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 چکیده
ی پژوهش، ی هرزهاعلفی و جمعیت اعملکرد ذرت دانه یهرز بر عملکرد و اجزا یهاعلف یقیتلف تیریو مد ییایمیکنترل ش سهیمقا منظوربه

در منطقه شاوور  قاتیکشت ذرت مرکز تحق ریز یدر اراض 1398-99 یدر سال زراع با سه تکرار یکامل تصادف یهاصورت طرح بلوکبهای مزرعه
 175مالچ کلشی، +نیآتراز تریل یک ،نیآتراز تریل 5/1 ،یدست نیوجتیمارهای این آزمایش شامل  بدون مهارعلف هرز)شاهد(، . شدشهرستان شوش اجرا 

 تریل 5/1 ،مالچ کلشی +D+MCPA-2,4یک لیتر  ،D+MCPA-2,4لیتر  5/1 ،مالچ کلشی +(مایاولت) ریم سولفورون +نیکوسولفورونگرم  150 ،مایگرم اولت
مالچ  کروز+ تریل کیو  یدست نیکنترل وج یمارهاینشان داد که ت جینتا. بود مالچ کلشی+(کروز) نیکوسولفورون تریل یک و (کروز) نیکوسولفورون

عملکرد  نیتربیش تن در هکتار 5/31 نیانگیبا م یدست نیوج ماریت، عملکرد دانه زانیم نیتربیشتن در هکتار  2/13و  4/14 ریبا مقاد ترتیببه کلشی
شاخص  ینتربیشدرصد  7/47و  6/53، 7/55با مقادیر  ترتیببه نیآتراز تریل 5/1و  D+MCPA-2,4 تریل 5/1کروز،  تریل 5/1 تیمارهای ؛کیولوژیب

کاهش را در  نیتربیش مالچ کلشی کروز+ تریل کیو  یدست نیوج یمارهایتی هرز نیز، هاعلفاز نظر پویایی جمعیت . ذرت را داشتندبرداشت 
 یکردهایاتخاد روکلی، طوربه .شد که باعث کاهش رقابت و افزایش عملکرد در تیمارهای ذکرشده نمودند جادیهرز ا یهاعلفو وزن خشک  تیجمع

  داشته باشد. محیطیزیستهای و کاهش آلودگی عملکرد محصول ذرت شیدر افزا ییسزابهسهم  تواندی( میکیمکان +یزراع +ییایمی)ش یقیتلف
 

 .مهار شیمیایی علف هرز، مدیریت تلفیقی ،، مالچ کلشیشاخص برداشتذرت،  ها:کلیدواژه
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Abstract 
In order to investigate the effects of chemical and integrated weed management on yield and yield components of grain maize and weed 
population, the study has been conducted as a randomized complete block design with three replications in 2018-19 in Shavar Research 
Center in Shavar region of Shousha city. Treatments include unweeded (control), hand weeding, 1.5 liters of atrazine, 1 liter of atrazine + 
straw mulch, 175 g of ultima, 150 g of ultima + straw mulch, 1.5 liter 2,4-D + MCPA, 1 liter 2,4-D + MCPA + straw mulch, 1.5 liters cruise, 
and 1 liter of cruise + straw mulch. Results show that the highest grain yield has been obtained in hand weeding treatment as well as 1 liter of 
cruise + straw mulch by 14.4 and 13.2 t ha-1, respectively. The highest biological yield is recorded in hand weeding treatment (31.5 t ha-1). In 
case of harvest index, 1.5 liters of cruise show the highest value (55.7%), followed by 1.5 liters of 2,4-D + MCPA and 1.5 liters of atrazine 
by 53.6% and 47.7%, respectively. In terms of weed population dynamics, hand weeding, and 1 liter of cruise + straw mulch cause the 
greatest decrease in weed population and dry weight which reduce crop competition and increase productivity. In general, based on the 
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results, the adoption of integrated approaches (chemical + cultural + mechanical) can make a significant contribution to increasing corn yield 
and reducing environmental pollution.  
 
Keywords: Weed chemical control, integrated management, maize, harvest index, straw mulch.   

 

 

 مقدمه. 1

ترین گیاهان زراعی یکی از قدیمی (Zea mays L) ذرت

قدرت سازگاری باال در شرایط محیطی  دلیلبهاست که 

مختلف، ماده خشک و ارزش غذایی مطلوب، جایگاه 

 120ای در بین محصوالت زراعی دارد. بیش از ویژه

میلیون هکتار از اراضی دنیا به کشت این گیاه اختصاص 

از گندم و برنج، در مقام  پسدارد و تولید محصول آن 

حاضر سطح زیر  حال(. FAO, 2019) م قرار داردسو

هزار هکتار است که با  300کشت ذرت در ایران بالغ بر 

تن در هکتار میزان تولید ذرت کشور  5/7متوسط عملکرد 

 ,Maj.ir) دباشمیمیلیون تن در سال  36/2در حدود 

متعدد مؤید این است که ذرت  هایگزارش. نتایج (2019

و کاهش  شدهی هرز هاعلفلوب تواند مغمی شدتبه

 Fathi et) دهددرصد را نشان  72تا  25عملکردی معادل 

al., 2003) ذرت در  یرشد پارامترهای. در بررسی روند

که سرعت رشد  شده استی هرز، گزارش هاعلفحضور 

حضور  تأثیرداری تحت معنی طوربهماده خشک گیاه 

نترل، ماده و در تیمار بدون ک هی هرز قرار گرفتهاعلف

 ه استداری کاهش یافتمعنی صورتبهخشک تجمعی 

(Mahmoodi et al., 2014). 

استفاده از مالچ کلشی یک روش غیرشیمیایی کنترل 

ت پایدار اس یهرز و همسو با اهداف کشاورز یهاعلف

(Zand et al.,2009) . با توجه به افزایش سطح زیر کشت

 علتبههای مکانیکی و عدم امکان استفاده از روش

روزافزون افزایش  طوربهها کشعلفبربودن، کاربرد هزینه

کاربرد مالچ کلشی . (Zand et al., 2009)ت یافته اس

هرز را در مزرعه ذرت  یهاعلفتوانایی کنترل  تنهاییبه

هایی نظیر کشعلفبا اما تلفیق این روش  ،ندارند

بهتر در  تأثیرتوفوردی و نیکوسولفورون )کروز( سبب 

 ه استی هرز و افزایش عملکرد ذرت شدهاعلفکنترل 

(Amini et al., 2017) .دلیلبهروز ک کشعلف چنینهم 

ین میزان وزن تربیشی هرز هاعلفنترل مناسب ک

تولید ، تعداد دانه در بالل و عملکرد اقتصادی را هزاردانه

  .(Rezvani et al., 2014) رده استک

وری و هبهر ها باعث افزایشکشعلفاز  استفاده

ی هاعلفنقش اساسی در مهار  چنینهمصرفه اقتصادی و 

شده است. ها آن هرز ایفا کرده که باعث کاربرد گسترده از

نه تنها مشکل ها آن و غیر اصولی رویهبیاما مصرف 

ی هرز را حل نکرده است، بلکه سبب هاعلفطغیان 

های ، آلودگی آبکشعلفهای مقاوم به توسعه گونه

 ,.Amini et al) ستزیرزمینی و محیط زیست شده ا

مشکالت ناشی از استفاده نادرست  علتبه .(2014

 های بسیاری جهت کاهش مصرفها، تالشکشعلف

ی هرز با نگرش هاعلفشده است. مدیریت تلفیقی ها آن

بر استفاده از ترکیب چندین روش مدیریتی، ضمن کاهش 

، باعث مدیریت کارآ و پایدار در مهار کشعلفمصرف 

شود. در مدیریت تلفیقی، مهار کامل ی هرز میهاعلف

ی هرز دور از انتظار است، اما جلوگیری از تولید هاعلف

ها آن زنی بذورساله( و کاهش جوانهبذر )در گیاهان یک

است. انتخاب و  مدنظرراتژی طوالنی مدت در یک است

مطالعه و شرایط منطقه، تا  براساسها کاربرد این روش

آن اثرات مخرب  دنبالبهها و کشعلفحد زیادی مصرف 

 دهدرا کاهش میها آن ناشی از مصرف محیطیزیست

(Monsefi et al., 2016) .این  یهدف از اجرا بنابراین

 کشعلفآزمایش ارزیابی اثر تلفیق کاربرد مالچ کلشی و 

، جمعیت یاعملکرد ذرت دانه یبر عملکرد و اجزا

 .شدبامی کشعلفو کاهش مصرف  های هرزعلف
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 هامواد و روش. 2

در اراضی زیر کشت  1398-99پژوهش در سال زراعی 

ذرت مرکز تحقیقات در منطقه شاوور شهرستان شوش 

. شهرستان شوش در شدشیه رود کرخه اجرا واقع در حا

بندی شمال استان خوزستان واقع شده و از نظر تقسیم

شود. محسوب می گرم و خشکمناطق  واقلیمی، جز

خاک، مزرعه آزمایشی دارای بافت  نتایج آزمون براساس

 2/3شوری ، 52/7برابر با  اسیدیتهلومی رسی، 

ظرفیت  ،78/0با مواد آلی برابر زیمنس بر متر، درصد دسی

 ،مول بار بر کیلوگرمسانتی 5/10تبادل کاتیونی برابر با 

درصد، فسفر قابل جذب برابر با  01/0نیتروژن کل برابر با 

 230در کیلوگرم و پتاسیم قابل جذب برابر با  گرممیلی 9

آن نیاز کودی  براساسباشد، که گرم در کیلوگرم، میمیلی

یی منطقه وهواآبرهای گیاه محاسبه شد. برخی پارامت

آزمایشی در طول فصل زراعی مذکور نشان داده شده 

 (.1است )جدول 

تصادفی  کامل هایطرح بلوک صورتبهاین آزمایش 

بدون با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای این آزمایش شامل 

روز پس از  45و  20وجین دستی دو بار  ،)شاهد( مهار

نیکوسولفورون+ ریم سولفورون  کشعلف ،کاشت

 ،روز پس از کاشت 20گرم در هکتار  175)اولتیما( 

گرم در  150نیکوسولفورون+ ریم سولفورون  کشعلف

 5 میزانبهروز پس از کاشت+ مالچ کلشی گندم  20هکتار 

لیتر در هکتار  D + MCPA-2,4 کشعلفتن در هکتار، 

 D + MCPA  ،1-2,4 کشعلف ،روز پس از کاشت 25

روز پس از کاشت+ مالچ کلشی گندم  25لیتر در هکتار 

 5/1گزاپریم )آترازین(  کشعلف ،تن در هکتار 5 میزانبه

 کشعلف ،روز پس از کاشت هفتکیلوگرم در هکتار، 

روز پس از  هفتکیلوگرم در هکتار  1گزاپریم )آترازین( 

 ،تن در هکتار 5 میزانبهکاشت+ مالچ کلشی گندم 

 10لیتر در هکتار،  5/1کوسولفورون )کروز( نی کشعلف

 1نیکوسولفورون )کروز(  کشعلفروز پس از کاشت و 

روز پس از کاشت+ مالچ کلشی گندم  10 لیتر در هکتار

در این  موردمطالعهتن در هکتار بود. رقم ذرت  5 میزانبه

 1392کرج بود که در سال  703دیررس پژوهش، رقم نیمه

 .شدذرت کرج معرفی سسه تحقیقات ؤتوسط م

کیلوگرم اوره در  435براساس نتایج آزمون خاک، مقادیر 

 ششسه بخش )یک سوم هنگام کاشت، یک سوم مرحله 

ی هرز هاعلفبرگی بعداز مرحله عملیات وجین هشتتا 

کیلوگرم  100و یک سوم قبل از ظهور تاسل(، 

 صورتبه پتاسیمسولفاتکیلوگرم  75تریپل و سوپرفسفات

پایه به خاک اضافه شد. با توجه به یکسان بودن عملیات 

، این موردبررسیخاکورزی و کاشت در همه تیمارهای 

و در نهایت  شدانجام  1398عملیات در اواخر تیرماه سال 

 ED)مدل  با دستگاه کارنده پنوماتیک بادی کشت ذرت

4500-C، )25با تراکم  ساخت شرکت تاکای اراک، ایران 

ها ای( با فاصله بوتهکیلوگرم در هکتار )جهت کشت دانه

کشت  صورتبهمتر سانتی 5/3و عمق کاشت  14 میزانبه

کرت  30 ،کف جوی صورت گرفت. پس از انجام کشت

متر  چهارو عرض  ششتکرار( به طول  3تیمار و  10)

ها ذرت، فواصل بین کرت سبزشدنو پس از  شدتهیه 

 وجین دستی شد.ها آن جهت تمایز و حرکت بین

 

 1398-99. شرایط اقلیمی منطقه آزمایشی 1جدول 

 آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر ماه

 35/38 31/35 84/30 90/21 77/15 64/13 (C°میانگین ماهانه دما )

http://shamsgostar.ir/?p=750&preview=true
http://shamsgostar.ir/?p=750&preview=true
http://shamsgostar.ir/?p=750&preview=true
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 0 0 00/1 25/26 00/25 00/7 (mmمیانگین ماهانه بارندگی )

 71/10 30/10 16/8 56/7 85/4 00/6 (hr/dayمیانگین ساعات آفتابی )

 50/69 63/74 65/52 03/43 65/33 62/27 (%میانگین ماهانه رطوبت نسبی )

 58/17 74/12 74/12 03/4 66/1 58/1 (mm/dayمیانگین ماهانه تبخیر )
 

 

 

 

با توجه به استفاده از مالچ کلشی بقایای گندم در 

عملیات مالچ پاشی  ،مورد آزمایش یتعدادی از تیمارها

ی صورتبه، انجام شد از اولین آبیاری پسدستی  صورتبه

یکنواخت از  صورتبه موردنظرکه کل مساحت کرت 

بررسی آثار بقایای  نظورمبه. در این طرح شدبقایا پوشیده 

مالچ در زمین و کاهش دوز مصرفی  صورتبهکشت قبلی 

ی هرز هاعلفدر کنترل مناسب  کشعلفسموم شیمیایی 

. تمامی استفاده شدمالچ کلشی گندم  از مزارع ذرت

 .انجام شد ی هرز در زمان مقرر هاعلفتیمارهای مهار 

 

 اجزای عملکرد ذرت عملکرد و . 1. 2

اجزای عملکرد ذرت در مرحله رسیدگی  جهت تعیین

بوته ذرت  پنج، از هر کرت تعداد و زراعی فیزیولوژیک

، تعداد هزاردانهانتخاب و به آزمایشگاه منتقل شد، وزن 

 ی شد.گیراندازهدانه در ردیف و وزن تر و خشک بالل 

 

 ، دانه و شاخص برداشت ذرتبیولوژیکیعملکرد . 2. 2

هرز، تراکم و نوع  وزن خشک گیاه زراعی و علف

بعد  روز 30هر ذرت  طول دوره رشد های علف هرزگونه

مترمربع  1×1، با استفاده از کوادرات از کاشت

و نوع  تراکمپس از تعیین  و محاسبه شد. بردارینمونه

ی هابرگ، نمونهبرگ و باریکهرز پهن های علفگونه

 70توزین و سپس در آون با دمای  گیاه ذرت و علف هرز

ساعت خشک شده و  72 مدتبهگراد درجه سانتی

عملکرد دانه و  .صورت گرفت دوبارهبالفاصله توزین 

شاخص  محاسبه و عملکرد بیولوژیک در واحد سطح

ها در نهایت تجزیه واریانس داده .آمد دستبهبرداشت نیز 

انجام شد. مقایسه  (4/9 )نسخه SAS افزارنرمبا استفاده از 

میانگین صفات با استفاده از آزمون حداقل تفاوت 

درصد و رسم نمودارها با  5در سطح  (LSD)دار معنی

 انجام شد. Excel افزارنرماستفاده از 

 نتایج و بحث. 3
 ی هرزهاعلفتراکم و وزن خشک . 1 .3

موجود در مزرعه آزمایشی در  ی هرزهاعلفهای گونه

( نشان داده شده است. نتایج تجزیه واریانس 2)جدول 

های مختلف مهار شیمیایی دار روشصفات بیانگر تأثیر معنی

ها در هر سه بازه ی هرز و وزن خشک آنهاعلفبر تراکم 

روز پس از کاشت ذرت،  30رشدی بود. در مرحله رشدی 

هرز در مترمربع در تیمار شاهد برابر یهاعلفمیانگین تراکم 

 90بود که این میزان در شرایط وجین دستی با کاهش  11با 

ترین میانگین آن )یک بوته در مترمربع( در درصدی به کم

هرز  یهاعلف(. افزایش جمعیت 3آزمایش رسید )جدول 

با یا بدون   D+MCPA-2,4در این بازه زمانی در تیمارهای 

درصد  80علت زمان اعمال این تیمارها حدود مالچ کلشی به

مالچ کلشی تا  آثارتر نسبت به دیگر تیمارها بود، اگرچه شبی

داری صورت معنیکش در این تیمار بهقبل از اعمال علف

 Teimori راستا با نتایج این پژوهش،همقابل مشاهده است. 

et al. (2011) داری بین گزارش دادند که اختالفات معنی

هرز مشاهده یهاعلفمدیریتی بر جمعیت های مختلفروش

هرز مربوط به یهاعلفترین تراکم که بیشطوریشد، به

ی هرز هاعلفترین میزان تراکم تیمار عدم وجین بود و کم

لیتر در هکتار نیکوسولفورون بود  2مربوط به تیمار مصرف 

   ی هرز را کاهش دهد.هاعلفکه توانست تراکم 

 روز پس 60ی هرز در هاعلفمقایسه میانگین جمعیت 
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ی هرز هاعلفاز کاشت نشان داد که در شرایط شاهد، تراکم 

بوته در مترمربع بود که این میزان در شرایط مهار  12برابر با 

 7/0درصد کاهش به  2/94لیتر کروز+ مالچ کلشی با  1با 

بوته در مترمربع رسید که البته از این نظر اختالف آماری 

بوته در مترمربع(،  3/2لیتر کروز ) 5/1داری با تیمارهای معنی

بوته در مترمربع( و بقایای  7/2) D+MCPA-2,4لیتر  5/1

بوته در مترمربع( نداشت  3) D+MCPA-2,4لیتر  1گیاهی+ 

 (.3)جدول 
 

 

 

 

 

 

 ی هرز مزرعه پژوهشیهاعلفهای غالب . گونه2جدول 

 نام عمومی نام علمی خانواده یکساله/چندساله نام فارسی
Monocot weeds 

 Perennial Poaceae dactylonCynodon  Bermuda grass پنجه مرغی

 Perennial Cyperaceae Cyperus rotundus Purple nutsedge اویارسالم

 Annual Poaceae Echinochloa crus-golli Echinochloa.sp سوروف

 Perennial Poaceae Sorghum halepense Johnson grass قیاق

B. Dicot weed 
 Perennial Convolvulaceae Convolvulus arvensis Field bind weed پیچک صحرایی

 Annual Portulacaceae Portulaca oleracea L. Common purslane خرفه

 Annual Chenopodiaceae Chenopodium album Imbsquarter سلمه تره

 Annual Solanaceae L. Physalis alkekengi Physalis divaricate عروسک پشت پرده

 Perennial Papilionaceae Alhagi- persorum L. Alhagi camelthorm خارشتر

 Annual Cleomaceae Cleome viscosa L. Cleome کنجد وحشی

 

ی هاعلفروز پس از کاشت نیز، تراکم  90در مرحله 

بوته در مترمربع بود که  3/14هرز در شرایط شاهد برابر با 

 1/81این میزان در تیمار یک لیتر کروز+ مالچ کلشی با 

بوته در  7/2ین مقدار خود )ترکمدرصد کاهش به 

که البته از این نظر بین  ،(3مترمربع( رسید )جدول 

بوته در  7/2لیتر کروز+ مالچ کلشی ) 1تیمارهای 

لیتر  5/1بوته در مترمربع(،  3مترمربع(، وجین دستی )

-2,4لیتر  1(، مالچ کلشی+ مترمربعبوته در  3/5کروز )

D+MCPA (7  ،)گرم اولتیما+ ماچ  150بوته در مترمربع

لیتر  5/1(، ترمربعمبوته در  3/4گرم اولتیما ) 175کلشی و 

لیتر آترازین+ مالچ  1( و مترمربعبوته در  3/5آترازین )

داری بوته در مترمربع( اختالف آماری معنی 7/3کلشی )

در جوامع گیاهی که گیاه زراعی  (.3مشاهده نشد )جدول 

کنند، هرز در مجاورت یگدیگر رشد می یهاعلفو 

ر دهند. این قرا تأثیرتوانند رشدونمو یکدیگر را تحت می

و یا به  کمنابع مشتر یممکن است نتیجه رقابت برا تأثیر

مواد شیمیایی )دگرآسیبی( باشد که باعث  یخاطر رهاساز

 تغییر ساختار کانوپی گیاهان در جامعه گیاهی )توزیع

 (;Chamanabad et al., 2009شود ( میهای مختلفگونه

(Noraftab et al., 2021 نتایج این پژوهش  چنینهم

های کشعلفمثبت تلفیق مالچ کلشی با  تأثیرحاکی از 

ای که در تیمارهای کاربرد مالچ گونهکاربردی است به

کلشی نسبت به همان تیمارهای بدون بقایا، تراکم 

ی را تربیشداری کاهش معنی صورتبهی هرز هاعلف

توان به کاهش رقابت و ، که علت آن را مینشان دادند

 واسطهبهی هرز در ابتدای رشد گیاه ذرت هاعلفرشد 

 .(Mahmodi et al., 2014)استفاده از مالچ ذکر نمود 

روز بعد از  30های هرز در بازه وزن خشک علف

گرم در مترمربع بود که  4/21کاشت، در شرایط شاهد برابر با 

لیتر  5/1درصدی در تیمار  21رغم کاهش این میزان علی
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2,4-D+MCPA (17  تفاوت آماری ،)گرم در مترمربع

روز پس از کاشت،  60چنین در بازه داری نداشتند. هممعنی

ی هرز اعمال شده هازمانی که تمامی تیمارهای مهار علف

گرم در  4/103های هرز در شاهد وزن خشک علف بود

درصد کاهش  7/99مترمربع بود که در تیمار وجین دستی با 

گرم در مترمربع رسید  3/0زنی یعنی ترین میانگین وبه کم

های (. در این پژوهش مشاهده شد که تمامی روش3)جدول 

های هرز را داری وزن خشک علفطور معنیمختلف مهار به

در مقایسه با شرایط شاهد، کاهش دادند که از این حیث 

 (. 3داری با یکدیگر داشتند )جدول اختالف آماری معنی
 

 

 یشیآزما یمارهایتحت تأثیر ت های هرزجمعیت و وزن خشک علف نیانگیم سهیمقا. 3جدول 

  (m-2ی هرز  )هاعلفتراکم  (g m-2ی هرز )هاعلفوزن خشک 

روز بعد  90

 از کاشت

روز بعد از  60

 کاشت

روز بعد  30

 از کاشت

روز بعد  90

 از کاشت

روز بعد  60

 از کاشت

 روز بعد  30

 از کاشت
 تیمار

2/112a 4/103a a4/21 a3/14 a0/12 a0/11 شاهد 

3/0c 1/1d c1/0 c0/3 b7/7 e0/1 وجین دستی 

5/2c 1/15cd b2/8 bc3/5 bc7/5 dc0/3 5/1 لیتر آترازین 

1/1c 8/5d b3/4 bc7/3 dc3/4 de 3/2 1 لیتر آترازین + مالچ کلشی 

7/2c 4/7d b0/5 bc3/4 dc0/4 dc3/3 175 گرم اولتیما 

8/0c 2/3d b7/3 bc3/4 dc7/3 de3/2 150 گرم اولتیما + مالچ کلشی 

7/57b 6/35c b1/4 bc0/7 dce0/3 bc0/5 1 2,4لیتر-D+MCPA مالچ کلشی + 

4/106a 0/62b 0/17a b0/8 de7/2 b7/6 5/1  2,4لیتر-D+MCPA 

6/2c 7/3d 5/6b bc3/5 de3/2 dc7/3 5/1  کروزلیتر 

9/0c 6/4d 4/3b c7/2 e7/0 de0/2 1 لیتر کروز + مالچ کلشی 

 .(.α=65/6آزمون دانکن ) باشددار میکننده عدم تفاوت معنیدر هر ستون حروف مشابه بیان

 

های مهار شامل وجین در بین تیمارهای آزمایشی، روش

لیتر  5/1مترمربع(،  گرم در 3/0درصد ) 7/99دستی با 

لیتر  1گرم در مترمربع(،  1/15درصد ) 4/85آترازین با 

گرم در مترمربع(،  8/5درصد ) 4/94آترازین+ مالچ کلشی با 

و  93ترتیب با گرم+ مالچ کلشی اولتیما به 150گرم و  175

لیتر  5/1گرم در مترمربع(،  2/3و  4/7ترتیب با درصد )به 96

لیتر کروز+  1گرم در مترمربع( و  7/3درصد ) 4/96کروز با 

گرم در مترمربع( تأثیر  6/4درصد ) 5/95مالچ کلشی با 

 های هرز داشتند.تری بر مهار علفبیش

مفید در کاهش  یکاربرد یهامدیریت تلفیقی از روش

 یهاکه مدیریتینحوهرز است، به یهاعلفوزن خشک 

 یهامکانیکی از روش -مکانیکی و زراعی -شیمیایی

هرز گزارش  یهاعلفدر کاهش وزن خشک  یکاربرد

در  از طرف دیگر،. (Najafi & Ghadiri, 2012) شده است

ی هاعلفروز پس از کاشت، میزان وزن خشک  90بازه 

بود،  مترمربعگرم در  2/112هرز در شرایط شاهد برابر با 

در تیمار  جزبههای مختلف مهار که این میزان در روش

گرم بود  4/106که برابر با  D+MCPA-2,4لیتر  5/1

های هرز باریک برگ با تراکم کم و وزن )وجود علف

ای که در گونهبه ،داری یافتخشک باال(، کاهش معنی

لیتر آترازین با  5/1، درصد -7/99شرایط وجین دستی با 

 -9/98لیتر آترازین+ مالچ کلشی برابر با  1، درصد -5/97



 خوزستان شمال در یادانه ذرت  هرز یهاعلف تیجمع و عملکرد یاجزا و عملکرد بر هرز یهاعلف یقیتلف و ییایمیش تیریمد ریتأث

 

 1401تابستان   2شماره   24دوره 
429

گرم  150، درصد -4/97با گرم اولتیما  175، درصد

 لیتر  1، مالچ کلشی+ درصد -2/99اولتیما+ مالچ کلشی با 

2,4-D+MCPA 5/97لیتر کروز با  5/1، %-5/43با- 

کاهش  درصد -1/99لیتر کروز+ مالچ کلشی با  1و درصد 

و  6/2، 7/57، 8/0، 7/2، 1/1، 5/2، 3/0به مقادیر  ترتیببه

مهار  واسطهبهوس گرم کاهش یافت. این کاهش محس 9/0

بعد از اعمال تیمارها  دوبارهی هرز در رشد هاعلف

توان دریافت می نتایج. با توجه به این (3)جدول باشد می

هرز، وزن خشک کنترل علف کاراییکه در بحث 

نسبت به  یتریتر و کاربردهرز معیار مناسب یهاعلف

 رودشمار میهرز بعد از اعمال تیمارها به یهاعلفتراکم 

(Monsefi et al., 2016; Noraftab et al., 2021) . 

 اجزای عملکرد و عملکرد ذرت. 2. 3
 . تعداد ردیف دانه در بالل1. 2. 3

ی هرز بر تعداد ردیف در هاعلفهای مختلف مهار روش

(. میانگین تعداد 4داری داشتند )جدول معنی تأثیربالل 

لیتر آترازین+ مالچ  1ردیف در بالل تحت تیمارهای 

برابر  D+MCPA-2,4لیتر  5/1گرم اولتیما و  175کلشی، 

ردیف بود و از این نظر برابر با تیمار شاهد بودند  14با 

 1کلی دو روش کنترلی وجین دستی و  طوربه(. 1)شکل 

مثبت را  تأثیرین میزان تربیشکلشی  لیتر کروز+ مالچ

درصد( بر تعداد ردیف در بالل ذرت را در این  29/14)

آزمایش داشتند، که مؤید کاهش رقابت برای منابع غذایی 

و رطوبت بین علف هرز و گیاه ذرت در مرحله گلدهی و 

نیز  Rezvani et al. (2014)(. 1تشکیل بالل است )شکل 

تعداد ردیف دانه در بالل  ینتربیشگزارش دادند که 

ردیف دانه در بالل  25/13مربوط به تیمار وجین دستی با 

ردیف در  1/11ین تعداد ردیف دانه در بالل با ترکمو 

 تیمار بدون مهار علف هرز وجود داشت. بالل در

  

 تأثیر تیمارهای آزمایشیتجزیه واریانس صفات موردبررسی ذرت تحت . 4جدول 

 شاخص

 برداشت

 عملکرد 

 دانه

 عملکرد 

 بیولوژیک

 وزن 

 هزاردانه

 وزن تر 

 بالل

  وزن خشک 

 بالل

 تعداد ردیف 

 در بالل دانه

 درجه 

 آزادی
 منابع تغییرات

 بلوک 2 40/0 30/19 40/8 33/3 658158 20/2 4/45
 تیمار 9 50/2* 6370** 6152** 10652** 102111773** 2/19** 236**

 خطا 18 99/0 50/10 50/55 8/58 283639 51/0 1/13

 (%ضریب تغییرات )  82/6 78/3 50/4 8/6 17/8 81/7 75/8

 . داربدون اختالف معنی ودرصد  1و  5داری در سطح احتمال معنیدهنده ترتیب نشانبه: nsو  ** ،*
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 بالل.تعداد ردیف دانه در ی هرز بر هاعلفهای مهار . تأثیر روش1شکل 

 (.LSD≤5ندارند) داریمعنی تفاوت  با حروف مشابههای میانگین
 

 

 

 

 . وزن تر و خشک بالل2. 2. 3

داری معنی تأثیری هرز هاعلفتیمارهای مختلف کنترل 

(. درصد 4بر وزن تر و خشک بالل ذرت داشتند )جدول 

های مختلف تغییرات صفت وزن تر بالل تحت روش

 214ی هرز در مقایسه با تیمار شاهد )هاعلفکنترل 

 5/1،  درصد 13گرم(، برای روش وجین دستی برابر با 

لیتر آترازین+ مالچ کلشی  1، درصد 9لیتر آترازین برابر با 

درصد،  5/9گرم اولتیما برابر با  175درصد،  3/3با  برابر

درصد، مالچ  30گرم اولتیما+ مالچ کلشی برابر با  150

 5/1درصد،  2/27برابر با  D+MCPA-2,4لیتر  1کلشی+ 

لیتر کروز  5/1درصد،  5/28برابر با  D+MCPA-2,4لیتر 

لیتر کروز+ مالچ کلشی برابر با  1درصد و  5/14برابر با 

 (.2رصد بود )شکل د 7/31

روند تغییرات وزن تر بالل در تیمارهای آزمایشی 

ی هرز هاعلفمؤید آن است که تیمارهای تلفیقی مهار 

کش و استفاده از که شامل کاهش مقدار مصرف علف

مالچ کلشی بوده است، باعث افزایش این صفت در 

ی هرز هاعلفمقایسه با تیمارهای مهار شیمیایی 

لیتر کروز+  1توان در تیمار ند را میباشد. این رومی

مالچ کلشی در مقایسه با نبود مالچ کلشی نیز مشاهده 

(. روند تغییرات وزن خشک بالل مشابه با 2کرد )شکل 

شود. وزن خشک روند تغییرات وزن تر آن گزارش می

گرم بود که این  7/179بالل در شرایط کنترل برابر با 

درصد  43مالچ کلشی با لیتر کروز+  1میزان در تیمار 

ترین میزان خود افزایش نسبت به شاهد، به بیش

گرم اولتیما+ مالچ کلشی  150گرم( و در تیمار  3/257)

گرم(  119ترین مقدار خود )درصد کاهش به کم 34با 

 (. 3رسید )شکل 

 



 خوزستان شمال در یادانه ذرت  هرز یهاعلف تیجمع و عملکرد یاجزا و عملکرد بر هرز یهاعلف یقیتلف و ییایمیش تیریمد ریتأث

 

 1401تابستان   2شماره   24دوره 
431

 
 زن تر بالل.های هرز بر وهای مهار علف. تأثیر روش2شکل 

 (.LSD≤5ندارند ) داریمعنیتفاوت  با حروف مشابههای میانگین

 
 ی هرز بر وزن خشک بالل.هاعلفهای مهار . تأثیر روش3شکل 

 (.LSD≤5ندارند ) داریمعنیتفاوت  با حروف مشابههای میانگین
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 . وزن هزاردانه3. 2. 3

داری در طور معنیگرم( به 253هزاردانه )ترین وزن کم

شرایط بدون مهار علف هرز )شاهد( نسبت به سایر 

(. نتایج نشان داد که 4)شکل  دست آمدتیمارها به

لیتر آترازین+ مالچ کلشی،  1تیمارهای وجین دستی، 

لیتر کروز+ مالچ کلشی نسبت به  1لیتر کروز و  5/1

، 60، 62میزان  به ترتیب وزن هزاردانه ذرت راشاهد به

داری با درصد افزایش داد و تفاوت معنی 5/64و  59

(. نکته دیگر که دارای اهمیت بود، 4)شکل هم نداشتند

زمان با مالچ کلشی بود، تأثیر مثبت تیمارهای هم

لیتر آترازین+ مالچ کلشی نسبت  1ای که تیمار گونهبه

کلشی، به همین تیمار در شرایط بدون استفاده از مالچ 

درصد وزن هزاردانه ذرت را افزایش داد که در  28

ی هرز در هاعلفنتیجه کاهش رقابت بین گیاه ذرت و 

ی هرز هاعلفاوایل کشت قبل از اعمال تیمارهای مهار 

باشد. این روند افزایشی وزن هزاردانه کش( می)علف

لیتر کروز در  1و  D+MCPA-2,4لیتر  1در تیمارهای 

شرایط حضور مالچ کلشی در مقایسه با نبود بقایای 

تر آب و فراهمی بیشگیاهی نیز مشاهده و ثبت شد. 

در  ی هرزهاعلفدلیل کنترل مطلوب مواد غذایی به

دلیل اصلی باالتربودن تعداد ردیف در  ابتدای رشد،

باشد که این نتایج با میدر ذرت  و وزن هزاردانه بالل

باشد. راستا میهم Moradi et al. (2016) های ارشگز

Gupta (2004 و )Rooki et al. (2019 بیان داشتند که )

و وزن خشک ذرت  ی هرز عالوه بر ارتفاعهاعلف

باعث کاهش طول بالل و تعداد دانه در بالل در ذرت 

 شوند.ای نیز میدانه

 

 عملکرد دانه. 3. 3

دار ها حاکی از تأثیر معنیتجزیه واریانس داده نتایج

های هرز بر صفت عملکرد دانه های مختلف مهار علفروش

   (. 4ذرت بود )جدول 
 

 

 

 

 

 
 ی هرز بر وزن هزاردانه.هاعلفهای مهار . تأثیر روش4شکل 

 (LSD≤5ندارند ) داریمعنیتفاوت  با حروف مشابههای میانگین

 

های مختلف مهار درصد افزایش این صفت تحت روش

تن در هکتار(،  2/6های هرز در مقایسه با تیمار شاهد )علف

تن در  4/14درصد ) 131برای روش وجین دستی برابر با 

تن در  2/10درصد  ) 63لیتر آترازین برابر با  5/1هکتار(، 
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 2/10درصد ) 63لیتر آترازین+ مالچ کلشی برابر با  1ر(، هکتا

تن  5/7درصد ) 20گرم اولتیما برابر با  175تن در هکتار(، 

درصد  22گرم اولتیما+ مالچ کلشی برابر با  150در هکتار(، 

 D+MCPA-2,4لیتر  1تن در هکتار(، مالچ کلشی+  6/7)

-2,4 لیتر 5/1تن در هکتار(،  4/10درصد ) 67برابر با 

D+MCPA  لیتر  5/1تن در هکتار(،  9/8درصد ) 43برابر با

لیتر کروز+  1تن در هکتار( و  9/10درصد ) 74کروز برابر با 

تن در هکتار( بود  2/13درصد ) 112مالچ کلشی برابر با 

(. براساس این نتایج مشاهده شد که تیمارهای کنترل 5)شکل 

ترتیب با مقادیر لیتر کروز+ مالچ کلشی به 1وجین دستی و 

ترین میزان عملکرد دانه تن در هکتار بیش 2/13و  4/14

در پژوهشی مشخص شد اثر  .(5ذرت را داشتند )شکل 

دار بود و های هرز بر عملکرد دانه ذرت معنیتداخل علف

های هرز، عملکرد دانه با افزایش مدت زمان تداخل علف

های چنین پژوهشهم(. Hosseini et al., 2009کاهش یافت )

زیادی رابطه مسـتقیم و مثبت بین عملکرد و استفاده از 

اند. این رابطه مقادیر مختلف بقایای گیاهی را به اثبات رسانده

هایی مانند ماده آلی خاک، بهبود مثبت به تغییر در ویژگی

خصوصیات فیزیکی و بیولوژیکی و چرخه کربن نسبت داده 

 et al.,Duppong 2000; et al., Linden  ;2004شده است )

2016et al., Monsefi .) 

 

 عملکرد بیولوژیک. 4. 3

داری تحت تأثیر طور معنیعملکرد بیولوژیک ذرت به

های در سطح یک درصد قرار های مختلف مهار علفوشر

ترین عملکرد بیولوژیک ذرت مربوط (. کم4گرفت )جدول 

تن و  2/15انگین به تیمار بدون مهار علف هرز )شاهد( با می

تن در  5/31ترین مقدار مربوط به تیمار وجین دستی )بیش

درصد افزایش را  108هکتار( بود که نسبت به تیمار شاهد 

های مدیریت تلفیقی (. در بررسی اثر روش6نشان داد )شکل 

ای مشخص های هرز بر عملکرد بیولوژیک ذرت دانهعلف

های انایی کنترل علفتنهایی توشد که کاربرد مالچ کلشی به

هرز را در مزرعه ذرت ندارند، اما تلفیق این روش با 

هایی نظیر توفوردی و نیکوسولفورون )کروز( کشعلف

های هرز و افزایش عملکرد سبب تأثیر بهتر در کنترل علف

 (.Amini et al., 2017شد )بیولوژیک ذرت 

 

 شاخص برداشت. 5. 3

داری بر شاخص های هرزتأثیر معنیتیمارهای مهار علف

(. 4برداشت  ذرت در سطح یک درصد نشان داد )جدول 

میانگین شاخص برداشت، در عدم کنترل علف هرز )شاهد( 

-2,4لیتر  5/1لیتر کروز،  5/1درصد بود که  1/41برابر با 

D+MCPA  ترتیب منجر به افزایش لیتر آترازین به 5/1و

درصدی شاخص برداشت نسبت به  7/15و  2/30، 6/35

داری بین هر تیمار شاهد شدند و از این نظر اختالف معنی

 (.7سه تیمار مذکور مشاهده نشد )شکل 
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 ی هرز بر عملکرد دانه ذرت.هاعلفهای مهار . تأثیر روش5شکل 

 (.LSD≤5ندارند ) داریمعنیتفاوت  با حروف مشابههای میانگین

 

 
 های هرز بر عملکرد بیولوژیک ذرت.های مهار علف. تأثیر روش6شکل 

 (.LSD≤5ندارند ) داریمعنیتفاوت  با حروف مشابههای میانگین
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 های هرز بر شاخص برداشت.های مهار علف. تأثیر روش7شکل 

 (.LSD≤5ندارند ) داریمعنیتفاوت  با حروف مشابههای میانگین

 
 

 

گرم اولتیما و مالچ  150و  175در مقابل تیمارهای 

درصد،  -6/3ترتیب با به D+MCPA-2,4لیتر  1کلشی+ 

داری نسبت به درصد کاهش معنی -5/4درصد و  -3/22

. بنابراین تحت این تیمارهای (5شاهد نشان دادند )شکل 

رسد که در شرایط مهار نظر میگونه بهآزمایشی، این

تر از ی هرز، میزان عملکرد دانه بیشهاعلفضعیف 

عملکرد بیولوژیک کاهش یافته است و این امر سبب 

راستا با نتایج این کاهش شاخص برداشت شده است. هم

نیز در بررسی تأثیر  Teimori et al. (2011)، پژوهش

ی هرز در مزارع ذرت هاعلفهای مختلف مدیریت شیوه

های مختلف مدیریت نشان داد بیان کردند که اثر روش

شاخص برداشت ذرت در تیمارهای وجین کامل و 

تر از داری بیشطور معنیکش نیکوسولفورون بهعلف

 شرایط شاهد بودند. 

 

 گیری نتیجه. 4

پذیری باالی تأثیرنتایج این پژوهش حاکی از  ،کلیطوربه

عملکرد دانه ذرت نسبت به مدیریت عملکرد و اجزای 

ی هرز ذرت بود. براساس این نتایج، در هاعلفتلفیقی 

ی هرز از جمعیت و وزن هاعلفشرایط شاهد )بدون مهار(، 

خشک باالتری نسبت به سایر تیمارها برخوردار بودند و این 

امر منجر به کاهش شدید عملکرد و اجزای عملکرد دانه 

ی هرز، هاعلفتیمارهای مهار  چنین در بینذرت شد. هم

تیمارهای وجین دستی و  یک لیتر کروز+ مالچ کلشی 

ترین تأثیر مثبت را بر صفات عملکردی ذرت داشتند، اما بیش

بودن عملیات وجین دستی نسبت به سایر با توجه به پرهزینه

های مهار، تیمار یک لیتر کروز+ مالچ کلشی )در شرایط روش

+ مالچ D+MCPA-2,4لیتر  1( و تیمار هاافزایش باریک برگ

بهترین تیمار مهار   ها(کلشی )در شرایط افزایش پهن برگ

  ی هرز بود.هاعلف

 

 تشکر و قدردانی. 5

از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز 

جهت تأمین هزینه موردنیاز این پژوهش که قسمتی از به

باشد، تشکر و می 18287/02/3/99قرارداد پژوهانه به شماره 

 گردد. قدردانی می

c
bc

abc bc

dc

d

dc

ab a

c

0

10

20

30

40

50

60

ت 
اش

رد
ص ب

اخ
ش

(
صد

در
)



 فرزانه معصومه ،یقهفرخ راهنما ابیافراس ،یمنصف یعل ،یالهضیف محسن

 

 1401تابستان   2شماره   24دوره 

436

 تعارض منافع . 6

 . گونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود نداردهیچ
 

 منابع. 7
Amini, A., Rajaii, M., & Farsinazhad, K. (2014). 

The effect of different tillage methods on yield 

and yield components of wheat. Journal of 

Plant Ecophysiology, 6(16), 27-38.  
Amini, R., Abdi, H., & Dabagh Mohamadi Nasab, A. 

(2017). The effect of integrated weed management 

methods on yield and yield components of maize 

in Kermanshah. Journal of Plant Protection, 

31(1), 92-104. 
Chamanabad Mohammaddoust, H. R., Asghari, A., 

& Tolikov, A. M. (2009). Effect of Weed /Crop 

Interference on Weed Canopy Architecture and 

Spring Barley Yield as Affected by Application 

of Ehemical Fertilizers. Plant Production 

Technology, 1(1), 1-9. 

Duppong, L. M., Delate, K., Liebman, M., Horton, 

R., Romero, F., Kraus, G., & Chowdbury, P. K. 

(2004). The effect of natural mulches on crop 

performance, weed suppression and 

biochemical constituents of catnip and St. John's 

wort. Crop Science, 44(3), 861-869. 
Food and Agriculture Organization of the United 

Nation (FAO). Data Collection. 

https://www.fao.org/statistics/data-collection/en/. 
Fathi, G., Ebrahimpour, F., & Siadat, S. A. (2003). 

Efficiency of some chemical and mechanical 

methods for weed control in corn in Ahwaz 

condition. Iranian Journal of Agricultural 

Science, 34, 187-203. 
Gupta, O. P. (2004). Modern Weed Management: 

With Special Referee to Agriculture in the 

Tropical and Sub tropical. 2nd Edition. [SL]: 

Agrobioss, pp: 430. 
Hosseini, S. A., Rashid Mohasel, H., Nasir Mahalati, 

M., & Hajmohammad-Nia Ghalibaf, K. (2009). 

Effects of nitrogen and duration of weed 

interference on corn yield. Journal of Plant 

Protection, 23, 97-105. 

Linden, D. R., Clapp, C. E., & Dowdy, R. H. 

(2000). Long-term corn grain and stover yields 

as a function of tillage and residue removal in 

east central Minnesota. Soil and Tillage 

Research, 56(3-4), 167-174. 
Mahmoodi, Gh., Ghanbari, A., & Hosseni Panah, F. 

(2014). Evaluation of some growth indices of 

weed species in different densities of corn field 

(Zea mays). Iranian Journal of Field Crops 

Research, 12(1), 118-126. 
Monsefi, A., Sharma, A. R., & Rang Zan, N. 

(2016). Weed management and conservation 

tillage for improving productivity, nutrient 

uptake and profitability of wheat in soybean 

(Glycine max)-wheat (Triticum aestivum) 

cropping system. International Journal of Plant 

Production, 10(1), 1-12. 
Moradi, H. R., Armin, H., & Marvi, H. (2016). Effects 

of nitrogen rate and herbicide doses on yield and 

yield components of corn under weed competition. 

Journal of Weed Ecology, 4, 11-18. 
Najafi, B., & Ghadiri, H. (2012). Weed control and 

grain yield response to nitrogen management and 

herbicides. Journal of Environmental Sciences, 

6(16), 39-47.  
Noraftab, R., Monsefi, A., Rahnama, A., & 

Ayneband, A. (2021). Weed population and 

nutrient uptake by wheat as influenced by 

different tillage practices and weed management 

options in Ahvaz. Journal of Plant Production, 

44(1), 143-156. 

Rezvani, M., Rahim Nejad, L., & Karam Zadeh, H. 

(2014). In evaluating the effect of pre-growth 

and post-growth herbicides on weed control and 

yield and yield components of corn in Shush 

region. Research in Crops, 2 (1), 28-38. 
Rooki, I., Mohammad, A., & Jamimoeini, M. (2019). 

The Response of Corn (Zea mays L.) Hybrids with 

Different Maturity Groups to Low Dose 

Application of Nicosulfuron Herbicide. Journal of 

Crop Eco-physiology, 13(2), 341-358.  
Teimori, M., Baghestani, M., Zand, A., Madani, H., 

& Bankesaz, A. (2011).  Investigating the effect 

of corn density and different methods of weed 

management in corn fields. Journal of Weed 

Science, 7(1), 37-47. 
Zand, A., Baghestani, M., Nezamabadi, N., Moini, 

M., & Hadizadeh, M. (2009). A review of the 

latest list of important herbicides and weeds in 

Iran. Weed Research, 1(2), 83-100. 

 


