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دانه هاي هرز و عملکرد  علف جامعه گندم و خاکورزي در روز و شب بر بقایاي تأثیرارزیابی 

  704سینگل کراس  (.Zea mays L)ذرت 
  

  4و یحیی امام *3، محمد جواد احمدي الهیجانی2، هادي پیرسته انوشه1رضا مرادي طالب بیگی

 01/12/1390 :تاریخ دریافت
 31/04/1391 :تاریخ پذیرش

  
  چکیده

گندم و خاکورزي در  براي ارزیابی اثرات بقایاي. هاي هرز مزارع استهاي پیشنهادي براي مبارزه باعلفبقایا و تغییر زمان خاکورزي از روش کاربرد
-89 زراعـی  سال اي درپژوهشی مزرعه ،(.Zea mays L)ايهاي هرز و سطح برگ، وزن خشک و عملکرد ذرت دانهبر وزن خشک علف ،روز و شب

 :فاکتور اصلی زمان خاکورزي در دو سطح .انجام شددانشگاه شیراز  درهاي کامل تصادفی طرح پایه بلوك در قالبهاي خرد شده کرت به صورت 1388
معادل بقایـاي   درصد 75و  درصد 50، درصد 25، )شاهد(در چهار سطح صفر : خاکورزي در روز و خاکورزي درشب و فاکتور فرعی میزان بقایاي گندم

ذرت و همچنین ماده  خشک کل وزن ،دانه و اجزاي عملکرد زمان خاکورزي بر عملکرد تیمار نتایج نشان داد که. بود) تن در هکتار سه(گندم سال قبل
هـاي هـرز در خـاکورزي     علف وزن خشکبیشترین عملکرد دانه و وزن خشک کل ذرت و کمترین . داشت يمعنی دار هاي هرز اثر خشک نهایی علف

 Chenopodium( تـره سـلمه  هاي هرز علف نهایی تراکم درصد 22و  درصد 67/38انجام عملیات خاکورزي شبانه باعث کاهش . به دست آمدشبانه 
album L.(  م روباهیوارزن د )Setaria spp. (را کاهش هاي هرز  و وزن خشک علفهاي هرز علف نهایی نیز تراکمکاربرد سطوح مختلف بقایا . شد

براي دستیابی به بهترین عملکرد دانه ذرت توان گفت که  می ،بطور کلی. دار نشدنش زمان خاکورزي و مقدار بقایا بر صفات مورد بررسی معنیکبرهم .داد
  .قابل توصیه استو خاکورزي در شب درصد  50کاربرد بقایا به میزاندر شرایط مشابه با پژوهش حاضر، هاي هرز  علف و سرکوب

 
  رزن دم روباهی، سلمه تره، شخم شبانه، کشاورزي پایدارا :کلیدي هايواژه

  
   1 مقدمه

پـیش بینـی   و  ي زمین پیوسته در حال افزایش استجمعیت کره
تـامین  . میلیارد نفر برسـد  5/8میالدي به  2025 شود که در سالمی

که آینده بشـر را   گرسنگی مسالهحل افزون دنیا و  روزغذاي جمعیت 
باشـد  امکان پذیر نمیزایش تولیدات کشاورزي کند جز با افتهدید می

)Khush, 1999( . ذرت)Zea mays L.(،  چهـار کربنـه   گیاهی است
با دوره رویشی کوتاه که میزان عملکرد محصـول دانـه آن در واحـد    

در توانـد  سطح نسبت به گیاهان مشابه به مراتب بیشـتر بـوده و مـی   
ن نیز سطح زیرکشت در ایرا. تامین غذاي بشر نقش مهمی داشته باشد

هزار هکتـار بـوده    240معادل  1389آن وسیع است و در سال زراعی 
 اي برداشـت شـده اسـت   میلیون تن ذرت دانـه  7/1که از آن بیش از 

                                                        
ترتیب دانشجوي سابق کارشناسی ارشد، دانشجوي دکتـري و اسـتاد،   به -4و  2، 1

  یرازدانشکده کشاورزي، دانشگاه ش
  دانشجوي دکتري، گروه زراعت، دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد -3

   ):mj.Ahmadi@stu.um.ac.ir Email        :نویسنده مسئول -(*

)FAO, 2010(. ،استان فارس بـا بـیش از     در بین استان هاي کشور
هزار تـن ذرت   600هزار هکتار سطح زیر کشت و تولید بیش از  100

  ). Emam, 2011( در کشور داراي مقام نخست تولید استدانه اي 
و عوامـل متعـددي اسـت     متـاثر از  محصوالت کشاورزي کاهش

ء مهمترین این عوامل محسـوب   هاي هرز جزتردیدي نیست که علف
کاهش عملکرد محصوالت زراعی به دلیـل  ). Ghadiri, 2007( شوند

ده اسـت  توسط پژهشگران متعددي گـزارش شـ  هاي هرز علف تداخل
)Iqbal & Wright, 1999 .( کـه  مشـخص شـده اسـت   در پژوهشی 

درصـد   2/29هـاي هـرز   در حضور علفاي دانهکاهش عملکرد ذرت 
هاي هرز در مراحل نخستین کنترل علف). Dogan, 2004( بوده است

-زیرا رقابت علف برخوردار است، زیادياهمیت  از رشد در مزرعه ذرت
و باعث وارد اثرات بارزي داشته ل رشد هاي هرز با ذرت در اوایل فص

 & Eghtadari Naeini( شـود مـی محصول شدید به  شدن خسارت
Ghadiri, 2000 .( مدیریت علف راهبرددر  مناسبیکی از ابزارهاي-

-کشعلف استفاده از گیاهان زراعی از جمله ذرت،مزارع هاي هرز در 
 ).Booth et al., 2003; Hartwig & Ammon, 2002( باشدها می
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را کاهش داده هاي هرز با گیاه زراعی رقابت علفها قادرند کشعلف
 & Hartwig(وند نیروي کارگري شاستفاده از بهبود کارآیی موجب و 

Ammon, 2002; Kuepper, 2001( با این وجود، استفاده ناصحیح ،
-اتی نظیر پسـمان علـف  شکل به ایجاد مممکن است  فناورياز این 

بـه  هـاي هـرز   مقاوم شدن علف هاي زیرزمینی وآب ها، آلودگیکش
 Ranjbar & Samadani, 2007; Dogan(منجر شـود   هاکشعلف

et al., 2004( .هاي زراعی مناسب که مشکالت کاربنابراین، اتخاذ راه
 & Ranjbar(فوق را در بر نداشته باشـد حـائز اهمیـت خواهـد بـود      

Samadani, 2007; Eghtadari Naeini & Ghadiri, 2000.(  
اي در کـاهش  توانـد بـه عنـوان گزینـه    تغییر زمان خاکورزي می

خـاکورزي  . هاي هرز در طول فصل رشـد مطـرح باشـد   جمعیت علف
سبب دفن شدن بسیاري از بذرهاي موجود در سطح خاك شده و بـه  

 ،هـاي هـرز بکاهـد، در عـین حـال     تواند از تراکم علفاین ترتیب می
به سـطح   در اعماق تقال بذرهاي دفن شدهتواند سبب انخاکورزي می
بـذرهاي منتقـل   . )Koocheki & Rezazadeh, 2009( خـاك شـود  

نور خورشید قرار گرفتـه و شـروع بـه     تأثیرشده به سطح خاك تحت 
زنی نیاز هرز براي جوانهعلف هايبسیاري از گونه. کنندجوانه زنی می
بذرها زنی ک جوانهتحرینوري که در ثرترین طول موج ؤبه نور دارند، م

مـانع از   نـور قرمـز دور   ،از سوي دیگـر . باشدمینور قرمز موثر است 
از . )Koocheki & Rezazadeh, 2009(شـود  زنی بـذرها مـی  جوانه
 ، بهره بـرد  هاي هرزعلف کم کردن جمعیتتوان براي می ویژگیاین 

 از ،در زمان خاکورزي قرمز با جلوگیري از رسیدن نوربدین معنی که 
هـاي  جمعیـت علـف   ،به این ترتیبو  جوانه زنی بذرها جلوگیري کرد

در پژوهشی گزارش شد  ).Mousavi, 2001( هرز را به حداقل رساند
به میزان هاي هرز علف زنی بذرکاهش جوانه شخم در شب سبب که
این کاهش بـه  که  ،شودروز میدر مقایسه با خاکورزي در  درصد 80

هاي هـرز موجـود درخـاك بـه     علف ط بذردلیل عدم دریافت نور توس
 ،دیگر یدر پژوهش ).Juroszek et al., 2002( هنگام خاکورزي است

هاي هرز تـاج  که انجام عملیات خاکورزي در شب، علف شدمشخص 
ــروس  ــره).Amaranthus retroflexus L(خــ ــلمه تــ  ، ســ

)Chenopodium album L.(   ــره ــوش ب  Chrozophora(وگ
tinctoria L. (نسـبت بـه    درصد 50و 54 ،63رتیب به میزان را به ت

عوامل . )Mousavi nik et al., 2008(کرد  خاکورزي در روز کنترل
هـاي هـرز   علـف  بذر زنیجوانهشخم شب برکاهش  تأثیرمختلفی در 

هاي گونهبذرتوان به تفاوت در حساسیت موثرند، از جمله این موارد می
در بـذرهاي   ت خـواب متفـاو هرز نسبت به نور، شـرایط  مختلف علف

هاي دمـایی  اثر رژیم، )Koocheki & Rezazadeh, 2009( مختلف
)Thompson & Grime, 1983 (موجـود   رطوبـت مقادیر مختلف  و

   .اشاره نمود )Ross & Hegarty, 1979( درخاك
 افزایش ماده آلی، باعث کاهش فرسایش استفاده از بقایاي گیاهی

)Aladesanwa & Adigun, 2008 (خاك رطوبتی زایش ذخیره اف و

ابـزاري  عالوه بر این، بقایا به عنـوان  ). Anderson, 2008(شود می
 Fisk, et( شـوند به کار گرفته میهاي هرز مدیریت علف درمناسب 

al., 2001; Aladesanwa & Adigun, 2008 .(   بقایاي گیـاهی بـا
مانده در سـطح خـاك یـا در    جلوگیري از رسیدن نور به بذرهاي باقی

اسـتقرار   هـاي هـرز یـا   زنی علفو جوانه رشداز  ،اعماق سطحی خاك
ـ نمایمیجلوگیري ها آن هايکامل گیاهچه . )Fisk et al., 2001( دن

بقایاي  مختلف کنش تاثیر مقادیربررسی برهم حاضر،هدف از پژوهش 
-علـف کنترل هاي متفاوت عملیات خاکورزي بر گندم و زمانگیاهی 

  .بوداي دانه عملکرد ذرتهاي هرز و 
  

  هامواد و روش
-هاي خرد شده بر پایه طرح بلـوك به صورت کرت پژوهشاین 

ایسـتگاه تحقیقـات   در 1388-89 زراعی سال درهاي کامل تصادفی 
بـا   دانشگاه شـیراز،  -دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی دارابزراعی 

کـاهش  گندم و خاکورزي در روز و شب بر ارزیابی اثرات بقایاي هدف
اي هیبریـد سـینگل   هاي هرز و پاسخ عملکرد ذرت دانهعلفسارت خ

فاکتور اصلی شامل زمان خاکورزي در . طراحی و اجرا شد 704کراس 
دو سطح شخم و دیسک در روز و شخم و دیسک در شـب و فـاکتور   

 50 ،25، )شاهد( صفر فرعی شامل میزان بقایاي گندم در چهار سطح
رقـم   ،تـن در هکتـار   سـه (ال قبل معادل بقایاي گندم س درصد 75و 

در چهـار   )آوري شدچمران که به صورت دستی از مزرعه مجاور جمع
اطالعات مربوط به شرایط آب و هوایی در طول فصل رشد . بود تکرار

  .آورده شده است 1 جدول و آزمایش خاك در 
دیگـر در   نیمـی شـب و  20اصـلی در سـاعت    هايکرتنیمی از 

دار و دیسک خاکورزي سط گاوآهن برگردانتوروز بعد ظهر  12ساعت 
هـاي عقـب   چـراغ . بـود  متـر سانتی 25عمق شخم مفید حدود . شدند

هـاي  در هر یک از کـرت . تراکتور در هنگام شخم شبانه خاموش بود
یکـی از سـطوح   که هـر کـدام بـه     اصلی چهار کرت فرعی ایجاد شد

پـس از   ي هر کرت آزمایشـی بقایامقدار  .یافتمیزان بقایا اختصاص 
 3×6ابعاد هر کرت فرعی  .اضافه شدکرت مربوطه توزین با دست به 

ذرت هیبرید سینگل کـراس   یکنواخت بذرهاي. متر در نظر گرفته شد
سازي جهـت  ساعت در آب به منظور آماده 12ابتدا به مدت  704رقم 
 70بـا تـراکم   به صورت دستی کاشت . زنی بهتر قرار داده شدندجوانه

صـورت   سطح خاك متريسانتی 4-6در عمق هکتار و  هزار بوته در
  .گرفت

فاصـله بـین   . ردیف کاشت وجود داشت چهار فرعیدر هر کرت 
متر در سانتی 20متر و فاصله روي ردیف سانتی 75هاي کاشت ردیف

نوبت در طـول فصـل    شش(آبیاري به روش سیفونی . نظر گرفته شد
در طول . صورت گرفت اهبا فاصله یک هفته و به مقدار نیاز گی) رشد

 جهـت تعیـین   بـرداري نمونه. هیچ بارندگی صورت نگرفتفصل رشد 
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سطح برگ و وزن خشک ذرت در زمـان  ، هاي هرزوزن خشک علف
ظهور گل تاجی و عملکـرد دانـه ذرت پـس از رسـیدن فیزیولوژیـک      

بوته  سه ،گیري سطح برگبراي اندازه .انجام شد) تشکیل الیه سیاه(

-با استفاده از دستگاه اندازه و صادفی انتخاب گردیدذرت به صورت ت
  . )Emam & Niknejad, 2011( یري سطح برگ محاسبه شدگ

  
  )1388سال ( فارس -فصل رشد ذرت در منطقه دارابدر طول  و آزمایش خاكاطالعات آب و هوایی  -1 جدول 

Table 1- Soil and climate characteristics of Maize during growing season at Darab-Fars (year of 2009) 

 ماه
Month 

 )Cº( حداقل دما
Minimum 

temperature 
)Cº( 

 )Cº( حداکثر دما
Maximum 

temperature 
)Cº( 

 )Cº( میانگین دما
Temperature 

)Cº(average  

حداقل 
  (%) رطوبت

Minimum 
humidity 

)%( 

حداکثر 
 (%) رطوبت

Maximum 
humidity 

)%( 

میانگین 
 (%) طوبتر

Humidity 
average )%( 

 میزان بارش
  )مترمیلی(

Precipitation 
)mm( 

  خرداد
Khordad 21.3  38.8 30 8 33  20.5  0  

  تیر
Tir 25.1 41.4 33.2 11 37  24  0.4  
  مرداد

Mordad 26 41.6 33.8 16 46  31  2.2  
  شهریور

Shahrivar 20.7 38.5 29.6 14 50  32  0.7  
  مهر

Mehr 14.8 33 23.9 13.5 48.7  30.5  0  

  خاك هايویژگی
Soil characteristics 

  اسیدیته
Hp  

 هدایت الکتریکی
دسی زیمنس بر (

 )متر
EC  

(dS.m-1)  

 (%)ی ماده آل
OM (%)  

محتواي 
 (%) نیتروژن

N content 
(%) 

قابل  فسفر
دسترس 

گرم در میلی(
 )کیلوگرم

P (mg.kg-1)  

پتاسیم قابل 
-میلی(دسترس 

  )گرم در کیلوگرم
K (mg.kg-1) 

  7.85  0.673  1.24  0.14  12  780  
  

 هرزهاياي و وزن خشک علفهاي ذرت دانهکنش آنها بر ویژگیمیانگین مربعات زمان خاکورزي، بقایاي گندم و برهم -2 جدول 
Table 2- Mean squares of time of tillage, wheat residuals and their interaction on and dry weight of weeds and corn yield  

  ذرت  
Corn 

 هاي هرزوزن خشک نهایی علف
 Weeds final dry weight 

 سطح برگ
 Leaf area 

 وزن خشک کل
 Total dry weight 

 عملکرد دانه 
Kernel weight 

 درجه آزادي
 df  

 منابع تغییر
 S.O.V  

522.3** 586683.0ns 3987.6* 240123.86** 3 بلوك  
Block  

1010.2** 2020658.1ns 5813.1* 161462.5** 1 
 زمان خاکورزي 

)T(Time of tillage   
 )a(خطا  3 **24613.4 1393.5 597811.9 70.3

Error (a)  
 بقایاي گندم  3 *56468.2 *4662.7 **5626809.0 **1465.5

Wheat residuals (R)  
69.4ns 55200.6ns 679.6ns 12719.5ns 3 T×R 

 
 )b(خطا  18 349471.3 21188.5 970339.8 52.5

Error (b)  
  (%) ضریب تغییرات  1.79 5.80 3.81 7.43

CV (%)  
ns ،*  باشنددرصد می احتمال پنج و یک دار در سطحدار و اختالف معنیبه ترتیب بیانگر عدم وجود اختالف معنی :**و. 

ns, * and **: non-significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively.  
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هاي ذرت به صورت تصادفی گیري عملکرد دانه، بوتهبراي اندازه
بوته ذرت  هفتدر هر متر مربع . از سطح یک متر مربع انتخاب شدند

 بـا هاي هـرز از آون  وزن خشک ذرت و علف تعیینبراي . قرار داشت
بـراي   .ه شـد اسـتفاد  ساعت 48گراد و به مدت درجه سانتی 75دماي 
هاي هرز از یک قاب فلزي گیري جهت تعیین وزن خشک علفنمونه

در هر کرت نیز نوع . متر استفاده شدسانتی 50×50با ابعاد ) کوادرات(
  . ها به تفکیک گونه مشخص شدهاي هرز و تراکم نهایی آنعلف

 SAS v9.1هاي جمع آوري شده با استفاده از برنامه آمـاري  داده
هـا توسـط آزمـون    و میانگینو تحلیل آماري قرار گرفت  مورد تجزیه

  . مقایسه شدند درصد احتمال یکدر سطح  دانکن
  
  و بحث نتایج

عملکرد دانه ، )≥05/0p( انه بر وزن خشک کل ذرتخاکورزي شب
)01/0p≤ () اجزاي عملکرد شـامل تعـداد دانـه در ردیـف     و) 2جدول 
)05/0p≤(وزن هزار دانه ، )01/0p≤( داري داشت اثر معنی) 5 جدول( .

افزایش تعداد دانه در ردیف و وزن با در شب انجام عملیات خاکورزي 
انجـام عملیـات   گردید، بعـالوه،  عث افزایش عملکرد دانه هزار دانه با

در مقایسه با عملیـات   ،نیز راخشک کل ذرت  خاکورزي در شب وزن
تـوان بـه   ه را مـی نتیجاین  .)4 جدول ( افزایش داد خاکورزي در روز

ها ناشی هاي هرز به دلیل درصد کمتر جوانه زنی آنعلفر حضور کمت
هاي هـرز در  زیرا با کاهش تراکم علف ،از خاکورزي شبانه نسبت داد

با گیاه زراعی بر سر منابعی همچون آب و نیز ها رقابت آنواحد سطح، 

  ).Emam & Niknejad, 2011(یابدکاهش میعناصر غذایی 
 درصد احتمال یکدر سطح نیز هاي هرز علف خشک نهایی وزن

کمتـرین  ). 2جـدول  (دار زمان خاکورزي قرار گرفت معنی تأثیرتحت 
 .)4جدول ( هاي هرز در خاکورزي شبانه به دست آمدعلف وزن خشک

 22و  6/38انجام عملیات خاکورزي شبانه به ترتیـب باعـث کـاهش    
 Chenopodium album( ترهسلمه هاي هرزعلف تعداد نهایی درصد

L.( م روباهی وارزن د )Setaria spp.(  احتمـال   در سـطح گردید که
ـ   ،لـیکن  .دار بـود درصد معنـی  پنج خـروس  تـاج  هـرز علـف  راکمبـر ت

)Amaranthus retroflexus L.( داري نداشتاثر معنی ) 3 جدول( .
گزارش کردند  )Mousavi et al., 2008( موسوي و همکاران هرچند،

 و هـاي هـرز تـاج خـروس    لیات خاکورزي در شب، علفکه انجام عم
نسبت به خاکورزي در  درصد 54 و 63سلمه تره را به ترتیب به میزان 

 )Juroszek, et al., 2002(جیوراسزك و همکـاران  . روز کنترل نمود
 انهسلمه تره بعد از انجام شـخم شـب   هرزعلف که تراکمگزارش کردند
که نتیجه پژوهش حاضر این یافته را تایید  یابدمیداري کاهش معنی

-را می تاج خروس هرزفعل تراکم بیشتر وجود ، در این بین. نمایدمی
بـذرهاي   ،زیـرا  ،نسبت داد زیادتر تر وتوان به داشتن بذرهاي کوچک

کوچک براي متورم شدن و حساسیت به نور، آب کمی الزم داشـته و  
باشند و در نتیجه می ه نورنسبت ب زیاديدر عین حال داراي حساسیت 

قابـل تـوجهی از   هم سبز شده و تراکم هایی با رطوبت کمتر در خاك
  .کنندهاي هرز ایجاد میعلف

  
  هرزها بر تراکم نهایی علفمیانگین مربعات زمان خاکورزي، بقایاي گندم و برهمکنش آن -3 جدول 

Table 1- Mean squares of time of tillage, wheat residuals and their interaction on weed final dry weight 
  ارزن دم روباهی
Setaria spp.  

  سلمه تره 
Chenopodium album L. 

  تاخ خروس
Amaranthus retroflexus L.  

 درجه آزادي 
df  

 منابع تغییر
 S.O.V  

2.36** 1.44ns 0.20ns 3 بلوك  
Block 

3.78** 26.28** 2.00ns 1 
 زمان خاکورزي

 )T(Time of tillage   
 )a(خطا  3 1.08 0.19 0.61

Error (a)  
5.11** 13.36** 13.7** 3 

 بقایاي گندم
 )R(Wheat residuals   

0.19ns 1.78 1.08ns 3 T×R 
 

 )b(خطا  18 0.64 0.60 0.37
Error (b)  

 (%) ضریب تغییرات   26.24 20.49 22.11
CV (%)  

ns ،*  باشنددرصد می احتمال پنج و یک دار در سطحدار و اختالف معنیوجود اختالف معنی به ترتیب بیانگر عدم :**و. 
ns, * and **: non-significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively. 
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عملکرد دانه، وزن خشک کل و سطح برگ  بر گندم بقایايتیمار 
. داشت يدارمعنیاثر درصد  پنج و یک سطح نهایی ذرت به ترتیب در

 .)1شکل (به دست آمد بقایا  درصد 50سطحاز  ترین عملکرد دانهیشب
 هـاي ذرت بوتـه  برگ سطح ،درصد 50سطح با افزایش مقدار بقایا تا 

سـطح نهـایی بـرگ     که رسدبه نظر می. )1شکل ( افزایش یافت هم
بـا  هـا  آنبت هاي هرز و رقاتیمار شاهد به دلیل حضور علف ذرت در

، زنـی به دلیل کاهش سـرعت جوانـه   بقایا درصد 75ذرت و در تیمار 
و عدم تهویه مناسب خاك کاهش یافته ها کندشدن رشد اولیه گیاهچه

با افزایش سـطح   با توجه به اینکه کهاز سوي دیگر، . )1شکل ( باشد
اي یابد، براي مثال، در مطالعـه کاهش می، دماي خاك ي گیاهیبقایا

 چهـار تا شده است که دماي خاك در حضور بقایاي گیاهی  مشخص
ه ب .)Varsa & Hnetkovsky, 1993(یافت  گراد کاهشدرجه سانتی

دانه عملکرد وزن خشک و  ،سطح برگاین پژوهش کاهش  ، در عالوه
 در اسـتقرار  تـأخیر و  زنـی بـذرها  کـاهش جوانـه  توان بـه  را میذرت 

و  هـاي خــاك رگانیسـم فعالیـت میکروا  ، کـاهش هـاي ذرت گیاهچـه 
نسبت داد، همانگونه که توسـط   غیر متحرك شدن نیتروژنهمچنین 

 ,Varsa & Hnetkovsky(سایر پژوهشگران نیز گزارش شده اسـت  
، تعداد دانه در ردیف )≥01/0p(همچنین، تعداد ردیف در بالل  ).1993

)01/0p≤( تعداد دانه در بالل ،)05/0p≤ (و وزن هزار دانه )01/0p≤( 
. )5 جـدول  (دار و مثبت بقایاي گنـدم قـرار گرفـت    معنی تأثیرت تح

 هاي هرز و وزن خشکنهایی علف تراکم ،کاربرد سطوح مختلف بقایا
  . )3و  2هاي جدول( کاهش دادداري به طور معنی ها را در مزرعهآن

 75هاي هـرز در سـطح   کمترین تراکم نهایی و وزن خشک علف
این اساس، وجود بقایـاي زیـاد در سـطح     بر .دست آمدهبقایا ب درصد

  ،)1شـکل  (شـود  مـی  هـاي هـرز  علـف بـذر  سبز شـدن  خاك مانع از 
همانگونه که توسط سایر پژوهشگران نیز مورد توجه قرار گرفته است 

)Bahrani et al., 2002 .( ي گندم، تراکم از بقایادرصد  50در سطح
هی بــه م روبــاهــاي هــرز تــاج خــروس، ســلمه تــره و ارزن دعلــف
 از بقایا به ترتیبدرصد  75و در سطح  درصد 5/34و  25، 2/37ترتیب

هاي هرز بیشترین تراکم علف. کاهش یافت درصد 3/48و  60، 5/68
کنش تیمارهاي بر اساس نتایج آزمایش، برهم .دیده شددر تیمار شاهد 

دانه، وزن خشک کل و  و اجزاي عملکردخاکورزي و بقایا بر عملکرد 
-هاي هرز اثر معنیذرت، وزن خشک و تراکم نهایی علفسطح برگ 

بـا  در پژوهشی مشخص گردید کـه  ). 5و  3 ،2 جدول (داري نداشت 
تـراکم علـف    ،بقایاي گنـدم کیلوگرم در هکتار  3000و  1000کاربرد 

 ,Anderson(فـت  کـاهش یا  درصـد  15و  12هاي هرز به ترتیـب  
کاهش دماي سطح هاي هرز به دلیل این کاهش تراکم علف ).2008
به و رسیدن نور ، کاهش نفوذ )Thompson, 1983 Grime&( خاك

 و جلـوگیري از اسـتقرار مناسـب   ) Emam et al., 2000(سطح خاك 
 ,.Emam et al., 2000; Bahrani et al(هرز هاي علف هايگیاهچه

  .باشدمی )2002
  

  گیرينتیجه
-زرعهم هايتوسط پژوهش حاضر یید نتایج پژوهشأدر صورت ت

-انه یکـی از روش شاید بتوان توصیه کرد که خاکورزي شب آینده،اي 
هاي هرز و همچنین افزایش عملکرد گیـاه  مبارزه و کنترل علفهاي 

چـون شـخم زدن در شـب بـراي بسـیاري از       البته. زراعی ذرت است
هایی که روي گاوآهن از پوشششاید بتوان  ،باشدمی کشاورزان دشوار

استفاده  ،شودسیدن نور به خاك در زمان شخم میبسته شده و مانع ر
  .درک

  
  هاي هرززمان خاکورزي بر سطح نهایی برگ، وزن خشک کل و عملکرد دانه ذرت و وزن خشک علف تأثیرمقایسه میانگین  -4 جدول 

Table 4- Mean comparison of the effect of time of tillage on final leaf area, total dry weight and kernel yield of corn and weed 
dry weight 

 زمان خاکورزي
Time of 
tillage  

  ذرتسه بوته سطح نهایی برگ 
 )متر مربعسانتی(

Final leaf area of three corn 
crop (cm2)  

  ذرت وزن خشک کل
 )گرم بر متر مربع(

Total dry weight of corn 
(g.m-2)  

  عملکرد دانه ذرت
 )کتارکیلوگرم در ه(

Corn kernel yield 
(kg.ha-1)  

هاي  وزن خشک علف
  هرز

 )گرم بر متر مربع(
Weed dry weight 

(g.m-2)  
 روز

 Day  *25551.2 a  577.5 b  7694 b  103.1 a  
 شب

 Night  26053.7 a  604.4 a 7836 a  b  
 .یکدیگر ندارندبا  ن دانکن در سطح اختمال یک درصدبراساس آزمو داريباشند، تفاوت معنیهایی که حداقل در یک حرف مشترك میمیانگین* 

  *In each column means followed by same letters do not differ significantly at ά=1% probability level based on Duncan’s multiple 
range test. 
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  )د(هاي هرز ن خشک علفو وز) ج(و عملکرد دانه ذرت ) ب(زن خشک کل ، و)الف(مقادیرمختلف بقایاي گندم بر سطح نهایی برگ  تأثیر - 1شکل 

  .ندارد دارمعنی تفاوت استاندارد خطاي اساس بر یکسان همپوشانی داراي هايمیانگین 
Fig. 1- Effect of different levels of wheat residues on final leaf area (a), total dry weight (b) and yield of corn (c) and weeds 

dry weight (d)   
There are no significant differences between averages with similar overlap ranges according to standard error.  

  
 اياجزاي عملکرد ذرت دانهها بر کنش آنو برهم میانگین مربعات زمان خاکورزي، بقایاي گندم - 5جدول 

Table 5- Mean of squares of time of tillage, wheat residuals and their interaction on yield component of corn  
 منابع تغییرات

 S.O.V  

 درجه
 آزادي

 df  

  تعداد ردیف در بالل
Row number in ear  

  تعداد دانه در ردیف
Kernel number 

per row  

  تعداد دانه در بالل
Kernel number per 

ear  

  نهدا 1000وزن 
1000-kernel 

weight  
  بلوك

Block   3  1.83ns  20.84** 744.78** 0.69ns 

 زمان خاکورزي
Time of tillage (T)  1  2.00ns  21.45*  319.88ns  603.78**  

 )a(اشتباه 
Error (a)  3  1.33ns  14.31ns  262.20ns  27.53ns  

 بقایاي گندم 
Wheat residuals (R)  3  10.16**  64.19**  61.77*  140.61**  

T×R 3  0.33ns  2.40ns  2.23ns  18.44ns  

 )b(اشتباه 
Error (b)  18  0.69  4.87  95.65  10.08  

 (%) ضریب تغییرات 
CV (%) 

  6.34  6.73  5.29  4.21  
ns ،*  باشنددرصد می احتمال پنج و یک در سطوح دار معنیدار و اختالف به ترتیب بیانگر عدم اختالف معنی :**و.  

ns, * and **: non-significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively. 
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هـاي  علـف  درصد 100به کنترل  چند این روش ممکن است هر

 از طـرف  .کاهـد مـی  هاتراکم آناز  لیکن، ،نشودمنجر مزرعه در هرز 
هاي علف هايسبز شدن گیاهچه نگهداري بقایا در سطح خاك، دیگر،
رقـابتی  تـوان  سبب افزایش موضوع اندازد که این می تأخیرا به هرز ر

 ;Emam et al., 2000( شـود هـاي هـرز مـی   گیاه زراعی بـا علـف  
Bahrani et al., 2002; Emam & Niknejad, 2011( و در نتیجه 

در تـوان  مـی  را انجام عملیات خاکورزي در شب همراه با کاربرد بقایا
  .توصیه نمود هاي هرزیه علفعلهاي مبارزه کنار سایر روش
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