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  چکیده
 1386آزمایشی در سال زراعی  ،704رقم سینگل کراس اي  استفاده از الگوي کاشت براي کاهش مصرف علف کش در ذرت دانهبه منظور بررسی 
. تکرار انجام شد 4کامل تصادفی با هاي  کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان به صورت فاکتوریل در قالب بلوك هانشکددر مزرعه تحقیقاتی د

و ) تک ردیفه یا معمولی، دو ردیفه روبرو یا مربعـی، دوردیفـه زیگـزاك روي هـر پشـته     (الگوي کاشت ذرت در سه سطح : املفاکتورهاي آزمایشی ش
لیتـر در   5/2و  2، 5/1، 1 مقـادیر  بـا ) اکوئیپ(، تیمارهاي فورام سولفورون)وجین کامل(شاهد بدون حضور علف هرز (در شش سطح  کنترلیتیمارهاي 

گونه در پانزده و چهل و پنج روز  کیهرز به تفکهاي  وزن خشک علفعملکرد دانه ذرت و  اندازه گیري .بودند) شاهد با حضور علف هرزهکتار و تیمار 
هرز داشتند، بطوریکه هاي  اثرات متفاوتی را روي علفالگوهاي کاشت مختلف  نتایج نشان داد که مقادیر مختلف علفکشی در. انجام شد یشپس از سمپا

هرز را به همراه هاي  استفاده از مقادیر کاهش یافته علفکش در الگوي کاشت زیگزاکی نسبت به دو الگوي کاشت مربعی و معمولی کنترل مطلوب علف
 نیو کمتر لیتر در هکتار فورام سولفورون 2با مصرف  یگزاکیالگوي کاشت زعملکرد دانه ذرت پس از شاهد بدون علف هرز مربوط به  نیشتریب .داشت

توانـد بـا کـاهش     مـی  نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که انتخاب الگوي کاشت زیگراکیدرمجموع  .بود معمولیالگوي کشت عملکرد دانه متعلق به 
  .ف علفکش و در نتیجه مزایاي زیست محیطی و اقتصادي همراه باشدمصر

  
 تاج خروس ریشه قرمز، تاج خروس خوابیده، سلمه تره، فورام سولفورونرقابت،  کاشت، آرایش : کلیدي هاي ژه وا
  

     1  مقدمه
که  هستند هرزهاي  علف ،یکی از مشکالت مربوط به تولید ذرت

 & Baghestani(شـوند   مـی  لکـرد باعث کاهش عم از طریق رقابت
Zand, 2002( .در مراحل نخستین رشد ذرت ه هاي هرز ب کنترل علف

در ایـن  . اي اسـت  هویـژ در منـاطق خشـک داراي اهمیـت    بخصوص 
هاي هرز در مزرعه موجب تشدید تنش خشکی در  وجود علفمناطق 

همچنـین  . شـود  موجب کاهش شدید دانـه مـی   هاي ذرت شده و بوته
 ارع ذرت با گیاه زراعی بر سر عناصر غـذایی رقابـت  هاي هرز مز علف
هاي  در شرایط افزایش حاصلخیزي خاك علف عالوه بر این .نمایند می
و موجـب  بـرده  مانند قیاق استفاده بیشتري از عناصر غـذایی  ي هرز

  .)Mousavi, 2001( شوند خسارت به محصول می
                                                        

جوي کارشناسی ارشد و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد به ترتیب دانش -4و  1
  تاکستان

  )  Email:  Alireza884@gmail.com:                      نویسنده مسئول -(* 
  هیئت علمی تحقیقات علف هرز، مؤسسه گیاهپزشکی کشور يعضاا -3و  2
 ی مشهددانشجوي دکتري علف هرز دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوس -5

مختلفـی  هـاي   هرز بـه ذرت، روش هاي  با توجه به خسارت علف
ش کنتـرل  تـوان بـه رو   می رود که از جمله می براي کنترل آنها بکار

زراعی بـه انـدازه   هاي  چنانچه پیشگیري و روش .شیمیایی اشاره کرد
هرز کار ساز نباشند آنگاه بهـره گـرفتن از   هاي  کافی در کنترل علف

ــا  علفکــش ــیه  ه ــایگزین توص ــک روش ج ــوان ی ــه عن ــی ب ــود م  ش
)Montazeri et al., 2005(. مورد اسـتفاده در  هاي  از جمله علفکش

ــولفورون  ــورام س ــولفنیل  . اســتذرت ف ــروه س ــن  علفکــش  از گ ای
هاي  رویشی براي کنترل تعدادي از علف هاست که به صورت پس  اوره

برخـی   .)Zand et al., 2007(شـود   مـی  هـرز پهـن بـرگ اسـتفاده    
رام سولفورن را بـه عنـوان   کش نیکوسولفورن و فو دو علف آزمایشات

و باریـک  هـا   برخـی پهـن بـرگ    کنترل ثبت شده برايهاي  علفکش
 Baghestani et(گزارش کرده انـد   ها، بخصوص قیاق در ذرت برگ

al., 2007; Zand et al., 2006( .هرز و هاي  ی کنترل علفدر بررس
این علفکش توانست  نیز، عملکرد ذرت در واکنش با فورام سولفورون

  .)Robert et al., 2007(کند هاي هرز را کنترل  علف درصد 90تا 
هـرز، بـا   هـاي   با وجود کنترل مناسب علفها  استفاده از علفکش
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هرز در دراز مدت تنها هاي  کنترل شیمیایی علف. خطراتی همراه است
و از هـرز نبـوده   هـاي   راه حل و بهترین روش کنترل و مدیریت علف

  کـارآیی هایی با  توسعه علفکش. کاهد اعی میزرهاي  پایداري سیستم
ولی  ،کند هرز را تا حدودي کم میهاي  باال، اگرچه فشار ناشی از علف

افـزایش   ،هـا  کشعلف هرز مقاوم به علفهاي  جمعیت با توسعه سریع
باالي وابسته به تولید مدرن، هاي  زیست محیطی و هزینههاي  نگرانی

ي جدیـد و ایمـن تـر بـراي تولیـد      امروزه نیاز براي توسعه راهکارهـا 
 & Rajcan( محصــوالت کشــاورزي بیشــتر آشــکار شــده  اســت

Swanton, 2001( .  
را ، تولید کننـدگان  ها علفکشآگاهی از خطرات استفاده صرف از 

از   کاهش مصرف سموم که هم از لحـاظ اقتصـادي و هـم    در جهت
تغییـر روش   و آنهـا را بـه   تشـویق کـرده   لحاظ محیطی مفید اسـت 

بر پایه اصول ) IWM1(هرز به سمت روش تلفیقی هاي  مدیریتی علف
 هدف اصـلی . )Mennan et al., 2006( سوق داده است بوم شناختی

IWM هـرز در   هاي کاهش مقاومت علف وها  کاهش مصرف علفکش
برابر هر عامل کنترل منفرد و به تأخیر انداختن و جلوگیري از توسـعه  

  .)Reisinger et al., 2005( استها  اوم به علفکشهرز مقهاي  علف
به منظور ارزیـابی توانـایی راهکارهـاي بـوم شـناختی در جهـت       

هـا   کـاهش تکیـه بـر مصـرف علفکـش     هرز براي هاي  مدیریت علف
هرز به طور کامل درك هاي  بایستی رقابت بین گیاهان زراعی و علف

هـاي   ن علفامروزه متخصصی. )Rajcan & Swanton, 2001( شود
هـرز را بـا هـدف نگـه داشـتن رشـد       هـاي   هرز فلسفه مدیریت علف

هرز دریک سطح قابل قبول از لحـاظ اقتصـادي، زراعـی و    هاي  علف
اکولوژیک مطرح ساخته اند، که هدف اصلی آن تغییر رابطه بین گیاه 

شواهد موجود حاکی از آن . زراعی و علف هرز به نفع گیاه زراعی است
تعادل بین گیاه زراعی و علف هرز را به نحو مطلوبی  توان می است که

فاصـله   ،کاربردي همچون تراکم گیـاه زراعـی  هاي  با اعمال مدیریت
ردیف، رقم مناسب، تاریخ کاشت، مدیریت آب و مواد غذایی مصرفی، 
 شــخم، کشــت مخلــوط و غیــره بــه نفــع گیــاه زراعــی ایجــاد کــرد

)Radosevich & Holt, 1984(.  
و  مناسـب  الگـوي کاشـت   مطالعات انجام شده نشان داده اند که

به . مزایایی را به همراه دارددر یک تراکم ثابت ها  کاهش فاصله ردیف
ذرت بر سر نور، عناصر غـذایی و  هاي  این ترتیب که رقابت بین بوته

ذرت در  و لذا سرعت رشد .(Porter et al., 1997) آب کاهش یافته
این امر باعث . )Bullock et al., 1988( یابد می ابتداي فصل افزایش

تر، در نتیجه عملکـرد  مصرف نور باال کارآیی جذب بهتر نور خورشید،
و کـاهش پتانسـیل    )Westgate et al., 1997( بیشـتر ذرت اي  دانه

ــف ــداخل عل ــاي  ت ــرزه ــی ه ــود م  .)Johnson et al., 1998( ش
)2002(Fernandez et al.    الگوي کاشـت ذرت   تأثیرطی آزمایشی

                                                        
1- Integrated Weed Management 

ایشان . مورد بررسی قرار دادند  2را در رقابت با علف هرز پنجه مرغی
هـا   به فاصله بوتهها  ذرت را به سه حالت از لحاظ نسبت فاصله ردیف

همراه با علف هرز کشت کـرده و  ) برابر 3و 2، 1(روي ردیف کاشت 
مصرف آن توسط ذرت با افزایش  کارآییگزارش دادند که جذب نور و 

یکنواختی در آرایـش کاشـت افـزایش پیـدا کـرد و تولیـد ریـزوم در        
  . ش یافتمرغی کاه پنجه

در برنامـه مـدیریت   هـا   نظر به اهمیت کاهش مصـرف علفکـش  
الگـوي   تـأثیر  بررسـی هـدف  این آزمایش بـا   هرز هاي  تلفیقی علف

فورام سـولفورون در کنتـرل    در کاهش میزان مصرف علفکشکاشت 
تحـت   704رقم سینگل کراس اي  ذرت دانه هرز پهن برگهاي  علف

  .طراحی و اجراء گردید  شرایط رقابت
  

  مواد و روش ها
 3درجـه و   36با مختصات جغرافیـایی  اي  مزرعهآزمایش در  این

دقیقه شرقی واقع در پـنج کیلـومتري    41درجه و  49دقیقه شمالی و 
به اجـرا   ایسطح در متر از 1283ارتفاع ، با جنوب غربی شهر تاکستان

اقلیمـی کـوپن، ایـن منطقـه     هاي  براساس روش تقسیم بندي. درآمد
متوسـط بارنـدگی سـالیانه آن در    . بودهقیلم نیمه خشک سرد داراي ا

سانتی گـراد و  جه در 8/13نه میلیمتر، متوسط دماي سالیا 257د حدو
 7/41و  -18لیانه آن بـه ترتیـب   متوسط حداقل و حداکثر دماي سـا 

از نوع لـوم   نیز بافت خاك مزرعه. بودسانتی گراد گزارش شده  جهدر
در  .بوددسی زیمنس بر متر  85/0تریکی و هدایت الک 1/8با اسیدیته 
کـه  ) 565/67(متر مربع  3780به مساحت  ینیقطعه زم این مزرعه

ـ هرز داشت انتخـاب گرد   به علف یکاف یقبالً سابقه آلودگ بـراي   .دی
تـاج  هـاي   گونهآلودگی مصنوعی توسط بذور  ،حصول اطمینان بیشتر

که در سال نیز  5و سلمه تره 4، تاج خروس خوابیده3ریشه قرمز خروس
درجـه   4قبل از مزارع اطراف جمع آوري و تا زمان کشـت در دمـاي   

در اواخر . ند، انجام شدسانتی گراد به همین منظور نگهداري شده بود
شخم زده گاوآهن برگردان دار  به وسیله شیآزما ن موردیماه، زم مهر

هـاي   ، عملیات دیسک زدن صورت گرفت تا کلوخـه از آنشد و پس 
بی براي بذرها فراهم شخم به خوبی خرد شود و بستر مناس ازحاصل 

لوگرم در هکتار یک 120خاك  ییایمیه شیسپس با توجه به تجز. گردد
لـوگرم در  یک 75 ،پـل یاز منبع سـوپر فسـفات تر   (P2O5)کود فسفره 

لوگرم ازت در سه مرحلـه اضـافه   یک 250و  (K2O)هکتار کود پتاس 
  .شد

هـاي   بلـوك  در غالب طـرح آمـاري  فاکتوریل  به صورتآزمایش 
 کـرت  18 شـامل هر تکرار  .به اجرا در آمد تکرار 4 درکامل تصادفی 

                                                        
2- Cynodon dactylon  
3- Amaranthus retroflexus 
4- Amaranthus  blitoides 
5- Chenopodium album 
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 .کـرت، ترکیبـات تیمـاري را در بـرد گرفتنـد      72در مجموع بود که 
الگوهاي مختلف کاشت در سـه  تیمارهاي مورد آزمایش عبارت بودند از 

 75رض کاشت ذرت به صورت یک ردیف روي پشته هایی بع -A1 : سطح
ه عنوان تیمار اسـتاندارد  ب ساتی متر 18سانتی متر با فاصله بذر روي ردیف 

کاشت ذرت به صورت دو ردیف روي پشته  -A2، )الگوي کاشت معمولی(
الگوي (ساتی متر  36و با فاصله بذر روي ردیف  سانتی متر 75هایی بعرض 
کاشت ذرت به صورت دو ردیـف روي پشـته هـایی     -A3، )کاشت مربعی

الگوي کاشت (ساتی متر  36سانتی مترو با فاصله بذر روي ردیف  75بعرض 
 -B1 : مقادیر مختلف علفکش فورام سولفورون در پنج سطح، و )زیگزاگی

کاربرد علف کش فـورام   -B2، )وجین کامل(علف هرز  حضور شاهد بدون
 .برگـی ذرت  6تا  لههکتار در مرحلیتر در ) 1(به میزان  )اکوئیب( سولفورون

B3- لیتـر در  ) 5/1(به میـزان   )اکوئیب( کاربرد علف کش فورام سولفورون
 کاربرد علف کش فورام سولفورون -B4، برگی ذرت 6تا  3 مرحلههکتار در 

 -B5 ،برگـی ذرت  6تـا   3 مرحلـه هکتار در لیتر در ) 2(به میزان  )اکوئیب(
در  هکتاررلیتر د )5/2(به میزان ) اکوئیب( کاربرد علف کش فورام سولفورون

  ). علف هرز حضور شاهد با -B6و  برگی ذرت 6تا  3 لهمرح
هرز هر هاي  براي ارزیابی اثر تیمارهاي آزمایش روي کنترل علف

. کرت به دو قسمت سم پاشی شده و شاهد سم پاشی نشده تقسیم شد
و  شـاهد از  یشـ یهـرز در طـول دوره رو  هـاي   از علـف  يبردار نمونه

 ی وشـ یرو پـس  یروز پس از سمپاش 15 مرحله اول درشده  یسمپاش
ـ ا يبرا. انجام شد یشیرو پس یروز پس از سمپاش 45مرحله دوم  ن ی

متـر مربـع    یسـانت  755/0 یمنظور در هر مرحله دو کوادرات تصادف
 یشده در قسمت یدر سمپاش يگرینشده و د یدر قسمت سمپاش یکی

رت هرز هـر کـ   يها علف .کرت بود پرتاب شد معدلنشان دهنده که 
جداگانـه بــا   يکاغــذ يهـا  بــر شـده و بــا قـرار دادن در پاکــت   کـف 

انتقـال   يها نمونه .شگاه منتقل شدندیبه آزما يو کدبند يگذار شماره
درجـه   75 يشگاه با قـرار گـرفتن در آون بـا دمـا    یداده شده به آزما

ساعت قرار داده شده و بالفاصله پس  72تا  48گراد و به مدت  یسانت
ــرازو از خــروج از آون  ــط ت ــا توس ــدق يوزن خشــک آنه  )01/0( قی

مـار  ین حالت درصد کـاهش وزن خشـک هـر ت   یشد در ا يریگ اندازه
  .محاسبه شد 1 معادلهنسبت به شاهد همان کرت با استفاده از 

  )1معادله (
)سمپاشی نشده - سمپاشی شده(                                                   

     100 =درصدکاهش وزن خشک 
نشده یسمپاش                                                             

 واسـتفاده   SASاز نرم افزار ها  داده يآمارتجزیه و تحلیل  براي
در مواردي که اثرات متقابل معنی دار بود از برش دهی اثرات متقابل 

کمی بود یکی از تیمارهاي مورد آزمایش با توجه به اینکه . استفاده شد
از روش تجزیه رگرسیون اسـتفاده   )1(پس از آنوا ها  براي انجام تجزیه

 V.7به ایـن منظـور بـا اسـتفاده از نـرم افـزار        ).1385سلطانی، ( شد
                                                        
1- Post-anova analyses  

Sigmaplot رگرسیونی برازش داده شده هاي  حاصل با مدلهاي  داده
و  2هاي  معادله(و معادله امید بخش به عنوان معادله برتر انتخاب شد 

3 .(  
  هرز  هاي  براي وزن خشک علف 2معادله نمایی زوال) 2معادله (

Y = a + b e-cx 

  براي درصد کاهش عملکرد  3معادله سیگموئیدي) 3معادله (
  

  ________________Y =              
  

  SAS 9.1با استفاده از نرم افزار ها  به منظور تجزیه واریانس داده
خـام اطمینـان حاصـل شـد و در     هاي  دادهع ابتدا از نرمال بودن توزی

از توزیع نرمال تبعیت نمی کردند، از روش تبـدیل  ها  مواردي که داده
نتایج از حالت  ،پس از برآورد آماري(داده و پس از آن تبدیل برگشت 

بـراي  . استفاده شد )شدبه حالت اولیه تبدیل برگشت داده  تبدیل شده
دانکن در سطح اطمینان اي  دامنه نیز از روش چندها  مقایسه میانگین

05/0<p  نـرم افزارهـاي   هـا   براي رسم جداول و گـراف . استفاده شد
Excel  وSigmaPlot مورد استفاده قرار گرفتند . 
  

  نتایج و بحث
  وزن خشک تاج خروس ریشه قرمز

در مرحله نمونه بـرداري اول یعنـی پـانزده روز پـس از مصـرف      
س ریشـه قرمـز بـه طـور     علفکش وزن خشک علف هـرز تـاج خـرو   

و مقادیر مختلف ) p>05/0(نوع الگوي کاشت  تأثیرتحت  داري معنی
 این در حالی بود کـه اثـرات متقابـل    ،قرار گرفت )p>01/0(علفکش 

وزن معنـی داري را   تـأثیر الگوي کاشت و مقادیر مختلـف علفکـش   
 نشـان  1همانطور که شکل ). 1جدول ( نداشتند خشک این علف هرز

ن خشک این علـف هـرز در الگـوي کاشـت زیگزاکـی در      دهد وز می
اما  ،مقایسه با الگوي کاشت مربعی داراي تفاوت معنی داري نمی باشد

و الگوي کاشـت   بودهبا الگوي کاشت معمولی داراي تفاوت معنی دار 
کاهنده و معنـی داري   تأثیرعلف هرز این زیگزاکی روي وزن خشک 

  .دارد
شه قرمز در تقابل با مقـادیر  خروس ری تاجوزن خشک علف هرز 

تی را از خـود بـه   مختلف علفکش فورام سولفوران عکس العمل متفاو
ان وزن ، به طوریکه با افزایش مقدار علفکـش از میـز  نمایش گذاشت

معادله بـرازش   به توجه). 2شکل( هاي هرز کاهش یافت خشک علف
مربوط به وزن خشک تاج خروس ریشه قرمز هاي  داده شده روي داده

از تغییرات مربوط به وزن خشک این علف هرز % 98دهد که  می نشان
  ).=R2% 98(بستگی دارد تغییر غلظت علفکش  به

  
                                                        
2- Exponential decay  
3- Sigmoid  

  a + b    
1+e (-(x-c)/b)) 
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  .براي وزن خشک علف هرز تاج خروس ریشه قرمز، پانزده و چهل و پنج روز پس از مصرف علفکش) میانگین مربعات(تجزیه واریانس  - 1جدول 

Table 1- ANOVA (mean of square) Amaranthus retroflexus dray dry weight, 15 and 45 days after the  application of 
herbicide. 

 منبع تغییرات 
Source 

درجه آزادي     
d f         

 پانزده روز پس از کنترل
15 days after the control  

 چهل و پنج روز پس از کنترل
45 days after the control 

  )Block(بلوك 
 )Planting pattern( (A)الگوي کاشت 

   (B)مقادیر مختلف علفکش 
)Different rates of herbicide(  

A*B  
  )Error(خطا 

3 
2 
4 
 
8 

42 

28.45 ns 
*190.86  
**45860.07  

  
88.65 ns  
45.32 

17.59 ns  
**3354.15  
**50791.95  

  
**1866.97  

152.99  

  P<0.01, ns: non-significant : **                             .باشند می و عدم معنی داري p ،01/0<p>05/0به ترتیب معنی داري در سطح  nsو  **،*
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علف هرز تاج خروس ریشه قرمز ) گرم در متر مربع(وزن خشک  - 1شکل 
پانزده روز (کاشت مختلف، در نمونه برداري مرحله اول هاي  در سیستم

  .)پس از مصرف علفکش
Fig. 1- Dray weight of Amaranthus retroflexus (g.m-2) in 

different planting systems, at first stage sampling (15 days after 
the application of herbicide). 
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گرم در متر (وزن خشک علف هرز تاج خروس ریشه قرمز  - 2شکل 
، در )لیتر در هکتار(فورام سولفورون  علفکشف در مقادیر مختل) مربع

  .)پانزده روز پس از مصرف علفکش(نمونه برداري مرحله اول 
Fig. 2- Dray weight of Amaranthus retroflexus (g.m-2) in 
different rates of Foramsulfuron (l.ha-1), at first stage 
sampling (15 days after the application of herbicide). 

  
لیتر در هکتار از علفکـش در مقایسـه بـا     5/2و  2مصرف مقادیر 

، بودندمشابهی روي وزن خشک علف هرز  یکدیگر داراي اثرات تقریباً
که تفاوت زیادي را با سایر مقادیر علفکشی روي وزن  بوداین درحالی 

بـا توجـه بـه عـدم     . داشـتند خشک علف هرز تاج خروس ریشه قرمز 
لیتر در هکتار با  2ما بین این دو تیمار، استفاده از مقدار  دانتفاوت چن

در نظر گرفتن صرفه اقتصادي و مشکالت مربوط به آلودگی محیطی 
ــر      ــه نظ ــی ب ــش، منطق ــاد علفک ــادیر زی ــی از مق ــی ناش ــد م  رس

)2007(Baghestani et al.  د کردندییرا تا نتایجن ینیز ا .  
تجزیه واریانس مربوط به وزن خشک علف هرز تاج خروس ریشه 

از مصـرف  چهل و پـنج روز پـس   (قرمز در مرحله نمونه برداري دوم 

که الگوي کاشت، مقادیر مختلف علفکش و اثرات  دادنشان ) علفکش
را روي وزن خشک ) p>01/0(ات معنی داري تأثیرمتقابل مابین آنها 

بـرش دهـی اثـرات متقابـل میـان      ). 1جـدول  (داشتند این علف هرز 
سـطوح مختلـف تیمـار مقـادیر      تأثیرتیمارهاي اعمال شده و ارزیابی 

ر یک از سطوح تیمار الگوهاي مختلـف کاشـت   مختلف علفکش در ه
که استفاده از مقادیر علفکش در همه الگوهاي کاشت اعمال  دادنشان 

روي وزن خشک علف هـرز  ) p>01/0( شده داراي اثرات معنی داري
بسته به هـر یـک از الگوهـاي کاشـت      تأثیراما این  بود،تاج خروس 

  ). 2جدول ( بودمتفاوت 
  

        y= -219+ 161.18 e-1.08x 

        R2= 0.98 
 

D
ra

y 
w

ei
gh

t (
g.

m
-2

) 

Rates of herbicide (lit.ha-1) 
single row      rectangular twin row     crinkle twin 

row   

 



  119      … در کاهش (.Zea mays L)اثر الگوهاي مختلف کاشت ذرت 

 
الگوهاي کاشت و مقادیر مختلف علفکش براي وزن خشک علف هرز تاج خروس ریشه قرمز  تیمارهاير متقابل مابین برش دهی اث - 2جدول 

 .، چهل و پنج روز پس از مصرف علفکش))الگوي کاشت( Aدر هر سطح ) مقادیر مختلف علفکش( Bمیانگین مربعات سطوح (
Table 2- Interactions slicing between planting patterns and different rates of the application of herbicide treatments for 

Amaranthus retroflexus dray weight (means of square of B levels (different rates of the herbicide) per each level of A 
(planting pattern), 45 days after the application of herbicide.    

  )الگوي کاشت( Aح سط
levels of A (planting pattern)  

 درجه آزادي
df 

 چهل و پنج روز پس از کنترل
15 days after the control  

  )Single row( سیستم کاشت معمولی
  )Rectangular twin row( سیستم کاشت مربعی

  )Crinkle twin row( سیستم کاشت زیگزاکی

4  
4  
4  

**18151  
**17708  
**18661  

 

  P<0.01 : *                                                                      .باشند می p>01/0معنی داري در سطح  **

 
 سـولفورون شدت اثر استفاده از مقـادیر مختلـف علفکـش فـورام     

و میزان کاهش وزن خشک علف  الگوي کاشت قرار گرفت تأثیرتحت 
زاي هـر واحـد از مقـادیر مختلـف     هرز تاج خروس ریشـه قرمـز بـه ا   

الگـوي   دربـه طوریکـه    بود،بسته به الگوي کاشت متفاوت  ،علفکش
کاشت زیگزاکی بویژه در مقادیر کمتر علفکش این شدت کاهش وزن 

شیب  .بودخشک علف هرز در مقایسه با دو الگوي کاشت دیگر بیشتر 
و ) 7/2(خط منحنی بـرازش داده شـده در الگـوي کاشـت زیگزاکـی      

) 06/0و  -2/0بــه ترتیــب (کاشـت معمــولی و مربعـی   هــاي  لگـوي ا
الگوي کاشت و نحوه آرایـش   ).3شکل (مطلب است  دهنده این نشان

تواند در نحوه استفاده از منابع و تسـخیر فضـا توسـط     می گیاه زراعی
کننده باشد که توان رقابتی آن تعیین  شگیاه زراعی و در نتیجه افزای

ــن مو   ــله ای ــایج حاص ــخص اســت    در نت ــوح مش  .ضــوع بــه وض
)1993(Zimdahl  یکی از عوامل متعدد در تعیین شدت ن نمود که بیا

هرز و گیاهـان زراعـی آرایـش کشـت گیاهـان      هاي  رقابت بین علف
ـ  .استزراعی  ذرت و تقویـت   کشـت دوردیفـه زیگزاکـی    یدر تحقیق

، خـروس را تضـعیف نمـود   رشد تاج هاي  رقابتی گیاه زراعی، شاخص
سـایه   دیفه ور کانوپی ذرت تحت الگوي کاشت دو ربسته شدن زودت

تاج خروس نسبت به الگوي کاشت تک هاي  اندازي بیشتر آن بر بوته
با افـزایش  در واقع . )Yadavi et al., 2007( علت این امر بود ردیفه

میزان تجمـع  ) و یا برعکس(روي علف هرز  سایه انداز گیاه زراعی بر
 خشک در گونه هایی که در زیر کانوپی قرار گرفته انـد کـاهش   ۀماد
به . )Gibson et al., 2001; Rajcan & Swanton, 2001(  ابدی می
متـراکم و در  هـاي   کانوپی دررسد دلیل این امر این باشد که  می نظر

 نداشته و در اراضی حاصلخیز رشـد اي  ه مشکل تغذیهشرایطی که گیا
تولیـد در گیـاه   نور مهمترین عامل محدودیت زا براي رشد و  کند، می

له اول به هشدت رقابت براي نور در و. )Traore et al., 2003( است
خصوصیات  ، همچنینگیاه زراعی و علف هرز بستگی دارد ۀروابط ویژ

ساختاري گیاه زراعی و علف هرز از جمله مهم ترین عوامل مـؤثر در  
   .)Stewart, 2000( باشند می تغییر کمیت نور دریافتی

ول بـرش دهـی اثـرات متقابـل     نکته جالب توجه در مقایسه جـد 

این مطلب است کـه  ) 3شکل (حنی تجزیه رگرسیون نو م) 2جدول (
میانگین مربعات ناشی از اثر سطوح مختلف علفکـش در   2در جدول 

کاشت و بخصوص مـا  هاي  هر یک از الگوي کاشت، در میان الگوي
 تفاوتی را کـه منحنـی نشـان    زیگزاکیبین الگوي کاشت معمولی و 

گـر ایـن مطلـب اسـت کـه       این امر بیان. نشان نمی دهند را دهد می
استفاده از مقادیر مختلف علفکش در ایـن دو الگـوي کاشـت تفـاوت     

به . شود را نشان نمی دهد می مشاهده 3آنچنان فاحشی که در شکل 
حنی برازش داده شده نرسد علت این تفاوت شدید در شیب م می نظر

اثرات متفاوت علفکش در آنها،  مابین این دو الگوي کاشت نه به دلیل
منحصر به فرد الگوي کاشت زیگزاکـی روي وزن   تأثیربلکه به دلیل 

رسد پس از اسـتفاده از   می به نظر. خشک علف هرز تاج خروس است
ن و کنترل علف هرز تاج خروس ریشـه قرمـز   وعلفکش فورام سولفور

سـب از  توسط آن، استقرار مناسب گیاه زراعی ذرت و بهره برداري منا
هرز  فضا و منابع رشدي منجر به عدم امکان رشد و بازیابی مجدد علف

دهند که استفاده  می نتایج بدست آمده در این مرحله نشان. شده است
توانـد در کـاهش مصـرف علفکـش و      مـی  از الگوي کاشـت مناسـب  

 بـا الگـوي   .پیامدهاي مثبت اقتصادي و زیست محیطی راهگشا باشد
توان تقویت رقابتی گیاه زراعی،  می ذرت در) دوردیفه( کشت زیگزاگ

 ,.Yadavi et al( رشـد تـاج خـروس را تضـعیف نمـود     هاي  شاخص
2007(.  
  

  خوابیدهوزن خشک تاج خروس 
) پانزده روز پس از مصرف علفکش(نمونه برداري  مرحله در اولین

ــده بطــور معنــی داري   ــاج خــروس خوابی وزن خشــک علــف هــرز ت
)01/0<p(  میزان مصرف علفکش فورام سولفورون و اثـر   تأثیرتحت

گرفـت،   قرار ي الگوي کاشت و مقدار مصرف علفکشمتقابل تیمارها
اثر معنـی داري را روي وزن  این در حالی بود که تیمار الگوي کاشت 

  ).3 جدول( خشک این علف هرز نداشت
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رابطه بین وزن خشک علف هرز تاج خروس ریشه قرمز  -3شکل
با میزان مصرف علفکش، چهل و پنج روز پس از مصرف علفکش، 

و الگوي ) –· –(الگوي کاشت مربعی ) ····(کاشت معمولی  در الگوي
  ).—(کاشت زیگزاکی 

Fig. 3- Relationship between dray weight of Amaranthus 
retroflexus and rate of herbicide application, 45 days 
after the application of herbicide in single row, (…..), 

rectangular twin row (_._) and crinkle twin row planting 
patterns (__).  
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رابطه بین وزن خشک علف هرز تاج خروس خوابیده  - 4شکل 
نسبت به میزان مصرف علفکش، پانزده روز پس از مصرف 

–· –(الگوي کاشت مربعی ) ····(علفکش، در الگوي کاشت معمولی 
  وي کاشت و الگ) 

  ).—(زیگزاکی 
Fig. 4- Relationship between dray weight of Amaranthus 

retroflexus and rate of herbicide application, 15 days 
after the application of herbicide in single row, (…..), 

rectangular twin row (_._) and crinkle twin row planting 
patterns (__).  

از مصـرف   پـس چهـل و پـنج روز   (در نمونه برداري مرحله دوم 
نتایج بدست آمده نشان دادند که تیمارهاي الگوي کاشت و ) علفکش

روي وزن خشک  )p>01/0( مقدار مصرف علفکش داري اثر معنی دار
عالوه بر این اثر متقابل تیمارها نیز روي  ندعلف هرز تاج خروس بود

کنترل . )3 جدول) (p>01/0(ز معنی دار بود هر وزن خشک این علف
هرز در دوره بحرانی رشد گیاه زراعی در صورت باال بـودن  هاي  علف

توانـد از رشـد و    مـی  توان رقابتی گیاه زراعی در مراحل بعـدي رشـد  
هرز در مراحل بعدي طی فصل رشـد  هاي  علف یبازیابی خسارت زای

ش تـوان رقـابتی گیـاه    افـزای هاي  یکی از راه. جلوگیري به عمل آورد
زراعی تنظـیم آرایـش فضـایی مناسـب و تـالش در جهـت اسـتفاده        

توانـد از بـروز    مـی  باشد کـه  می حداکثري گیاه زراعی از منابع موجود
به . هرز در مراحل بعدي رشد ممانعت به عمل آوردهاي  مشکل علف

رسد عدم معنی داري اثر تیمار الگوي کاشـت در مرحلـه اول    می نظر
برداري و معنی داري اثر این تیمار در مرحله نمونه برداري چهل نمونه 

ید این مطلب باشد که با گذشت ؤو پنج روز پس از مصرف علفکش م
توسعه گیاه زراعی، آرایش فضـایی توانسـته اسـت روي    فصل رشد و 

 .رشد گیاه زراعی و در نتیجه توان رقـابتی آن اثـر گـذار بـوده باشـد     
)1998 (Tobeh et al.   در بررسی رقابت ذرت و علف هرز ذکر کرده

در  .اند که رقابت براي عناصر غذایی در اوایل رشد بحرانی نمی باشد
هـاي   ردیـف  لهآرایش فضایی مطلوب حاصـل از فاصـ  ی دیگر آزمایش

ــر ــک ت ــل   ،نزدی ــداي فص ــد ذرت در ابت ــرعت رش ــزایش دادس  را اف
)Bullock et al., 1988( .)2006(Dalley et al.   نیز گزارش کردند

کاشت هاي  ردیف لهکارآیی مصرف آب در ذرت در اثر کاهش فاصکه 
بیان نمودن که   .Garcya et al)2000( عالوه بر این .یابد می افزایش

کاشـت بهبـود کنتـرل    هـاي   ردیـف له در گیاه سورگوم کاهش فاصـ 
  .ردهرز را به دنبال داهاي  علف

بررسی اثر سطوح مختلف تیمار مقادیر علفکشـی در هـر یـک از    
مختلف علفکش فـورام  هاي  دهد که غلظت می الگوهاي کاشت نشان

را  )p>01/0(سولفورون در تمامی الگوهاي کاشت اثرات معنـی داري  
جـدول  (روي وزن خشک علف هرز تاج خروس خوابیده داشته اسـت  

ات تیمار تأثیرمختلف کاشت توانسته اند هاي  از سوي دیگر الگوي). 4
 لـذا مشـاهده   ،خود قـرار دهنـد   تأثیرمقادیر مختلف علفکش را تحت 

استفاده از سطوح مختلف غلظت علفکش در الگـوي   تأثیرشود که  می
در هر دو مرحله نمونه بـرداري داراي بیشـترین و در   کاشت زیگزاکی 

کاشت معمولی داراي کمترین اثـر کاهشـی روي وزن خشـک     الگوي
ایـن امـر بـا مشـاهده میـانگین      . علف هرز تاج خروس خوابیده است

ز مربعات سطوح مختلف تیمار مقادیر مختلف علفکـش در هـر یـک ا   
  ).4 جدول(الگوهاي کاشت کامال مشهود است 

  
  

·····  y= -219.79+420.42 e-0.2x 

        R2= 0.96 
– ·–   y= -911.45+1105.57 e-006x 

        R2= 0.97 
 —   y=41.47+ 15.79 e-2.70x 

        R2= 0.99

·····  y= 0.35+ 75.98 e-0.67x 

        R2= 0.96 
– ·–   y= 5.6+ 82.54 e-1.08x 

        R2= 0.98 
 —   y= 10.69+ 84.43 e-2.08x 

        R2= 0.99 
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  براي وزن خشک علف هرز تاج خروس خوابیده، پانزده و چهل و پنج روز پس از مصرف علفکش) مربعات میانگین(تجزیه واریانس  - 3ول جد

Table 3- ANOVA (mean of square) Amaranthus  blitoides dray dry weight, 15 and 45 days after the  application of herbicide.  
 منبع تغییرات 

Source 
درجه آزادي     

d f         
 پانزده روز پس از کنترل

15 days after the control  
 چهل و پنج روز پس از کنترل
15 days after the control 

  )Block(بلوك 
 )Planting pattern( (A)الگوي کاشت 

   (B)مقادیر مختلف علفکش 
)Different rates of herbicide(  

A*B  
  )Error(خطا 

3  
2  
4  

  
8  

42  

25.49 ns  
121.03 ns 

**11297.45  
  

**228.64  
45.66  

15.69 ns  
**372.92 

18.611.89** 
  

342.27** 
41.53  

  P<0.01, ns: non-significant : **                             .باشند می و عدم معنی داري p ،01/0<p>05/0به ترتیب معنی داري در سطح  nsو  **،*

 
میانگین (ثر متقابل مابین تیمارهاي الگوهاي کاشت و مقادیر مختلف علفکش براي وزن خشک علف هرز تاج خروس خوابیده برش دهی ا - 4جدول 

  ، پانزده و چهل و پنج روز پس از مصرف علفکش))الگوي کاشت( Aدر هر سطح ) مقادیر مختلف علفکش( B سطوحمربعات 
Table 4- Interactions slicing between planting patterns and different rates of the application of herbicide treatments 

for Amaranthus blitoides dray weight (means of square of B levels (different rates of the herbicide) per each level of A 
(planting pattern), 15 and 45 days after the application of herbicide.    

Aسطح  )الگوي کاشت(   
Levels of A (planting pattern) 

 درجه آزادي
df 

 پانزده روز پس از کنترل
15 days after the control  

 چهل و پنج روز پس از کنترل
15 days after the control 

  )Single row( سیستم کاشت معمولی
  )Rectangular twin row( سیستم کاشت مربعی

  )Crinkle twin row( شت زیگزاکیسیستم کا

4 
4 
4  

**2512.34  
**3986.64 
**5255.76  

**3716.27  
**6779.82  
**8782.34  

     P<0.01 : **                                                                                         .باشند می p>01/0معنی داري در سطح  **
  

ی وزن خشک علف هرز تاج خروس خوابیـده  تغییرات روند کاهش
مختلف  ينسبت به مقادیر مختلف علفکش فورام سولفورون در الگوها

نشان داده شده  4 کاشت پانزده روز پس از مصرف علفکش در شکل
 1شود به ازاي استفاده از مقـدار ثابـت    می همانطور که مالحظه. است

گوهـاي مختلـف   لیتر در هکتار علفکش، عکس العمل علف هرز در ال
بطوریکه وزن خشک علف هرز در تیمارهاي  ،باشند می کاشت متفاوت

لیتر در  1الگوي کاشت معمولی، مربعی و زیگراکی در پاسخ به مقدار 
و  27/31؛  77/37هکتار علفکش فورام سولفورون به ترتیـب معـادل   

یند اثر الگـوي  این امر نشان دهنده برآ. مربع استگرم در متر  60/19
 ت و مقدار مصرف علفکش روي وزن خشک علف هرز است کـه کاش
توجه بـه شـیب   . تواند در کاهش مصرف علفکش بسیار موثر باشد می

خط معادله برازش داده شده مربوطه نیز بر این مطلب تاکید دارد کـه  
خود  تأثیرتواند اثرگذاري استفاده از علفکش را تحت  می الگوي کاشت

کشت زیگزاکی، هاي  شیب خط در الگويقرار دهد، به این ترتیب که 
بدست   -67/0و  -08/1،  -08/2مربعی و معمولی به ترتیب معادل 

آمده است که نشان دهنده اثر کاهشی بیشتر اسـتفاده از علفکـش در   
الگوي کشت زیگزاکی و پس از آن مربعی نسبت بـه الگـوي کشـت    

   ).4شکل (معمولی است 
ـ   اثـر مقـادیر   هـاي   ه دادهبررسی روند حاصل از منحنی مربـوط ب

 ،مختلف علفکش روي وزن خشک علف هـرز تـاج خـروس خوابیـده    
کاشت مختلف هاي  چهل و پنج روز پس از مصرف علفکش در الگوي

 تـأثیر ، دهد که الگوي کشت زیگزاکـی همچنـان   می نشان) 5 شکل(
رونـد  . بیشتر را در کاهش وزن خشک این علـف هـرز داشـته اسـت    

لیتر  5/1ت مربعی و معمولی پس از مقدار کشهاي  کاهشی در الگوي
لیتر در هکتار تقریبا شیبی  5/2و  2در هکتار علفکش به سمت مقادیر 

دهند این در حالی است که در مـورد الگـوي    می معادل صفر را نشان
کشت زیگزاکی این شیب همچنان نزولی بوده و کاهش وزن خشـک  

احتماال دلیل ایـن  . هدد می لیتر نشان 5/2و  2علف هرز را در مقادیر 
توان به وجود اثر غلظت بیشتر علفکـش در تقابـل بـا نـوع      می امر را

الگوي کاشت و عدم امکان رشد و باززایی علف هرز در ادامـه فصـل   
رسد که وجود بقایاي علفکـش بـا    می در واقع به نظر. رشد نسبت داد

ت گیـاه  توجه به غلظت بیشتر آن در کنار اثر بازدارندگی ناشی از رقاب
) 2004(. زراعی با توان رقابت بـاال منجـر بـه ایـن امـر شـده اسـت       

Grichard et al.      ورگوم تصریح کردن کـه در کشـت دو ردیفـه سـ
   .افزایش یافتها  مصرف علف کش کارآیی
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رابطه بین وزن خشک علف هرز تاج خروس خوابیده نسبت به  - 5شکل 

میزان مصرف علفکش، چهل و پنج روز پس از مصرف علفکش، در الگوي 
کاشت زیگزاکی و الگوي ) –· –(الگوي کاشت مربعی ) ····(کاشت معمولی 

)—.(  
Fig. 5- Relationship between dray weight of Amaranthus blitoides 
and rate of herbicide application, 15 days after the application of 

herbicide in single row, (…..), rectangular twin row (_._) and 
crinkle twin row planting patterns (__).  
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رابطه بین وزن خشک علف هرز سلمه تره نسبت به میزان  - 6شکل 

مصرف علفکش، پانزده روز پس از مصرف علفکش، در الگوي کاشت 
و الگوي کاشت زیگزاکی ) –· –(الگوي کاشت مربعی ) ····(معمولی 

)—.(  
Fig. 6- Relationship between dray weight of Chenopodium 
album and rate of herbicide application, 15 days after the 
application of herbicide in single row, (…..), rectangular 

twin row (_._) and crinkle twin row planting patterns (__).  
 

  وزن خشک سلمه تره
) از مصرف علفکشپانزده روز پس (در اولین مرحله نمونه برداري 

تحت  )p>05/0(وزن خشک علف هرز سلمه تره به طور معنی داري 
و اثـر متقابـل   ) p>01/0(، مقدار مصرف علفکش الگوي کاشت تأثیر

بـرش  ). 5جـدول  (الگوي کاشت و مقدار مصرف علفکش قرار گرفت 
مقادیر مختلف علفکش در سطوح مختلف الگـوي  دهی اثرات متقابل 

علفکـش در  مقادیر مختلف  هايکه تیمار دادنشان  )6جدول (کاشت 
روي وزن  )p>01/0(معنـی داري   تأثیرهر سه سیستم کاشت، داراي 

مشاهده میـانگین مربعـات سـطوح    . خشک علف هرز سلمه تره بودند
تیمار استفاده از علفکش در هر یک از سطوح تیمار الگوهـاي  مختلف 

هـاي   ر الگـوي د علفکـش که اثر اسـتفاده از  نشان داد مختلف کاشت، 
به طوریکه استفاده از علفکش در الگـوي   بود،کاشت متفاوت  مختلف

کاشت معمولی کمترین و در الگوي کاشت زیگزاکی بیشـترین اثـر را   
تسخیر بهینه ). 6جدول (روي وزن خشک علف هرز سلمه تره داشت 

فضا به ترتیب در الگوهاي کشت زیگزاکـی و مربعـی و وفـور کمتـر     
اي جوانه زنی، رشد و توسعه علف هرز در مقایسه بـا  خالی برهاي  نیچ

 Fateh et) 2006(. باشدتوانند دلیل این امر  می الگوي کشت معمولی
al.  کاشت ذرت به صورت دو ردیفه  طی آزمایشی گزارش کردند که

را  سلمه تره کاهش بیوماس علف هرز ،در مقایسه با کشت تک ردیفه
بـه   76ردیف ذرت از  گزارش دیگري کاهش فاصله در. در پی داشت

در کـانوپی   (PAR)سانتی متر باعث افزایش جذب تشعشع فعال  38

علـف هـرز سـلمه تـره      وزن خشکذرت و به تبع آن موجب کاهش 
 .)Tharp & Kells, 2001( گردید

 علفکش وزن خشک علف هرز سلمه تـره  کاربردبا افزایش مقدار 
. کاهش یافت) P<0.01(ري در هر سه الگوي کاشت به طور معنی دا

روند کاهشی وزن خشک علف هـرز در هـر سـه الگـوي کاشـت      اما 
یکنواخت نیست، بطوریکه در ابتدا بـه ازاي اسـتفاده از مقـادیر کمتـر     
علفکش روند کاهشی شـدت بیشـتر داشـته ولـی در مقـادیر بـاالتر       

توجه بـه رونـد کـاهش    . علفکش، از شدت این روند کاسته شده است
در هر سـه الگـوي کاشـت مختلـف     تره ف هرز سلمه وزن خشک عل

اثرات مشابهی را  مقادیر مختلف علفکشدهد که استفاده از  می نشان
در این سه الگوي مختلف کاشت به دنبال نداشته اند، بطوریکه شیب 
خط منحنی برازش داده شده مربوطه از الگـوي کشـت معمـولی بـه     

بوده و منفی تر شده دي نزولی سمت الگوي کشت زیگزاکی داراي رون
این ). شدت کاهش در الگوي کاشت زیگزاکی بیشتر شده است(است 

ن وعلفکش فورام سـولفور  مصرف تأثیردهد که در واقع  می امر نشان
تنها تابعی از مقدار مصرف علفکش نبوده و نوع الگوي کشت نیز روي 

  . آن اثر گذاشته است
تـره در   دهـد علـف هـرز سـلمه     مـی  نشان 6همانطور که شکل 

مواجهه با علفکش در الگوي کاشـت زیگزاکـی در مقایسـه بـا سـایر      
باشد بطوریکه با مصرف یک لیتر  می کاشت آسیب پذیر ترهاي  الگوي

گرم  45/19به  19/32در هکتار علفکش وزن خشک این علف هرز از 
  .در متر مربع کاهش یافته است

·····  y= 40.22+ 74.10 e-1.52x 

       R2= 0.99 
– ·–  y= 40.53+ 95.14 e-2.28x 

       R2= 0.99 
—   y= 23.44+ 112.918 e-1.57x 

       R2= 0.99 
 

·····  y= -0.79+ 82.94 e-0.67x 

      R2= 0.97 
– ·–  y= 12.84+ 76.66 e-1.395x 

      R2= 0.99 
—   y= 12.74+ 70.01 e-1.87x 

      R2= 0.99 
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  .زن خشک علف هرز سلمه تره، پانزده و چهل و پنج روز پس از مصرف علفکشبراي و) میانگین مربعات(تجزیه واریانس  - 5جدول 

Table 5- ANOVA (mean of square) Chenopodium album dray dry weight, 15 and 45 days after the  application of herbicide.  
 منبع تغییرات 

Source 
درجه آزادي     

d f         
 پانزده روز پس از کنترل

15 days after the control  
 چهل و پنج روز پس از کنترل
15 days after the control 

  )Block(بلوك 
 )Planting pattern( (A)الگوي کاشت 

   (B)مقادیر مختلف علفکش 
)Different rates of herbicide(  

A*B  
  )Error(خطا 

3  
2  
4  

 
8  

42  

ns 18.49  
*222.41  
**10491.23  

  
*126.79  

49.06  

6.79 ns  
**1100.08  
**13473.74  

  
ns 34.15 

29.20  
  .باشند می و عدم معنی داري p ،01/0<p>05/0به ترتیب معنی داري در سطح  nsو  **،*

 ** : P<0.01, * : P<0.05,  ns: non-significant   
  

میانگین مربعات (علف هرز سلمه تره  برش دهی اثر متقابل مابین تیمارهاي الگوهاي کاشت و مقادیر مختلف علفکش براي وزن خشک - 6جدول 
  .، پانزده روز پس از مصرف علفکش))الگوي کاشت( Aدر هر سطح ) مقادیر مختلف علفکش( Bسطوح 

Table 6- Interactions slicing between planting patterns and different rates of the application of herbicide treatments for 
Chenopodium album dray weight (means of square of B levels (different rates of the herbicide) per each level of A (planting 

pattern), 15 days after the application of herbicide.     
Aسطح  )الگوي کاشت(   

Levels of A (planting pattern) 
 درجه آزادي

df 
 پانزده روز پس از کنترل

15 days after the control  
  )Single row( سیستم کاشت معمولی

  )Rectangular twin row( سیستم کاشت مربعی
  )Crinkle twin row( سیستم کاشت زیگزاکی

4  
4 
4  

**2950.95  
**3858.70  
**3935.16  

 

  P<0.01 : **                                                                     .باشند می p>01/0معنی داري در سطح  **
  
در الگوي کاشت معمولی وزن خشک علف  این در حالی است که 

لیتر در هکتار به مقـداري مشـابه    5/2هرز سلمه تره با مصرف مقدار 
وزن خشک این علف هرز در الگوي کاشت زیگزاکی با مصرف مقدار 

خیر بهینه آرایش مناسب و تس. هکتار علفکش، رسیده استلیتر در  1
دهد تا در ابتداي فصـل رشـد در    می فضا این امکان را به گیاه زراعی

هرز، از منابع محیطی بهره بیشتري برده و در هاي  صورت کنترل علف
بـه بهـره بـرداري مناسـب از     اي  شرایط عدم وجود رقابت درون گونه

منابع محیطی و استقرار سریع خود بپردازد و در این حالت است که در 
دیگر و شرایط رقابت بین گونه به عنـوان رقیبـی   هاي  ابله با گونهمق

بهترین آرایش جهت تسخیر فضا و استقرار مناسب . قوي مطرح گردد
 بـه نظـر  . در این آزمایش در الگوي کاشـت زیگزاکـی مشـاهده شـد    

رسد استقرار سریع و مناسب ذرت در ایـن الگـوي کاشـت و عـدم      می
ز پـس از مصـرف علفکـش علـت     امکان جوانه زنی و رشد علف هـر 

کارایی بیشتر علفکش فورام سولفورون در مقابل علف هرز سلمه تـره  
   .باشد

چهل و پنج روز پـس از مصـرف   (در دومین مرحله نمونه برداري 
وزن خشک علف هرز سلمه تره به طور معنـی داري تحـت   ) علفکش

) p>01/0(و مقدار مصـرف علفکـش   ) p>01/0(الگوي کاشت  تأثیر
مقـدار وزن  ). 5جـدول  (گرفت اما اثرات متقابل معنی دار نبودند قرار 

در مقایسـه بـا    زیگزاکیخشک علف هرز سلمه تره در الگوي کاشت 
الگوهاي کاشت معمولی و مربعی کاهش معنی داري را نشان داد، در 
حالی که این کاهش معنی دار وزن خشـک مـابین الگوهـاي کاشـت     

  ). 7 شکل(معمولی و مربعی مشاهده نشد 
ن خشک این علف هرز را در پاسـخ بـه   روند تغییرات وز 8شکل 

در ابتدا ما بین تیمارهاي عـدم   .دهد می ر مصرف علفکش نشاندیامق
میزان وزن  ،لیتر در هکتار علفکش 1مصرف علفکش و مصرف مقدار 

شود ولی در ادامه از شیب  می هرز سلمه تره به شدت، کم خشک علف
لیتر علفکـش و   5/1بررسی اثر مقدار . شود می کاستهکاهشی مربوطه 

لیتر  5/2و  2لیتر در هکتار از یک سو و مقادیر  1مقایسه آن با مقدار 
دهد که کاهش وزن خشـک علـف    می در هکتار از سوي دیگر نشان

هرز ناشی از این مقدار علفکش در مقایسـه بـا کـاهش وزن خشـک     
بـوده ولـی بـا اثـر      لیتر در هکتار علفکش معنـی دار  1ناشی از مقدار 

لیتر در هکتار داراي تفاوت معنی دار  5/2و  2کاهشی ناشی از مقادیر 
لیتـر در   5/1رسد که مقـدار   می نیست، با توجه به این مطلب به نظر

تواند با توجه بـه نتیجـه عمـل و     می هکتار علفکش فورام سولفورون
به  کنترلی مناسب را) از لحاظ میزان مصرف علفکش(صرفه اقتصادي 

   ).8شکل (ارمغان آورد 
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Fig.7- Dray weight of Chenopodium album (gr.m-2) in 
different planting systems, at first stage sampling (15 

days after the application of herbicide)  
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ف چهل و پنج روز پس از مصر(در نمونه برداري مرحله دوم 

  )علفکش
Fig. 8- Dray weight of Chenopodium album (gr.m-2) 
in different rates of Foramsulfuron (lit.ha-1), at first 

stage sampling (15 days after the application of 
herbicide)  

   
 Bمیانگین مربعات سطوح (عملکرد دانه ذرت  هرز براي هاي برش دهی اثر متقابل مابین تیمارهاي الگوهاي کاشت و تیمار کنترلی علف - 7جدول 

  )).الگوي کاشت( Aدر هر سطح ) مقادیر مختلف علفکش(
Table 7- Interactions slicing between planting patterns and different rates of the application of herbicide treatments for corn 

grain yield (means of square of B levels (different rates of the herbicide) per each level of A (planting pattern) 
Aسطح  )الگوي کاشت(   

Levels of A (planting pattern) 
 درجه آزادي

df 
 عملکرد دانه 

Grain yield 
  )Single row( سیستم کاشت معمولی

  )Rectangular twin row( سیستم کاشت مربعی
  )Crinkle twin row( زیگزاکیسیستم کاشت 

5  
5 
5 

  
**15.75 
**11.47  
**13.51  

   .باشند می و عدم معنی داري p ،01/0<p>05/0به ترتیب معنی داري در سطح  nsو  **،*
  ** : P<0.01, * : P<0.05,  ns: non-significant   

 
  عملکرد دانه 

 تـأثیر تحـت  ) p>01/0(عملکرد دانه ذرت به طـور معنـی داري   
. هاي هرز قرار گرفت نترلی علفارهاي الگوي کاشت و عملیات کتیم

عالوه بر این اثر متقابل مابین تیمارهاي فـوق الـذکر نیـز بـا سـطح      
با توجه به معنـی داري اثـرات متقابـل و     .معنی بود p>05/0احتمال 

پس از آن برش دهی اثرات متقابل تیمارهـاي مـورد آزمـایش بـراي     
هـاي   شود کـه اسـتفاده از شـدت    هده میمشا) 7 جدول(عملکرد دانه 

مختلــف علفکـش فــورام  هـاي   غلظــت(مختلـف عملیــات مـدیریتی   
سولفورون و همچنین تیمار وجین کامل یعنی سطوح مختلف فـاکتور  

B ( در هر یک از الگوهاي کاشت) سطوح مختلف فاکتورA ( اثر معنی
 تـأثیر ایـن  . را روي عملکرد دانه ذرت داشـته اسـت  ) p>01/0(داري 

معنی دار در تمامی الگوهاي کاشت یکسان نبـوده و بسـته بـه نـوع     
   .Fateh et al)2006(ش یدر آزمـا . باشـد  مـی  متفاوتالگوي کاشت 

کاشت روي عملکرد دانه و تعـداد ردیـف    گزارش کردند که اثر الگوي
  .معنی دار گردید% 95دانه در بالل در سطح 

مربوط به عملکرد دانه هاي  نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون داده
دهند که کاهش درصـد   می هرز نشانهاي  ذرت و تیمار کنترلی علف

افت عملکرد در تیمارهاي مقادیر مختلف علفکش نسـبت بـه تیمـار    
الگـوي  ). 9 شکل(کند  می وجین کامل از روندي سیگموئیدي طبعیت

وي کاشت دیگر در تیمار شاهد بدون کاشت معمولی نسبت به دو الگ
هرز حساس تر هاي  هرز، در برابر اثرات ناشی از علفهاي  کنترل علف

در آن بـه بـار   % 31/42بوده و بیشترین درصد افت عملکرد با مقـدار  
الگوهاي کشت مربعی و زیگزاکی نیز به ترتیب با مقـادیر  . آمده است

ـ  41/44و  79/43 ار وجـین کامـل،   درصد افت عملکرد نسبت به تیم
هـرز حساسـیت   هـاي   دهند که در تیمار عدم کنتـرل علـف   می نشان

 در واقع. کمتري را در مقایسه با الگوي کاشت معمولی نشان داده اند

y= 51.68+ 76.90 e-2.52x 
      R2= 0.99 

D
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Rates of herbicide (l.ha-1) single row      rectangular twin row     crinkle twin 
row   
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تواند  می توان این گونه نتیجه گرفت که آرایش فضایی گیاه زراعی می
 بطوریکـه  ،هرز مهـم باشـد  هاي  علفدر تعیین توان آن در مواجهه با 

تواند به سیسـتم تولیـدي نـوعی تـوان خـود نگهـداري در برابـر         می
آرایش  تأثیربیان کرد که  Finck)2003(. نمایدمزاحم اعطا هاي  گونه

کاشت ذرت بر روي عملکرد آن حاکی از افزایش عملکرد ذرت در اثر 
ه بر توان رقابتی آرایش کاشت دو ردیف تأثیر .باشد می کاشت دو ردیفه

هرز در مقایسه با کشت تک ردیفه، افزایش عملکرد هاي  ذرت با علف
   .)Fateh et al., 2006( دانه ذرت را نیز در پی داشته است

مصـرف  مقدار بهینـه  در مجموع نتایج این آزمایش نشان داد که 
هرز در الگوهـاي مختلـف کاشـت    ي ها جهت کنترل علفها  علفکش

وزن خشک و در الگوي کشت زیگزاکی بیشترین  در واقع. بودمتفاوت 
را از تیمار کنترلی یعنی مقادیر مختلـف علفکـش پذیرفتنـد بـه      تأثیر

طوري که اثر متقابل تیمارهـاي الگـوي کاشـت زیگزاکـی و مقـادیر      
ر د مختلف علفکش منجر به کاهش مصرف علفکش فورام سولفورون

 عالوه بر این. نسبت به سایر الگوهاي کاشت گردید این الگوي کاشت
هرز در ایـن تیمارهـا اثـرات مثبتـی را روي     هاي  کارایی کنترل علف

عملکرد ذرت در الگوي کاشت زیگزاکی و پس از آن در الگوي کشت 
 که دلیـل ایـن امـر را    داشت،مربعی نسبت به الگوي کاشت معمولی 

هاي  در نتیجه کنترل بهتر علف ري بهتر از منابعتوان در بهره بردا می
  .جستجو کرد هرز،
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درصد افت عملکرد دانه در تیمارهاي مقادیر مختلف علفکش نسبت به تیمار وجین کامل، در الگوي کاشت  - 9شکل 

  )—(گزاکی و الگوي کاشت زی) –· –( مربعیالگوي کاشت ) ····(معمولی 
Fig. 9- Percent Yield loss to complete hand weeding, in single row, (…..), rectangular twin row (_._) and 

crinkle twin row planting patterns (__).  
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The effect of Planting Pattern of corn  (Zea mays L.) in Reducing Foramsulfuron 
Dose 

 

M. SafarKhanloo*, E. Zand, M.A. Baghestani, A. Valadabadi and A. Bagheri1 

 
Abstract 

In order to evaluate of using planting pattern for reducing herbicides dose in corn (single cross 
704), a field experiment was conducted in 2007 at research field of Collage of Agriculture, Islamic 
Azad University branch of Takestan. The experimental design was randomized complete block with 
18 treatments and using factorial design with 4 replications. Treatments consisted of corn planting 
pattern in 3 levels (single row, rectangular twin row and crinkle twin row), and weed control 
treatments in 6 levels (rates of 1, 1.5, 2, 2.5 l/ha foramsulfuron, A weed free as control and full season 
hand weeding control). Biomass of weed species 15 and 45 days after post emergence herbicide 
application, and seed yield of corn were measured. Results of statistical analysis showed that different 
dose of herbicide in each planting pattern had a various effect on weeds. Application of  low rates of 
herbicide in crinkle planting pattern was similar to higher dosages of herbicide in  rectangular and 
single planting pattern. The most seed yield was occurred in the crinkle planting  pattern with rate of 2 
l.ha-1 foramsulfuron and the lowest seed yield was belong to single row planting pattern. 
Environmental and economical advantages can be obtained by reducing herbicide rates, and selecting 
an appropriate planting  pattern. 
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