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بررسی تأثیر علفکشها در سیستمهای مختلف خاکورزی بر علفهای هرز و عملکرد ذرت
Effect of herbicides on weeds and corn yields in different tillage systems
محمدجواد جمالزاده ،1فرود

بذرافشان ،*1امید علیزاده ،2مهدی زارع ،1عبداهلل بحرانی3

چکیده
بهمنظور بررسی علفکشها بر عملکرد و اجزای ذرت در سیستمهای مختلف خاکورزی در منطقه فسا ،آزمایشی در سال
زراعی  1395-96بهصورت اسپلیت پالت در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی در  3تکرار در  2سال زراعی انجام
شد .کرتهای اصلی شامل خاکورزی در  3سطح خاکورزی رایج ،کم خاکورزی و بی خاکورزی و تیمار کرتهای
فرعی شامل علفکشها در  7سطح نیکوسولفورون در  2مقدار  2و یک لیتر در هکتار ،فورام سولفورون در دو مقدار  2و یک
لیتر در هکتار ،فورامسولفورون  +یدوسولفورون در  2مقدار  1/5و  0/75لیتر در هکتار و شاهد بدون علفکش بودند .نتایج نشان
داد که بیشترین تراکم علفهای هرز در خاکورزی مرسوم ( 7/5و  5/5بوته در مترمربع) بود و کمترین تراکم علفهای هرز
در بی خاکورزی به دست آمد .بیشترین وزن خشک علفهای هرز در خاکورزی مرسوم ( 45/3و  36/1گرم در مترمربع)
بود و کمترین وزن خشک علفهای هرز در سیستم بیخاکورزی به دست آمد .نیکوسولفورون در میزان  2لیتر در هکتار
بیشترین تأثیر بر کاهش تراکم علفهای هرز باریک برگ را داشت و در کاهش تراکم علفهای هرز پهنبرگ تفاوت
معنیداری بین علفکشهای مصرفی مشاهده نشد .همچنین نیکوسولفورون در میزان  2لیتر در هکتار بیشترین تأثیر در کاهش
وزن خشک علفهای هرز باریک برگ و پهنبرگ نسبت به شاهد (به ترتیب  22/8و  13/8گرم در مترمربع) داشت .بیشترین
عملکرد دانه ذرت ( 12تن در هکتار) در تیمار کم خاکورزی و کاربرد نیکوسولفورون به میزان  2لیتر در هکتار به دست آمد و
کمترین عملکرد دانه ( 5/6تن در هکتار) در تیمار خاکورزی مرسوم و شاهد بدون علفکش به دست آمد.
کلمات کلیدی :علفکش ،خاکورزی ،ذرت ،عملکرد.
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مقدمه

گونلهای علفهاای هارز در ساامانل بادون خا ورزی حااداکثر

مدیریت صحیح علف هااای هاارز از جم لاال عااواملی ا ساات کاال

و در حالت اسلفاده از گاوآهن قل ماای حا لاات بی نااابین و در حا لاات

تأثیر بسزایی بر عمل کاارد مح ااوالت زرا عاای دارد پی شااینل کن لاارل

گاوآهن برگرداندار حداق بود .نلایج ی

مطال عاال ن شااان داد کاال

علفهای هرز ،بل قدمت پیشینل کشت گیا هااان زرا عاای ا ساات .در

سیسلم خا ورزی  ،Ziro tillageاکثر بذور علفهای هرز چاال

همل روشهای سنلی کن لاارل علف هااای هاارز از ا ناارکی م کااانیکی

باارگ را بی شاالر در ال ایلهای باااالتر سااطح

پهنبرگ و چل باری

اسلفاده میگردد و مواد شیمیایی بلتدریج و بااا شاالابی روزا فاازون

خا

جایگزین روشهای سنلی در کنلرل علفهای هرز شده است .بااا

در ال ایلهای عم ایبتر د فاان مینما اید ( Karthz and Ivani,

توسعل علفکشهای شیمیایی؛ این روش ،جایگزین مناسبی برای

 Latifi .)2006و هم کاااران ( )1388گاازارش کرد نااد کاال روش

کنلرل علفهای هرز میباشد و اهمیت آن باالویژه در روش هااای

خا ورزی تأثیر بسزایی در تراکم و ترکیب علفهای هاارز پن باال

بی خااا ورزی کاال ته یاال ز مااین ق با از کا شاات ان مااا نمی شااود

دارد .در تیمارهای باادون شااخم بی شاالر علف هااای هاارز چند سااالل

دوچندان میگردد.

بلخ وم اویارسال غالب بود اما در روش شااخم مر سااو بی شاالر

سیسلم بدون خا ورزی پلان ساای ر شااد گو ناالهای معی ناای از

جا میگذارد درحالیکل سیسلم خا ورزی رایج بذرها را

علفهای هرز ی

پشت پرده ،تاااجریزی و

سالل از قبی عروس

علف هااای هاارز را ا فاازایش مید هااد و گاازارش شااده ا ساات کاال

تاااجخروس غالب یاات دا شاات .ازآنمایی کاال سی ساالمهای مخل لااف

گو ناالهای ع لااف هاارز بار یا

برگ در سی ساالم بی خااا ورزی

خا ورزی تأثیر بسزایی بر الگوی رو یااش علف هااای هاارز دارد،

جمعیت بیشلری نسبت بل خا

ورزی مر سااو دارد ( Wakel et

لذا این آزمایش با هدف بررسی تااأثیر علفکش هااا در سی ساالمهای

 .)al., 1985عمل یااات ماادیریلی خااام میتوا نااد با نا

بااذر

مخللف خا ورزی بر علفهای هرز و عملکرد ذرت انما شد.

علفهای هرز را تحت تأثیر قرار دهد .خا ورزی ،توزیع بااذر

مواد و روشها

علفهای هرز در پروفی خا  ،بقای بذر و خروج گیاه چاال را

بلمنظور بررسی تأثیر علفکشها بر عملکرد و ا جاازای ذرت

تحت تأثیر قرار میدهد ( Kashe et al., 2009; Devi Ranjit

در سیسلمهای مخللف خا ورزی در منط قاال ف سااا ،آزمای شاای در

.)et al., 2007

سال زرا عاای  1395-96بل صااورت کرت هااای خرد شااده در قا لااب

شخم ،مهمترین عا ما اثر گااذار باار پو شااش علف هااای هاارز

بلو های کام ت ادفی در  3تکرار در  2سال زراعی انما شد.

است .شخم رایج بل نظر میرسد کل بااذور تول یاادی گیا هااان را در

از نظر موقعیت جغرافیایی این منطقل در عرض ' 56و  350شاامالی

ع مااب بی شاالر از  10سااانلیملر د فاان مینما اید در نلی ماال ج لااوگیری

و طااول ' 58و  500شاارقی قاارار دارد و ارت فاااع آن از سااطح در یااا

کننده جوانلزنی و رویش آنها در سال بعد میبا شااد ( Cardina

 1322ملر میباشد .ملوسط بارندگی سال آز مااایش  101میلیم لاار،

 .)et al., 1991اگرچال اکثار پژوهشگران در مورد افزایش تعداد

بافت خا

علف هااای هاارز چند سااالل در سااامانلهای کااام خااا ورزی و

فاااکلور اول (کرت هااای ا صاالی) شااام

بیخاکورزی بال دلیا پراکناده شادن اندا های غیرجنسی توا فااب

خااا ورزی در  3سااطح

خااا ورزی را یااج ( شااخم بااا گاااوآهن و سااکم دی سا

دار نااد (Cussans, 1975؛ Koskinen and McWhorter

 ،)1986اما در مااورد علف هااای هاارز ی

سیللی-رسی لو و واکنش خااا

م عااادل  7/8ا ساات.
) ،کاام

خا ورزی (اسلفاده از چ یاازل ب کاار) و باای خااا ورزی (ک شاات

سااالل بر خاای معل قااد باال

مسلقیم) و فاکلور دو (کرتهای فرعی) شام علفکشها در 7

ا فاازایش ( )Roberts and Feast, 1973و بر خاای معل قااد باال
کاااهش ( )Mohler and Callaway, 1992ت عااداد علف هااای
هرز در سامانلهای کم خا ورزی هسلند .در پااژوهش مااورفی و

سطح نیکوسولفورون (کروز) در  2مقدار  2و ی

لیلر در هکلار،

فورا سولفورون (اکوییپ) در دو مقدار  2و ی

لیلر در هک لااار،

فورامسولفورون  +یدوسولفورون  +سیفنر ایزو گاازادیفن (مای ساالر)

هم کاااران ( )Murphi et al., 2006در کا نااادا تااأثیر ت ناااو

در  2غلظت  1/5و  0/75لیلر در هکلار و شاااهد باادون ع لاافکش

زراعای و ساامانلهاای مخللف خا ورزی (گاوآهن برگرداندار،

بود .علفهای هرز در تیمار شاهد بلطور کا ما بااا د ساات و جااین

بدون خا ورزی و گااوآهن قلمی) بر تراکم و ت نااوع علف هااای

شدند .هر کرت بل ا ناادازه  3/5در  5ملرمر بااع در ن ظاار گرف لاال شااد.

هرز در  6سااال و  36مزر عاال برر ساای و ن شااان داده شااد کاال ت نااوع
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از

سوروف ،ارزن وحشی و پن ماال مر غاای بود نااد کاال ترک یااب آن در

فاصلل بااین هاار یا

از کرت هااا  1م لاار و فا صاالل بااین هاار یا

تکرارها  2ملر در نظر گرفلل شد .بذر ذرت رقم سیمون در تاااریخ

جدول ( )1نشان داده شده است .اثرات خا ورزی و ع لاافکش

 15تیر ماااه  1396بل صااورت د ساالی در ردیف هااای باال فا صاالل 65

بر تراکم علفهای هرز باری

باارگ و پهن باارگ مع ناایدار شااد

سانلیملر و فاصلل روی رد یااف  20سااانلیملر کا شاالل شااد .ق با از

(جدول  .)2بیشلرین تراکم علفهای هرز در خا ورزی مرسو

کا شاات و پام از شااخمزنی ،بااذور ذرت بااا قااار کش بنوم یا

( 7/5و  5/5بوتل در ملرمربع) بود و کملرین تراکم علفهای هاارز

ضدعفونی و کاشلل شد .میزان بهی ناال کود هااای م اارفی نی لااروکن،

در بی خا ورزی بل دست آمد .تااراکم علف هااای هاارز بار یا

فسفر و پلاسیم نیز مبلنی بر آز مااون خااا

برگ در هر ساال روش خااا ورزی ا خاالالف دا شاات ا مااا تااراکم

م اارف شااد .عمل یااات

علفهای هرز پهنبرگ در روش کم

سمکا شاای در مرح لاال  3تااا  4بر گاای ذرت بااا ا ساالفاده از ساامکاش
آزمایشی با پمپ دسلی ،دارای نازل شرهای ،بااا زاو یاال پا شااش 30

خا ورزی و بی خااا ورزی ا خاالالف مع ناایداری ندا شاات

درجل ،فشار ثابت  Psi 50و ارتفاع پاشش  20اینچ ( 50سانلیملر)

( جاادول  .)3ز مااانی کاال خااا ورزی کاااهش مییا بااد باارهم زدن

کالیبره شده برای سمکاشی ،انما شد .صفات مورد مطالعل در این

خا

ن یااز کاااهش مییا بااد

آزمایش شام دو بخش صفات مربوط بل ذرت و علفهای هاارز

بنابراین بذر کملری در معرض ظ هااور و سبز شاادن قاارار میگ یاارد.

بود .برای مطال عاال صاافات مااذکور از کااوادراتی باال اب عاااد 50×50

اصوالً در خا ورزی مرسو بذرهای علفهای هرز کل در عمب

حا صا از آن هااا در

انل قااال داده می شااوند و در

سانلیملر اسلفاده شد و تراکم و وزن خش

خا

و تحر

بان

بذر در اعماق خااا

قرار گرفللا نااد باال سااطح خااا

مرحلل  45روز پاام از اع مااال تیمار هااای ع لاافکش ا ناادازهگیری

معرض نور و سبزشدن قرار میگیر نااد ب نااابراین تااراکم علف هااای

خط از طرفین بلعنوان حاشیل در نظر گرفلل

هرز بیشلر می شااود ( .)Vanasse and Leroux, 2000بی شاالرین

ر شااد و ن یااز باارای

علفهای هرز در خا ورزی مرسو ( 45/3و 36/1

شد .در هر کرت ی

شد دو خط بعدی بل نمونلگیری در طول ف

وزن خش

تع یااین عمل کاارد و ا جاارای عمل کاارد (بردا شاات ن هااایی) اخل ااام

گر در ملرمربع) بود و کملرین وزن خش

یافت .ف لااور علف هااای هاارز مزر عاال شااام علف هااای هاارز را یااج

خا ورزی بل دست آ مااد .وزن خ شا

(سوروف ،تاجخروس ،سلمل تااره ،ت لااخ ب یااان ،پن ماال مر غاای ،ارزن

باارگ در هاار ساال روش خااا ورزی ا خاالالف دا شاات ا مااا وزن

وحشی و  )...بود .در پایان ف ا ر شااد از گ یاااه زرا عاای ذرت ن یااز

علفهای هرز پهنبرگ در روش کم خااا ورزی و باای

صفاتی از قبی عملکرد دا ناال و عمل کاارد بیولوک یا
شد .برای اندازهگیری عملکرد دانل و بیولوکی
دانل ،از سطحی معادل ی

خش

ا ناادازهگیری

علفهای هرز در بی
علف هااای هاارز بار یا

خا ورزی اخلالف معنیداری نداشت (جدول .)4
تااراکم و وزن خ شا

و اجزای عملکرد
باری

ملرمربع نمونلبرداری صورت گرفت و

ه ماال علف هاااای هااارز (پهن باارگ و

برگ) در سامانل بدون خا ورزی کملر از سامانل مر سااو

عملکرد بلصورت کیلوگر در هکلار در نظر گرف لاال شااد .تمز یاال

(گاوآهن ) بود کل باا نلایج گزارش شده مب ناای باار کاااهش ت عااداد

شاادند.

ورزی م شااابل (, 1992

دادههای جمعآوریشده با نر ا فاازار  SASتمز یاالوتحلی

علفهای هرز در سامانلهای باادون خااا

مقایسل میانگین دادهها بر اساس آزمون چند دامنلای دانکن ان مااا

 )Mohler and Callawayو بااا ن لااایج گاازارش شااده مب ناای باار

شد.

افزایش تعداد علف هااای هاارز در سااامانلهای باادون خااا ورزی
مخالف بود (.)Roberts and Fist, 1973

نتایج و بحث
علفهای هرز موجود در مزر عاال ترکی باای از علف هااای هاارز
پهنبرگ و باری

برگ شام سلمل تره ،تلخ ب یااان ،تاااجخروس،
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 فلور علفهای هرز کرتهای آزمایش-1 جدول
Table 1- Weed flora of experimental plots
نا

نا علمی

تیره

Name
(Lambsquarter)سلمل تره

Scientific name

Family

Chenepodium album

Chenepodiaceae

(Sophora)تلخ بیان

Sophora alopecuroide

Legominoseae

(Red root pigweed)تاجخروس

Amaranthus retroflexus

Amaranthaceae

(Cockspur grass)سوروف

Echinochloa crus-gall

Poaceae

(Bermuda grass)پنمل مرغی

Cyndon dactylon

Poaceae

 تمزیل واریانم اثر تیمارهای آزمایش بر علفهای هرز و عملکرد ذرت-2 جدول
Table 2- Analysis of variance of the effects of experimental treatments on weeds and maize yield
میانگین مربعات
منابع تغییر

درجل آزادی

Source of variation

df

تکرار
replication
خا ورزی
Tillage (a)
1 خطای
Error 1
علفکش
Herbicide
اثرملقاب
Interaction
1 خطای
Error 2
ضریب تغییرات
CV (%)

Mean squer
وزن خش علفهای هرز

تراکم علفهای هرز
برگ

Weeds density
باری
پهنبرگ

عملکرد

Weeds dry matter
باری برگ
پهنبرگ

yield
بیولوکی

دانل

Narrow
leaves

Broad
leaves

Narrow
leaves

Broad
leaves

biological

Seed

2

3.25ns

10.22*

14.55*

66.17ns

0.07ns

0.07ns

2

66.08**

49.08**

2333.3**

2342.9**

68.4*

2.71*

4

0.69

0.91

13.8

31.41

25.69

0.93

6

103.6**

63.6**

2498.3**

1320.3**

320.06**

14.10**

12

3.09*

0.56ns

88.29ns

28.7ns

58.6**

2.55**

36

1.28

2.0

76.05

67.32

16.48

0.65

19.75

26.75

24.94

30.27

8.71

8.72

. معنیداری در سطح پنج درصد و عد معنیداری میباشد،درصد

 بل ترتیب بیانگر معنیداری در سطح یns  * و،**

**, * and ns indicate significant at the1% level, significant at the 5% level, and non-significant, respectively
برگ و پهنبرگ) در روشهای مخللف خا ورزی

 مقایسل میانگین تراکم علفهای هرز (باری-3 جدول

Table 3- Comparison mean of weed density (narrow leaf and broad leaf) in different tillage methods
)تراکم علفهای هرز (عدد در ملرمربع
روشهای خا ورزی
Weeds density (n/m2)
باری برگ
پهنبرگ
Tillage Methods
Common tillage

خا ورزی مرسو

Narrow leaves
7.52a

Broad leaves
5.5a

Low tillage

کم خا ورزی

5.71b

3.59b

No-tillage

بی خا ورزی

3.97c

2.47b

. بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند، حرف مشلر
In each column means followed by same letters do not differ significantly (Duncan=5%).
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در هر سلون میانگینهای دارای حداق ی

مجله پژوهش علفهای هرز جلد  ،10شماره 1397 ،2
جدول  -4مقایسل میانگین وزن خش

علفهای هرز (باری

برگ و پهنبرگ) در روشهای مخللف خا ورزی

Table 4- Comparison mean of weed dry matter (narrow leaf and broad leaf) in different tillage methods
وزن خش علفهای هرز (عدد در ملرمربع)
روشهای خا ورزی
)Weeds dry matter (g/m2
باری برگ
پهنبرگ
Tillage Methods
Narrow leaves
Broad leaves
خا ورزی مرسو
Common tillage
45.3a
36.13a
کم خا ورزی
Low tillage
35.3b
22.51b
بی خا ورزی
No-tillage
24.2c
15.33b
در هر سلون میانگینهای دارای حداق ی حرف مشلر  ،بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند.
In each column means followed by same letters do not differ significantly (Duncan=5%).

آمد و کملرین عملکرد بیولوکی

مقایسل میانگین اثر علفکشهای م رفی بر تراکم علفهای

( 32/4تن در هکلار) در تی مااار

هاارز ن شااان داد کاال نیکو سااولفورون در م یاازان  2لی لاار در هک لااار

خااا ورزی مر سااو و شاااهد باادون ع لاافکش باال د ساات آ مااد

باارگ را

بنابراین در خا ورزی مرسو اگر ع لاافکش ا ساالفاده ن شااود باال

داشلل است و در کاهش تراکم علفهای هاارز پهن باارگ ت فاااوت

دل یا رقا باات شاادید علف هااای هاارز بااا ذرت ،بی شاالرین کاااهش

مع ناایداری بااین علفکش هااای م اارفی م شاااهده ن شااد .همچ نااین

را بل دنبال خواهد دا شاات درحالی کاال در باای

بیشلرین تأثیر بر کاهش تااراکم علف هااای هاارز بار یا

عملکرد بیولوکی

نیکوسولفورون در میزان  2لیلر در هکلار بیشلرین تأثیر در کاهش
وزن خش

علفهای هرز بار یا

خااا ورزی م قاادار عمل کاارد بیولوک یا

( 42تاان در هک لااار)

باارگ و پهن باارگ ن ساابت باال

اخلالف معنیداری با خااا ورزی مر سااو دا شاات ( جاادول  )6و

شاهد (بل ترتیب  22/8و  13/8گر در ملرمربع) داشت .علفکش

مهمترین دلی آن کاهش رقابت علفهای هرز با ذرت است کاال

مای ساالر در م یاازان  0/75لی لاار در هک لااار در بااین علفکش هااای

در این روش معموالً تراکم کملری از علفهای هرز مشاهده شااد

علف هااای

و رقابت کاهش یا فاات .بی شاالرین عمل کاارد دا ناال ذرت ( 12تاان در

هرز را داشت (جدول  .)5مقایسل میانگین برهمکنش خا ورزی

هکلار) در تیمار کم خا ورزی و نیکوسولفورون بل میزان  2لیلر

ذرت ن شااان داد کاال بی شاالرین

در هک لااار باال د ساات آ مااد و کم لاارین عمل کاارد دا ناال ( 5/6تاان در

ذرت ( 59/5تاان در هک لااار) در تی مااار کاام

هکلار) در تیمار خا ورزی مرسو و شاهد بدون ع لاافکش باال

م رفی کملرین تأثیر در کاهش تراکم و وزن خ شا
و علفکش بر عملکرد بیولوک یا
عمل کاارد بیولوک یا

خا ورزی و نیکوسولفورون بل میزان  2لیلر در هکلار باال د ساات
جدول  -5مقایسل میانگین وزن خش

دست آمد (جدول .)6

علفهای هرز (باری

برگ و پهنبرگ) در تیمارهای مخللف علفکش

Table 5- Comparison mean of weeds dry matter (narrow leaf and broad leaf) in different herbicide treatments.
تراکم در ملرمربع
وزن خش (گر در ملرمربع)
علفکش
)Density (n/m2
)Dry matter(g/m2
باری برگ
پهنبرگ
باری برگ
پهنبرگ
Herbicide
Narrow leaves
Broad leaves
Narrow leaves
Broad leaves
نیکوسولفورون ( 2لیلر در هکلار)
3.4c
1.9b
22.8d
13.88c
)Nicosulforun (2 l/ha
نیکوسولفورون ( 1لیلر در هکلار)
4.3bc
2.6b
27.7bcd
18.91bc
)Nicosulforun (1 l/ha
فورا سولفورون ( 2لیلر در هکلار)
4.0bc
2.3b
25.5cd
16.91bc
)Furamsulforun (2 l/ha
فورا سولفورون ( 1لیلر در هکلار)
5.2bc
3.7b
33.3bc
26.88b
)Furamsulforun (2 l/ha
مایسلر ( 1/5لیلر در هکلار)
4.4bc
2.6b
28.4bcd
18.85bc
)Maister (1.5 l/ha
مایسلر ( 0/75لیلر در هکلار)
5.4b
3.8b
35.4b
27.53b
)Maister (0.75 l/ha
شاهد بدون علفکش
13.2a
9.6a
71.4a
49.64a
)Control (Without herbicide
در هر سلون میانگینهای دارای حداق ی حرف مشلر  ،بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند.
In each column means followed by same letters do not differ significantly (Duncan=5%).
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بررسی تأثیر علفکشها در سیستمهای مختلف خاکورزی بر علفهای هرز و عملکرد ذرت
رایت و همکاران ( )Wright et al., 2007بیان داشلند کل

نتیجهگیری کلی

علت افزایش عملکرد ذرت در سیسلمهای کاام خااا ورزی در

با توجل بل نلایج بلدستآمده در ایان پاژوهش بارای غلبال بار

مقایسل با خا ورزی مرسو قابلیت دسلرسی بی شاالر باال ف ساافر و

گسلرش روزافزون علفهای هاارز در مااازارع ،باالویژه در ماازارع

میباشد .همچنین عااد ح رااور و رقا باات

ذرت ،تغییر رویکرد اسلفاده از ادوات خاا ورزی و حرکات بال

کملر علفهای هرز باعث افزایش عملکرد خواهد شد .کم بودن

ساامت ا ساالفاده از سامانل هاااای کم خااا ورزی و بااادون

تااراکم علف هااای هاارز در روش کاام خااا ورزی و باای

خاا ورزی از مسائ مهم و قاب توجل است .نلایج این پااژوهش

خا ورزی نسبت بل خا ورزی مرسو در طاای ف ا ر شااد،

نشان داد کاال بی شاالرین عمل کاارد دا ناال ذرت مر بااوط باال تی مااار کاام

کاهش رقابت و افزایش فرای مورد نیاز برای رشد گیاه زراعی

خااا ورزی و ع لاافکش نیکو سااولفورون در م یاازان  2لی لاار در

پن باال ،عااواملی بود نااد کاال در ا فاازایش عمل کاارد دو سی ساالم

هکلار است ،لذا بلکارگیری روش کم خااا ورزی و ا ساالفاده از

خا ورزی ن ساابت باال خااا ورزی مر سااو ماارثر وا قااع شاادند.

علفکش نیکوسولفورون در میزان  2لیلر در هکلار (توصیل شااده)

Ghaderifarو همکاران ( )1390گزارش کرد نااد عمل کاارد وش

بهلرین شیوه برای کنلرل بهلر علف هااای هاارز و ح ااول حااداکثر

پنبل در سیسلمهای مخللف خا ورزی با یکدیگر مل فاااوت بااود

عملکرد میبا شااد و پی شاانهاد می گااردد کاال از ا یاان شاایوه ا ساالفاده

بلطوریکل عملکرد وش در سی سالمهای کم خاااکورزی بی شاالر از

گردد.

نیلرات در سطح خا

خا ورزی مرسو بود.
جدول  -6مقایسل میانگین عملکرد بیولوکی

و دانل ذرت در برهمکنش خا ورزی و علفکش

Table 6- Comparison mean biological and grain yield of maize in interaction between tillage and herbicide
عملکرد (تن در هکلار)
روشهای
)Yield (ton/ha
خا ورزی
علفکش
Herbicide
بیولوکی
دانل
Tillage
Methods
Biological
Seed
نیکوسولفورون ( 2لیلر در هکلار)
)Nicosulforun (2 l/ha
55.6ab
11.0a
نیکوسولفورون ( 1لیلر در هکلار)
)Nicosulforun (1 l/ha
46.6bc
9.3b
10.0ab

49.0b

)Furamsulforun (2 l/ha

فورا سولفورون ( 2لیلر در هکلار)

8.9b

44.8bc

)Furamsulforun (2 l/ha

فورا سولفورون ( 1لیلر در هکلار)

9.3b

46.3bc

)Maister (1.5 l/ha

مایسلر ( 1/5لیلر در هکلار)

8.7b

43.8c

)Maister (0.75 l/ha

مایسلر ( 0/75لیلر در هکلار)
شاهد بدون علفکش

5.9c

32.4e

)Control (Without herbicide

12.0a

59.5a

)Nicosulforun (2 l/ha

8.8b

44.0bc

)Nicosulforun (1 l/ha

نیکوسولفورون ( 2لیلر در هکلار)
نیکوسولفورون ( 1لیلر در هکلار)

10.2ab

51.0b

)Furamsulforun (2 l/ha

فورا سولفورون ( 2لیلر در هکلار)

8.5b

42.6c

)Furamsulforun (2 l/ha

فورا سولفورون ( 1لیلر در هکلار)

11.4a

57.3a

)Maister (1.5 l/ha

مایسلر ( 1/5لیلر در هکلار)

10.0ab
7.1cd

50.0b
36.0de

)Maister (0.75 l/ha
)Control (Without herbicide

مایسلر ( 0/75لیلر در هکلار)

11.1a
9.0b

55.0ab
45.0c

)Nicosulforun (2 l/ha
)Nicosulforun (1 l/ha

نیکوسولفورون ( 1لیلر در هکلار)

10.0ab

50.0b

)Furamsulforun (2 l/ha

فورا سولفورون ( 2لیلر در هکلار)

9.03b

44.5bc

)Furamsulforun (2 l/ha

فورا سولفورون ( 1لیلر در هکلار)

8.4b

41.3cd

)Maister (1.5 l/ha

مایسلر ( 1/5لیلر در هکلار)

8.2b

40.5cd

)Maister (0.75 l/ha

مایسلر ( 0/75لیلر در هکلار)

42.0c
8.4b
در هر سلون میانگینهای دارای حداق ی

خا ورزی مرسو
Common
tillage

کم خا ورزی
Low tillage

شاهد بدون علفکش
نیکوسولفورون ( 2لیلر در هکلار)

بی خا ورزی
No-tillage

شاهد بدون علفکش

)Control (Without herbicide
حرف مشلر  ،بر اساس آزمون دانکن تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارند.

In each column means followed by same letters do not differ significantly (Duncan=5%).
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Effect of herbicides on weeds and corn yields in different tillage systems
M. J. Jamalzadeh1, F. Bazrafshan1, O. Alizadeh2, M. Zareh1, A. Bahrani3
Abstract
In order to evaluate the herbicides on yield and corn components in different tillage systems in
Fasa, An experiment was conducted in split plot in a randomized complete block design with three
replications in two years. Main plots consisted of tillage in three levels: common tillage, low tillage
and no tillage and subplots were treated with herbicides in 7 levels of Nicosulfuron in 2
concentrations of 2 and 1 liter per hectare, Furamsulfuron in 2 and 1 liter per hectare, furmasulfuron
+ iodosulfuron in 2 Concentration was 1.5 and 0.75 liters per hectare and without herbicide as
control. The results showed that the highest weed density was in conventional tillage (7.5 and 5.5
plants / m 2), and the lowest weed density in weed loss was obtained. The highest dry weight of
weeds was in conventional tillage (45.3 and 36.1 g / m2), and the lowest dry weight of weeds was
obtained in non-topical cultivars. Nicosulfuron at the rate of 2 liters per hectare had the greatest
effect on the decrease in grass weed density, and there was no significant difference in reducing the
density of broadleaf weeds herbicides among herbicides. Also, nicosulfuron had the highest effect
on dry weight loss of grassleaf and broadleaf weeds (22.8 and 13.8 g / m2, respectively). The
highest grain yield of corn (12 tons per hectare) was obtained from low tillage and nicosulfuron at 2
liters per hectare and the lowest grain yield (5.6 tons per hectare) was obtained in conventional
tillage and non-herbicide control.
Key words: Herbicide, tillage, corn, yield.
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