"پژوهش در گياهان زراعی" جلد  ،2شماره 1313 ،1

'Research in Field Crops’ Vol. 2, No 1, 2014

ارزیابی اثر علفکشهای پيشرویشی و پسرویشی بر کنترل علفهای هرز و
عملکرد و اجزا عملکرد ذرت دانهای ) (Zea mays L.در منطقه شوش
Evaluation of pre and post-emergence herbicides on weed control and
yield and yield components of corn (Zea mays L.) in Susa region
محمد رضوانی ،*1ليلی رحيمنژاد ،2حسن کرمزاده

3

 -1دانشیار گروه زراعت ،واحد قائمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قائمشهر
 -2دانش آموخته كارشناسی ارشد ،گروه زراعت ،واحد قائمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قائمشهر
-3

دانشچوی كارشناسی ارشد ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد قائمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قائمشهر ،ایران.
*نویسنده مسئولm_rezvani52@yahoo.com :

تاریخ پذیرش93/23/22 :

تاریخ دریافت92/11/31 :

چکيده
بهمنظور بررسی اثر علفكشهای پیشرویشی و پسرویشی بر كنترل علفهای هرز و عملکرد و اجزا عملکرد ذرت
دانهای ،آزمایشی در مزرعهای واقع در منطقه شوش در قالب طرح بلوکهای كامل تصادفی با  7تیمار و  5تکرار در سال
 1321به اجرا در آمد .تیمارهای آزمایش عبارت بودند از ارادیکان بهصورت خاک مصرف ،ارادیکان بعد از كشت ذرت
بهصورت سمآبیاری در آبیاری اول ،علفكش كروز ،اكوئیپ ،اُلتیما ،شاهد بدون كنترل علفهرز و شاهد وجیندستی.
تراكم و وزن خشک علفهای هرز به تفکیک گونه در  15و  33روز بعد از سمپاشی اندازهگیری شد .عملکرد و اجزا
عملکرد ذرت نیز بعد از برداشت تعیین شد .علفهای هرز سوروف ( ،)Echinochloa crus-galliكنجد وحشی
( )Cleome viscoseو اویارسالم ( )Cyperus rotundusگونههای غالب در مزرعه بودند .علفكشهای كروز ،التیما و
اكوئیپ بیشترین تاثیر را در كاهش تراكم و وزن خشک علفهای هرز مزرعه داشتند .علفكش كروز توانست به طور
كامل علفهرز كنجد وحشی را كنترل نماید .نتایج نشان داد كه عملکرد اقتصادی و اجزا عملکرد تحت تاثیر تیمارهای
آزمایشی قرار گرفت .بیشترین عملکرد دانه (به ترتیب  11/21و  11/33تن در هکتار) در اثر كاربرد علفكشهای كروز
و اكوئیپ بهدست آمد .بنابراین علفكشهای كروز و اولتیما میتواند جهت كنترل مطلوب علفهای هرز و دستیابی به
عملکرد مطلوب قابل توصیه به كشاورزان منطقه شوش باشد.
واژههای کليدی :اكوئیپ ،اُلتیما  ،تراكم علفهای هرز ،كروز ،وزن خشک علفهای هرز
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اكوئیپ از گروه سولفونیل اوره است ،كهه بصهورت
پسرویشی برای كنترل تعداد زیادی از علفههایههرز
اسههتفاده مههیش هود ).(Ghiasvand et al., 2009
تركیب نیکوسولفورون و ریمسولفورون 3با نهام تجهاری
اولتیما 1در كشورهایی مانند كانادا و آمریکا برای مزارع
ذرت به ثبت رسیده است .از آنجائی كه طیف علفکشی
هر یک از دو علفکش فوق الذكر ،بخشهی از علهفههای
هرز مزارع ذرت را شهامل مهیشهود ،بنهابراین بههنظهر
میرسد كهه تركیهب دو علفکهش نیهز قطعها از طیهف
كنترلی گستردهتری برخوردار خواهد بهود (Limieux

مقدمه
ذرت دانهای یکی از مهمترین گیاهان زراعی ایران
است ،كه در برنامهه ههای توسهعه كشهاورزی كشهور از
اهمیت ویژه ای برخوردار است .علفههایههرز یکهی از
عوامل اصلی كاهش دهنده عملکرد این گیاه زراعهی در
منههاطم مختلههف كشههور مههیباشههند & .(Ghezeli
) Baghestani, 2009علفههایههرز بهر سهر عناصهر
غذایی گیاهان زراعی رقابت مینمایند .عالوه بر این در
شرایط افزایش حاصلخیزی خاک علفهایهرزی مانند
قیاق استفاده بیشتری از عناصر غذایی میبرند و منجر
بههه كههاهش عملکههرد گیههاه زراعههی را مههیشههوند
) .(Safarkhanlo et al., 2009بهها افههزایش تههراكم
علف های هرز و كاهش مواد آلی خاک ،كارایی علفکش
كاهش مییابد .عالوه بر این ،افزایش تهراكم علهفههرز
باعههك كههاهش مقههدار جههذب علفکههش نیههز مههیشههود

).et al., 2003; Tomilin, 2003

بهعلت وجود شرایط اقلیمی مناسب جهت زراعهت
ذرت در استان خوزستان سطح زیر كشت آن در چنهد
سال اخیر رو به افزایش گذاشته است ،اما عملکرد ذرت
در این استان بهدلیل عدم كنترل صهحیح و بهه موقهع
علفهایهرز در مزارع ذرت پائین میباشد (Fathi et
) .al., 2003با توجه به اینکه ذرت از جملهه گیاههانی
است كه حساسیت زیادی در رقابت با علف هرز دارد و
سطح خاک را تا حدود  2تا  3ماه بعد از كاشت بهطهور
كامل نمهیپوشهاند ،لهزوم بررسهی روشههای مختلهف
كنترل علفهای هرز در مزرعه ذرت از جملهه معرفهی
علف كش های جدیهد بهرای افهزایش كهارایی مهدیریت
كنترل علفهای ههرز احسهام مهیشهود .تهاكنون 13
علفكش بهرای كنتهرل شهیمیایی علهف ههرز ذرت در
ایران توصیه شده است كه در این بین علفكهشههای
كروز ،اولتیما و اكوئیپ طی چند سهال اخیهر بهه ثبهت

).(Winkle et al., 1981

یکی از روشهای موثر در مدیریت علهفههایههرز
استفاده از علفكهشههای شهیمیایی اسهت كهه نقهش
مهمی در افزایش عملکرد گیاهان زراعی برعههده دارد.
در روش كنترل شیمیایی با انتخاب علفكش و زمان و
روش مناسههب ،عههالوه بههر كنتههرل طیههف گسههترده از
علفهای هرز كمترین تنش و خسارت به محصهول وارد
میآید .عالوه بر این ،در كنتهرل شهیمیایی علهفههای
هرز ،میتوان مدیریت موثرتهری را اعمهال نمهود تها از
كههاهش عملکههرد گیههاه زراعههی جلههوگیری ش هود و در
نتیجهی آن عملکرد نهایی افزایش پیدا كند (Zand et
) .al., 2009برخهههی آزمهههایشهه ها دو علهههفكهههش
نیکوسولفورون (كروز) 1و فورامسولفورون (اكوئیهپ) 2را
به عنوان علفكشهای ثبت شده بهرای كنتهرل علهف-
های هرز پهنبهرگ و باریهکبهرگ ،از جملهه قیهاق در

رسیدهاند ) .(Esfandiari et al., 2009با وجود ایهن،
در حال حاضر بیشترین علفكشهایی كه برای مبهارزه
با علف هرز در مزارع ذرت دانه ای ایران مهورد اسهتفاده
قرار میگیرند ،آترازین ،5آالكلر ،6ایپیتهیسهی + 7دی
كلرامید 2و توفوردی 1را شامل میشوند .این علفكش-

ذرت گههزارش كههردهانههد ) .(Zand et al., 2007در
بررسی كنترل علفهای هرز و عملکرد ذرت در واكنش
به اكوئیپ ،این علفكش توانست  13درصد علهفههای
هرز ذرت را كنترل كند ).(Robert et al., 2007
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جهت خروج آب اضافی و یک نهر جهت زهکش و
جلوگیری از ماندابی مزرعه در نظر گرفته شد .طول هر
خط كاشت هشت متر بود و هر تیمار پنج ردیف

ها سالهاست كه در مزارع ذرت كشور مصرف میشهوند
) .(Pourazar & Baghestani, 2009این آزمایش با
هدف بررسی و مقایسه اثر چند علفكش پیشرویشهی
و پسرویشی بهر كنتهرل علهفههای ههرز و عملکهرد و
اجزای عملکرد ذرت دانهای در منطقهه شهوش انجهام
شد.

كاشت را شامل میشد .از رقم  ،K.Sc. 704در
آزمایش استفاده شد .آبیاری اول بعد از كاشت انجام
شد .تیمار سمآب ارادیکان به همراه آبیاری اول انجام
شد .آبیاری دوم مزرعه ،سه روز بعد از آبیاری اول
صورت گرفت .در طول دوره رشد یک سوم كود
نیتروژن مورد نیاز در ابتدای مرحله ساقه رفتن و یک
سوم باقی مانده در مرحله گلدهی بصورت سرک،
مصرف شد .عملیات داشت طبم عرف منطقه و در حد
مطلوب انجام شد.
تعیین تراكم و وزن خشک علفهای هرز به
تفکیک گونه با استفاده از كوادراتهای یک متر
مربعی در  15و  33روز بعد از سمپاشی انجام شد.
برای تعیین وزن خشک ،علفهایهرز در آون 73
درجه سانتیگراد به مدت  12ساعت خشک و با
استفاده از ترازوی دیجیتالی توزین شدند .برداشت
ذرت از دو ردیف وسط و از دو متر طولی انجام شد.
تعداد ردیف دانه در بالل ،تعداد دانه در ردیف و وزن
هزار دانه و عملکرد دانه ذرت تعیین شد .جهت تعیین
اجزا عملکرد ذرت نمونهبرداری از  13بوته تصادفی در
هر تیمار انجام شد.

مواد و روشها
این آزمایش مزرعهای بهمنظور بررسی اثر چند
علفكش پیشرویشی و پسرویشی در كنترل
علفهای هرز ذرت دانهای در منطقه شوش ،در قالب
طرح بلوکهای كامل تصادفی با هفت تیمار و پنج
تکرار انجام شد .تیمارهای آزمایش شامل علفكش
پیشرویشی ارادیکان 13بهصورت خاک مصرف،
علفکش ارادیکان بعد از كشت ذرت بهصورت
سمآبیاری در آبیاری اول ،علفكش كروز به میزان دو
لیتر در هکتار ،علفكش اكوئیپ به میزان دو لیتر در
هکتار ،علفكش اُلتیما به میزان  173گرم در هکتار،
شاهد بدون كنترل علفهرز و شاهد وجیندستی
بودند .زمین محل اجرای آزمایش در سال قبل زیر
كشت گندم بود .ابتدا جهت تعیین خصوصیات فیزیکی
و شیمیایی خاک محل آزمایش نمونهبرداری صورت
گرفت .در جدول  1مشخصات خاک مزرعه آزمایشی
ذكر شده است.
بر اسام توصیه كودی آزمون خاک ،كود اوره به
میزان  533كیلوگرم در هکتار ،كود سولفات پتاسیم به
میزان  253كیلوگرم در هکتار و كود سوپرفسفات
تریپل به میزان  153كیلوگرم در هکتار استفاده شد.
عملیات آمادهسازی زمین شامل شخم به عمم
 25 -33سانتیمتر ،دوبار دیسک عمود برهم ،تسطیح
با ماله و شیببندی مناسب جهت سهولت آبیاری،
انجام شد .پس از عملیات مالهكشی ،یک سوم كود
اوره ،تمام فسفر و پتام مورد نیاز به وسیله كودپاش
سانتریفیوژ در زمین پخش و با دیسک به زیر خاک
برده شد .در انتهای هر بلوک ،بهوسیله نهركن ،یک نهر

Eradicane

دادههای بهدست آمده ،با استفاده از نرمافزار
و بر اسام طرح بلوکهای كامل تصادفی ،مورد تجزیه
واریانس قرار گرفت .مقایسه میانگینها ،از طریم
آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام
پذیرفت.
SAS

10
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جدول  -1خصوصيات فيزیکی شيميایی خاک.
هدایت الکتریکی
(دسیزیمنس بر
متر)
)EC (dS/m

اسیدیته
pH

1.1

7.2

Table 1- Soil physicochemical properties.
فسفر قابل دسترم
درصد ذرات
مواد آلی خاک
Particle Percent
(میلیگرم بر
(درصد)
رم
سیلت
شن
Organic
كیلوگرم)
)matter (%
Clay
Silt
Sand
P available
)(mg/kg
1.25

24

50

8.3

26

بافت
Texture

پتانسیلقابل
دسترم
(میلیگرم بر
كیلوگرم)
K available
)(mg/kg
112.4

سیلتی لومی
Silty-loam

بیشترین تاثیر را در كاهش تراكم علفهای هرز
سوروف و كنجد وحشی و علفهای هرز دیگر مزرعه
داشتند (جدول .)2

نتایج و بحث
تراکم و وزن خشک علفهایهرز  15روز بعد از
سمپاشی
در كرتهای مختلف مزرعه آزمایشی علفهای هرز
غالب بهترتیب وفور عبارت بودند از سوروف
( ،)Echinochloa crus-galliكنجد وحشی
( )Cleome viscoseو اویارسالم ( Cyperus
 )rotundusكه دارای توزیع یکنواختی در سطح
مزرعه بودند .نتایج حاكی از آن بود كه كلیه تیمارهای
علفكشی پیشرویشی و پسرویشی توانستند تراكم
اویارسالم را در  15روز پس از سمپاشی كاهش دهند
(جدول  .)2اما علفكشهای كروز ،التیما و اكوئیپ

علفكش كروز توانست علفهایهرز پهنبرگ و
باریکبرگ را به خوبی كنترل نماید .پس از علفكش
كروز علفکشهای اكوئیپ و التیما نیز كارآیی مطلوبی
در كاهش رشد گونههای علفهرز در مزرعه داشتند
(جدول  .)3علفکش ارادیکان بهصورت خاک مصرف
كارایی كمتری نسبت به سایر علفكشها و همچنین
نسبت به تیمار ارادیکان سمآب داشت (جدول .)3

جدول  -2مقایسه ميانگين تراکم علفهای هرز  15روز پس از سمپاشی.
Table 2- Mean comparison of weed density 15 days after spraying.

سایر علفهای هرز
(بوته در مترمربع)

كنجدوحشی
(بوته در مترمربع)

سوروف
(بوته در مترمربع)

اویارسالم
(بوته در مترمربع)

Other weeds
)(plant/m2

Cleome viscose
)(plant/m2

Echinochloa crus-galli
)(plant/m2

Cyperus rotundus
)(plant/m2

0.00c
0.00c
0.40c
6.00b

0.00c
0.20c
0.40c
55.00b

0.00c
0.20c
0.60c
45.20bc

0.00b
0.20b
0.40b
2.00b

13.20b

76.70b

81.00b

4.00b

27.10a

194.60a

177.30a

14.80a

تیمار
Treatment

كروز )(Cruz
اكوئیپ )(Equipe
التیما )(Ultima

ارادیکان سم آب
(Eradican as herbigation
irrigation

ارادیکان خاک كاربرد
(Eradican as soil
)application

شاهد بدون وجین
)(Without weeding control

در هر ستون ،میانگینهایی كه دارای حروف مشترک ،تفاوت معنیداری در سطح  5درصد ندارند.
In each column, means with the same letter are not significantly different at 5% level.
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مقدار كم ماده فعال در فرموالسیون كروز و انتخابی
بودن آن نسبت به گالیفوسیت ،استفاده از این علف-
كش در كنترل سوروف و گاوپنبه در مزرعه ذرت قابل
توصیه است (HajMohammadnia-Ghalibaf et
) al., 2009هادیزاده و همکاران ( Hadizadeh et
 )al., 2005با بررسی كارآیی علفكشهای گروه
سولفونیلاوره در ذرت دانهای گزارش نمودند كه از
بین علفكشهای تیتوم ،13كروز و رینگ ،11علفكش
كروز توانستند عملکردی نزدیک به تیمار شاهد بدون
علفهرز تولید كنند .زند و همکاران ( Zand et al.,
 )2009دریافتند كه از بین علفكشهای جدید
(لوماكس ،15التیما ،داینامیک )16التیما به عنوان یک
علفكش دو منظوره ،توانست به خوبی علفهایهرز
باریکبرگ و پهنبرگ ذرت دانهای را كنترل كند.
نتایح ما همچنین مطابم با نتایج بررسیهای مهاجری
و همکاران ( )Mohajeri et al., 2010و رابرت و
همکاران ( )Robert et al., 2007بود كه نشان دادند
علفكشهای كروز و اكوئیپ بیشترین كارآیی را در
كنترل علفهای هرز ذرت در مقایسه با علفكشهای
دیگر داشتند.

تراکم و وزن خشک علفهای هرز  32روز پس از
سمپاشی
تراكم علفهای هرز ،تحت تاثیر تیمارهای اعمال
شده قرار گرفت .باالترین تراكم علفهایهرز سوروف،
كنجد وحشی و اویارسالم ،پس از تیمار شاهد بدون
كنترل علفهرز ،به تیمارهای ارادیکان خاک كاربرد و
ارادیکان سمآب تعلم داشت (جدول  .)1تیمارهای
علفكشی كروز ،التیما و اكوئیپ توانستند بهطور
موثری تراكم علفهای هرز مزرعه را كاهش دهند ،كه
نشاندهنده كارایی آنها در كنترل علفهای هرز
پهنبرگ و نازکبرگ مزرعه میباشد (جدول .)1
تیمارهای آزمایشی از لحاظ وزن خشک علفهرز،
تفاوت معنیداری با یکدیگر داشتند .باالترین وزن
خشک در بین تیمارهای علفكشی ،از تیمارهای
علفکش ارادیکان خاک كاربرد و ارادیکان سمآب به-
دست آمد (جدول  ،)5كه نشاندهنده عدم كارآیی آنها
در كاهش جوانهزنی و تراكم علفهای هرز میباشد.
علفهایهرز سوروف ،كنجد وحشی و اویارسالم،
بهخوبی بهوسیله علفكشهای كروز ،اُلتیما و اكوئیپ
كنترل شدند (جدول  .)5علفكش كروز در این
آزمایش توانست بهطور كامل علفهرز كنجد وحشی را
كنترل نماید .علفكشهای پیشرویشی ارادیکان،
مخلوط آترازین +آالكلر و آترازین +استاكلر 11كارایی
ضعیفی در كنترل علفهای هرز دارند ،ولی تیمارهای
كروز و اكوئیپ در كنترل سوروف از كارایی باالیی
برخوردار هستند ) .(Esfandiari et al., 2009علف-
كشهای كروز ،اكوئیپ و التیما بهترتیب در كنترل
(Amaranthus
كلیه علفهایهرز تاج خروم
) ،retroflexusسلمهتره )(Chenopodium album
و شیرین بیان ) (Glycyrrhiza glabraنیز از كارایی
باالتری برخوردار هستند ).(Sabeti et al., 2009
محققان دیگر در بررسی پاسخ علفهایهرز
سوروف و گاوپنبه به علفكشهای گالیفوسیت 12و
كروز در شرایط گلخانه نشان دادند كه با توجه به

اجزا عملکرد و عملکرد ذرت
تعداد ردیف دانه در بالل ذرت تحت تاثیر تیمارهای
مورد بررسی قرار گرفت (جدول  .)6بیشترین تعداد
ردیف دانه در بالل پس از تیمار وجین دستی با
 11/25ردیف دانه در بالل ،به تیمار علفكش اردیکان
سم آب به میزان  11/12ردیف دانه در بالل تعلم
داشت .كمترین تعداد ردیف دانه در بالل با 13/1
ردیف در بالل در تیمار بدون كنترل به میزان 13/1
وجود داشت (جدول  .)7بیشترین تعداد دانه در ردیف
بالل در تیمار وجین دستی و تیمارهای علفكش كروز
و اكوئیپ بهدست آمد (جدول .)7

13

Titus
Ring
15
Lumax
16
Dynamic
14

Acetachlor
Glyphosate

11
12
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جدول  -3مقایسه ميانگين وزن خشک علفهای هرز  15روز پس از سمپاشی.
Table 3- Mean comparison of weed dry matter 15 days after spraying.

سایر علفهای هرز
(گرم در مترمربع)

كنجدوحشی
(گرم درمترمربع)
Cleome viscose

سوروف (گرم در مترمربع)
Echinochloa crus-galli
)(g/m2

Other weeds
)(g/m2
0.00b

)(g/m2
0.00c

0.00c

اویارسالم (گرم در
مترمربع)
Cyperus rotundus
)(g/m2
0.00b

تیمار
Treatment

كروز ))Cruz

0.00b

0.05c

0.08c

0.06b

اكوئیپ )(Equipe

0.23b

0.13c

0.19c

0.12b

التیما ))Ultima

9.87b

13.79bc

15.61c

0.59b

ارادیکان سم آب

8.11b

25.79bc

35.70b

3.39a

23.92a

59.35a

62.35a

4.49a

(Eradican as herbigation
)irrigation

ارادیکان خاک كاربرد
(Eradican as soil
)application

شاهد بدون وجین
()Without weeding control

در هر ستون ،میانگینهایی كه دارای حروف مشترک ،تفاوت معنیداری در سطح  5درصد ندارند.
In each column, means with the same letter are not significantly different at 5% level.

جدول  -4مقایسه ميانگين تراکم علفهای هرز  32روز پس از سمپاشی.
Table 4- Mean comparison of weed density 30 days after spraying.

سایر علفهای هرز
(بوته در مترمربع)

كنجدوحشی
(بوته در مترمربع)
Cleome viscose
)(plant/m2

3.10cd

0.00c

0.80c

1.20d

14.20c

2.30c

1.60c

0.50d

2.40c

10.50c

0.80c

التیما

17.10b

76.70b

50.60bc

2.90b

))Ultima
ارادیکان سم آب

14.40bc

90.40b

94.30b

10.80b

47.10a

222.60a

242.3a

24.20a

Other weeds
)(plant/m2

سوروف
(بوته در مترمربع)

اویارسالم
(بوته در مترمربع)

Echinochloa crusgalli
)(plant/m2

Cyperus rotundus
)(plant/m2

0.40c

تیمار
Treatment

كروز
))Cruz

اكوئیپ
)(Equipe

(Eradican as herbigation
)irrigation

ارادیکان خاک كاربرد
(Eradican as soil
)application

شاهد بدون وجین
()Without weeding control

در هر ستون ،میانگینهایی كه دارای حروف مشترک ،تفاوت معنیداری در سطح  5درصد ندارند.
In each column, means with the same letter are not significantly different at 5% level.

هزار دانه ذرت داشتند (جدول  .)6باالترین وزن هزار
دانه ( 261/5گرم) به تیمار وجین دستی مربوط بود
كه با تیمار كروز ( 225/6گرم) اختالف معنیداری
نشان نداد .كمترین وزن هزار دانه ( 216/21گرم) از
تیمار بدون كنترل علفهرز بهدست آمد (جدول .)7

كمترین تعداد دانه در ردیف بالل مربوط به تیمار
شاهد بدون وجین بود كه دلیل این كاهش را میتوان
به رقابت بین علفهایهرز و ذرت ،برای نور ،رطوبت،
دما و مواد غذایی نسبت داد (جدول  .)7نتایج نشان
داد كه تیمارهای مورد بررسی اثر معنیداری روی وزن

33

"پژوهش در گياهان زراعی" جلد  ،2شماره 1313 ،1

'Research in Field Crops’ Vol. 2, No 1, 2014

جدول  -5مقایسه ميانگين وزن خشک علفهای هرز  32روز پس از سمپاشی.
سایر علفهای هرز
(گرم در مترمربع)
Other weeds
)(g/m2

كنجدوحشی
(گرم درمترمربع)
Cleome viscose
)(g/m2

0.92b

0.00c

0.83b

5.14bc

0.15b

2.50c

Table 5- Mean comparison of weed dry matter 30 days after spraying.
تیمار
اویارسالم
سوروف
Treatment
(گرم در مترمربع)
(گرم در مترمربع)
Cyperus rotundus
Echinochloa crus)(g/m2
)galli (g/m2
كروز
0.11c
1.82b
))Cruz
اكوئیپ
0.61c
5.18b
)(Equipe
التیما
0.30c
5.92b
))Ultima

16.21b

24.26bc

27.85b

0.94c

17.85b

33.90b

47.45b

3.85b

62.20a

109.20a

160.98a

10.14a

ارادیکان سم آب
(Eradican as herbigation
)irrigation
ارادیکان خاک كاربرد
)(Eradican as soil application
شاهد بدون وجین
()Without weeding control

در هر ستون ،میانگینهایی كه دارای حروف مشترک ،تفاوت معنیداری در سطح  5درصد ندارند.
In each column, means with the same letter are not significantly different at 5% level.

جدول  -6تجزیه واریانس عملکرد و اجزا عملکرد ذرت تحت تاثير تيمارهای مختلف کنترل علفهرز.
Table 6- Analysis of variance of yield and yield components of corn affected by different weed treatments.
منابع تغییر
درجه
میانگین مربعات )(MS
Source of Variation
آزادی
تعداد ردیف دانهدر بالل
تعداد دانه در ردیف
وزن هزاردانه
عملکرد اقتصادی
df
No. of rows seed per
No. of seed per
1000-seed
Economic yield
ear
row
weight
تکرار
4
12.00
2.28
444135.71
217.28
)(Replication
تیمار
6
*0.53
*161.16
*12146712.38
*1406.17
)(Treatment
خطا
23
0.10
1.06
324737.38
85.50
)(Error
ضریب تغییرات )CV (%
2.28
2.80
4.22
3.89
 :* *: Significant at level of 5%.معنیدار در سطح  5درصد.

عمل آمده ،لذا میزان فتوسنتز خالص گیاه كاهش
یافته و در نتیجه موجب كاهش طول بالل ،تعداد دانه
در بالل و عملکرد دانه ذرت میگردد .عملکرد
اقتصادی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت
(جدول  .)5علفكشهای كروز و اكوئیپ باالترین
عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند (جدول .)7
نتایج این بررسی نشان داد كه علفكش كروز و
اكوئیپ به دلیل كنترل مناسب علفهای هرز بیشترین
میزان وزن هزار دانه ،تعداد دانه در بالل و عملکرد
اقتصادی را تولید كرد (جدول  1 ،3 ،2و .)5

بهنظر میرسد كه علفکش كروز بهواسطه موفم
بودن در كنترل علفهایهرز ،افزایش وزن هزار دانه را
سبب شده است (جدول  1 ،3 ،2و  .)5در شرایط
حضور علفهرز ،رقابت بینگونهای شدت یافته و فشار
بیومام علفهایهرز و كاهش نفوذ نور در كانوپی،
سبب تولید باللهای كوتاهتر و كاهش تعداد دانه در
هر ردیف میشود .فتحی و همکاران ( Fathi et al.,
 ،)2003رابرت و همکاران ( )Robert et al., 2007و
پورآذر و باغستانی ( Pourazar & Baghestani,
 )2009نیز نشان دادند كه با افزایش تراكم علفهرز از
نفوذ نور به بخشهای پایینتر كانوپی جلوگیری به
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جدول  -7مقایسه ميانگين عملکرد و اجزا عملکرد ذرت تحت تاثير تيمارهای مختلف کنترل علفهرز.
Table 7- Mean comparison of yield and yield components of corn affected by different weed control
treatments.

عملکرد اقتصادی (تن در هکتار)
Economic yield
)(ton/ha

وزن هزاردانه
(گرم)
1000-seed
)weight (g
258.67a
235.87b
232.97b

40.90ab
39.68b
37.38c

12.02b

224.20bc

35.88d

14.16a

12.56b

234.00b

36.34cd

13.96ab

10.02c

216.29c

24.80e

13.48c

14.24a

261.50a

41.60a

14.26a

14.89a
14.03a
13.09b

تعداد دانه در ردیف

تعداد ردیف دانه در بالل

No. of seed per
row

No. of row seed per
ear

تیمار
Treatment

14.10ab
13.61bc
13.60c

كروز ))Cruz
اكوئیپ )(Equipe

التیما ))Ultima
ارادیکان سم آب
)(Eradican as herbigation irrigation

ارادیکان خاک كاربرد
)(Eradican as soil application

شاهد بدون وجین
()Without weeding control

شاهد وجین دستی
)(Hand weeding control

در هر ستون ،میانگینهایی كه دارای حروف مشترک ،تفاوت معنیداری در سطح  5درصد ندارند.
In each column, means with the same letters are not significantly different at 5% level.

عالوه بر این ،علفكش آترازین نسبت به سایر علف-
كشها با  13درصد تأثیر در افزایش عملکرد دانه ذرت
كمترین تأثیر را در بین تیمارهای علفكش دارد
) .(Pour-Azar & Baghestani, 2009نتایج
آزمایش اجرا شده توسط مهاجری و همکاران
( )Mohajeri et al., 2010نشان داد كه علفكش
كروز هم در كاهش تراكم علفهای هرز و هم وزن
خشک آنها اثر قوی دارد و این تأثیر باعك افزایش توان
رقابتی ذرت در جذب عناصر غذایی ،رطوبت ،نور و
افزایش عملکرد نسبت به شاهد با علفهرز میشود .در
یک بررسی بهمنظور مطالعهی اثرات علفكشها روی
كنترل علفهای هرز و عملکرد ذرت مشاهده شد كه
علفكش اكوئیپ توانست  13درصد علفهای هرز
ذرت را كنترل كند ).(Robert et al., 2007

نتيجهگيری
به طور كلی نتایج نشان داد كه علفكشهای
ارادیکان سم آب و ارادیکان خاک كاربرد كارایی
چندانی در كاهش رشد علفهرز در مقایسه با
علفكشهای كروز و اكوئیپ نداشتند .تعداد ردیف
دانه در بالل ،تعداد دانه در ردیف ،وزن هزار دانه و
عملکرد اقتصادی تحت تاثیر تیمارهای مورد بررسی
قرار گرفتند .تیمارهایی كه از علفكشهای كروز و
اكوئیپ استفاده شده بود به دلیل كنترل مناسب
علفهای هرز بیشترین میزان وزن هزار دانه ،تعداد
دانه در بالل و عملکرد اقتصادی را داشتند.
علفكشهای كروز و اكوئیپ توانایی مطلوبی در كنترل
علفهای هرز باریکبرگ و پهنبرگ ذرت داشتند و
میتوان آنها را به عنوان علفكشهای دو منظوره
كارآمد جهت كنترل علفهای هرز ذرت در منطقه
شوش به كشاورزان توصیه نمود.
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Abstract
In order to investigate effect of pre and post-emergence herbicides on weed control and yield
and yield components of corn in the Susa region a field experiment was conducted in the
randomized complete block design with 7 treatments and 5 replicates at 2010. Treatments were
included application of Eradican as soil application before planting, Eradican as herbigation
with first irrigation, Cruz, Equipe and Ultima herbicides as post emergence and none weeding
and hand weeding as control treatments. Weed species density and dry matter were measured in
2 stages including 15 and 30 days after spraying. Yield and yield components of corn was
evaluated after harvesting. Weeds species including Echinochloa crus-galli, Cyperus rotundus
and Cleome viscose were as dominant in the field. Cruz, Equipe and Ultima herbicides had the
greatest effect on weed density and dry matter reduction. Cruz herbicide controlled Cleome
viscose completely. Result of analysis of variance showed that economic yield of corn was
affected by experimental treatments. The greatest economic yield (14.89 ton/ha and 14.03
ton/ha, respectively) was obtained in treatments that Cruz and Equip herbicides were used.
Therefore, Cruz and Equip herbicides could be recommended to the Susa region farmers for
optimal weeds control and achievement to high yield.
Keywords: Cruz, Equipe, Ultima, Weed density, Weed dry matter
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