شاهد عدم کنترل    
76a 

 221/11a  251/14b  63/61c  31a  113/36c  133/63b 

 1/11j  1/11j  1/11j  1/11h  1/11i  1./11j  1/11k  1/11i  شاهد وجين کامل 

 (.LSD) معنی داری ندارند که حداقل دارای يك حرف مشترك باشند از نظر آماری تفاوت یهادر هر ستون ميانگين

11
 

ی(، جلد 
مهندسی زراعی )مجله علمی کشاورز

63 
شماره 

2
، اسفند ماه 

22
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 و... ورزی، کوددهیهای خاكروش تاثيرمحمود قاسمی نژاد و همكاران: 

 

 

ش
قاسمی نژاد و همكاران: تاثير رو

ی و کود دهی و ...
ك ورز

ی خا
ها

 

 
 

 ذرت عملكرد، اجزاي عملكرد و شاخص سطح برگكنترل بر روش× كوددهي روشمقایسه ميانگين تركيبات مختلف  -82جدول

  کوددهی روش
 روش

 کنترل
تار(کيلو گرم بر هك) عملكرد بيولوژيك    

 عملكرد

کيلو گرم بر هكتار()  
در بالل دانهتعداد   باللتعداد رديف در    گرم()دانهوزن هزار     شاخص سطح برگ  

 پخش

 

 13452cd  3121cd  441/52b  12/26de  241/13cd  6/31a  شيميايیمبارزه  

 1336f  621/12d  53/11g  251/51cd  6/61a  13613  يك بار کولتيواتور 

 11431e  3243e  464/33b  16/11ef  261/25d  6/12a  دو بار کولتيواتور 

13122f  1553f  12/612  شاهد عدم کنترل    36/11g  251/34bcd  6/66a 

 12421b  2211b  441/32b  3/12cd  244/63d  6/36a  شاهد وجين کامل 

 کاریکود

 13651cd  3311cd  446/62b  16/35b  234/51abc  6/31a  شيميايیمبارزه  

 13614d  3341d  442/61b  12/22c  245/33d  6/64a  يك بار کولتيواتور 

 13344c  3211c  452/55b  16/32b  233/31ab  6/56a  دو بار کولتيواتور 

 15531g  1232g  416/35c  11/15fg  242/52d  6/65a  شاهد عدم کنترل 

 21663a  11141a  423/41a  15/11a  231/31a  6/34a  شاهد وجين کامل 

LSD

 

 

 

 هرز هايعلف وزن و تعداد كنترل برروش× كوددهي مقایسه ميانگين اثرات متقابل روش - 88جدول

 کوددهیروش
 

 کنترلروش
 کل تعداد علف هرز  ز )گرم بر متر مربع(کل وزن علف هر 

 2هفته  1هفته  5هفته  6هفته  2هفته  1هفته  5هفته  6هفته  

 پخش

 

 11/13b  62/44c  124/12d  111/32e  62/13c  41/31c  32/11c  113/11d  شيميايیمبارزه  

 11/31a  23/13d  165/12c  144/16c  21/15e  44/25d  33/31c  115/42c  يك بار کولتيواتور 

 11/21b  13/13g  22/42g  111/14e  22/21g  61/21e  11/2f  21/45f  دو بار کولتيواتور 

 11/13a  36/12a  212/56a  241/33a  62/33a  16/15a  123/5a  121/11a  شاهد عدم کنترل 

 1/11e   1/11h   1/11i   1/11g   1/11h   1/11g   1/11h   1/11h   شاهد وجين کامل 

 کاریکود

 

 11/56c  24/32e  113/31f  23/63f  61/5d  46d  12/22d  21/66e  شيميايیمبارزه  

11/11d  12/43f  3/223  يك بار کولتيواتور    123/11d  26/15fg  5/62   13/5d  25/25e 

 11/24b  13/52fg  12/13h  23/36f  24/31f  22/53f  56/42g  14/22g  دو بار کولتيواتور 

 2/32d  43/55b  116/12b  241/13b  63/11b  36/66b  112/66b  135b  شاهد عدم کنترل 

 1/11e   1/11h   1/11i   1/11g   1/11h   1/11g   1/11h   1/11h   شاهد وجين کامل 

12 (.LSDی که حداقل دارای يك حرف مشترك باشند از نظر آماری تفاوت معنی داری ندارند )هادر هر ستون ميانگين
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 22، اسفند ماه 2شماره  63مهندسی زراعی )مجله علمی کشاورزی(، جلد 

 

 

2  

هرز پس از کاشت در ی  های کنترل علفهاروش

مراحل مختلف رشد گياه اثرات متفاوتی بر تعداد و وزن 

داده ها نشان داده نشده ) ی هرز گذاشته بودندهاعلف

 تاثيردليل ه بطرف  از يك ،( متفاوت بودن اين اثراتاند

هر تيمار کنترل و از طرف ديگر متتفاوت بودن  متفاوت

به عنوان مثال  باشد.می اعمال تيمار در طرح بودن زمان

ورزی با خاكکم-تيمار برتر در هفته هفتم ماخار دو

 -کوددهی نواری با دو بار کولتيواتور و تيمار ماخارروش

نواری با دو بار  دهیکودروشورزی مرسوم با خاك

 طور معنیه ب هاباشد و ميانگين ساير تيمارمیکولتيواتور 

مطابق  هاانساير زم) های هرز بيشتری دارندداری علف

 قابل تحليلها ی ذکر شده استدالل و بر 3جدول 

 .باشند(می

 نتيجه گيري

وزن هزار دانه ذرت تحت تاثير روش های 

کوددهی و کنترل علف های هرز قرار  ،ورزیخاك

 ،عملكرد دانه بر . تاثير روش های خاك ورزینگرفت

و  رديف در بالل و تعداد دانه ،عملكرد بيولوژيك

وزن ماده ، در زمان کاکل دهی ح برگشاخص سط

دار خشك علف های هرز و تعداد علف های هرز معنی

خاك  -. بيشترين عملكرد دانه در تيمار های ماخاربود

دست آمد. کم خاك ورزی به -ورزی مرسوم و ماخار

 -وزن و تعداد علف های هرز در الگوی خشكه کاری

 کم خاك ورزی نسبت به روش های ديگر خاك ورزی

 .بودبيشتر 

 ،عملكرد دانهداری بر روش کوددهی تاثير معنی

شاخص  ،رديف در بالل و تعداد دانه ،عملكرد بيولوژيك

وزن ماده خشك  ،در زمان کاکل دهی سطح برگ

. بيشترين گذاشتهای هرز های هرز و تعداد علفعلف

عملكرد  ،کيلوگرم بر هكتار( 3142دانه ) عملكرد

گرم در هكتار( در روش کود وکيل13512بيولوژيك )

 دست آمد. کاری به

داری بر روش کنترل علف های هرز، تاثير معنی

رديف در  و تعداد دانه ،عملكرد بيولوژيك ،عملكرد دانه

وزن  ،در زمان کاکل دهی شاخص سطح برگو  بالل

نشان ماده خشك علف های هرز و تعداد علف های هرز 

تيمارهای شاهد وجين . بيشترين عملكرد دانه در داد

مبارزه شيميايی  ،کيلو گرم بر هكتار( 2313کامل )

 3521کيلو گرم بر هكتار( و دو بار کولتيواتور ) 3133)

دست آمد. ارزيابی مبارزه شيميايی کيلو گرم بر هكتار( به

از  ،در برابر علف های هرز در زمان کاکل دهی ذرت

 .بود  مانند تيمار دو بار کولتيواتور ،نظر آماری

 

 منابع

مجموعه . پديده گرد و غبار و اثرات آن بر محصوالت کشاورزی. 1621. احمديان. و س. ف، جمالی.، ا. ف، بيات .1

اهواز، دانشگاه کشاورزی و منابع خالصه مقاالت، اولين کنگره بين المللی پديده گرد و غبار و آثار زيان بار آن، 

 .63 -61صص طبيعی رامين. 

های ورزی و منابع طبيعی رامين خوزستان، گزارشاآمار هواشناسی. ايستگاه هواشناسی دانشگاه کش. 1621بی نام.  .2

 و عمران روستايی.  ايستگاه هواشناسی دانشكده مهندسی زراعی مستند

، مرکز تحقيقات کشاورزی یادانه. بررسی تاثير زمان و نحوه مصرف کود ازته در ذرت 1612. لفجواهری، ا .6

 . ص 426 بابلسر، 1612شهريور  13تا  16 ه مقاالت ششمين کنگره زراعت و اصالح نباتات ايران،خوزستان، چكيد
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 و... ورزی، کوددهیهای خاكروش تاثيرمحمود قاسمی نژاد و همكاران: 

 

 

ش
قاسمی نژاد و همكاران: تاثير رو
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