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بررسی اثرات کاربرد کَد زیستی فسفاتِ ٍ کٌترل ػلف ّای ّرز بر ػولکرد ررت رقن 
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 چکیذُ

 (.Zea mays L) ررت اجسای ػولکرد ٍ بر ػولکرد (2فسفاتِ بارٍر) ات کٌترل ػلف ّای ّرز ٍ کَد زیستیبِ هٌظَر بررسی اثر

ّای کاهل تصادفی با سِ صَرت فاکتَریل در قالب طرح بلَک بِ 1390در بْار سال  کَّذضت، آزهایطی در ضْرستاى 704رقن 

دٍ  -2کٌترل ضیویایی با ػلفکص فَرام سَلفَرٍى  -1 ضاهل سِ سطح در کٌترل ػلف ّای ّرزفاکتَر اٍل  .بِ اجراء در آهذتکرار 

کَد  -2، 2کَد زیستی بارٍر -1ضاهل سِ سطح  کَد دّی در فاکتَر دٍم ضاّذ بذٍى کٌترل ٍ -3بار ٍجیي ػلف ّای ّرز 

ٍ کٌترل  اثر سطَح هختلف کَدیًتایج آزهایص ًطاى داد کِ . در ًظر گرفتِ ضذًذدٍ ًَع کَد  تلفیقی از ّر -3ضیویایی رایج 

ّا براساس آزهَى داًکي ًطاى داد کِ هقایسِ هیاًگیي. دبَدار هؼٌی یک درصذ در سطحاز ًظر آهاری بر ػولکرد داًِ، ػلف ّرز 

کوتریي ػولکرد داًِ در تیوار  ٍکاربرد کَد زیستی  هربَط بِ تیوار دٍبار ٍجیي ٍ kg/h18317  باالتریي ػولکرد داًِ بِ هیساى

زهایص ّوچٌیي ًطاى داد در ًتایج آ. بِ دست آهذ kg/h 7611 ضاّذ بذٍى کٌترل ٍ استفادُ از کَد ّای ضیویایی رایج بِ هیساى

  .ضًَذدرصذ کاّص ػولکرد در ررت هی 55ّرز کٌترل ًطًَذ، هَجب ّایصَرتی کِ توام ػلف

 ػلف ّرز ،ػولکرد داًِاکَئیپ، ، 2بارٍر  زیستیکَد ررت، : کلوات کلیذی

 

 هقذهِ

تثجیت اصت ٍسّب  :هبًٌذ َس خبصی،ّوچٌیي قبسچْبی هفیذی ّستٌذ کِ ّش یک ثِ هٌظ هتطکل اص ثبکتشی ّب ٍ ،کَدّبی صیستی

هصشف کَدّبی صیستی فسفشُ هَجت کبّص .هی ضًَذ پتبسین ٍآّي اص تشکیجبت ًبهحلَل آى ّب تَلیذ سبصی یًَْبی فسفبت،

ّبی کطبٍسصی ٍ عولکشد صساعی ثیطتش ٍ ثْتش  هصشف کَدّبی ضیویبئی ضذُ ٍ ثِ حفظ هحیظ صیست، حبصلخیضی صهیي

گستشش سٍص (. 2002سٍصاس ٍ ّوکبساى، )اضبسُ کشد  2تَاى ثِ کَد صیستی فسفبتِ ثبسٍس ـ ِ هیاًجبهذ اص جول گیبّبى هی

ّبی قذیوی، کص ّبی جذیذ ٍ کٌبس گزاضتي علفکصّب؛ سًٍذ کٌذ هعشفی علفکصّشص ثِ علفّبیافضٍى هقبٍهت علف

ّبی کٌتشل ضیویبیی سا دس اختیبس شی اص سٍشّبی کوت ّبی آیٌذُ کطبٍسصاى گضیٌِثبضٌذ کِ دس دِّّوگی هجیي ایي ًکتِ هی
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ّبی ضیویبیی گطتِ ٍ ًسجت ثِ ّبی کٌتشل غیش ضیویبیی جبیگضیي سٍشثذیي تشتیت ثبیذ سٍش. داضتِ ٍ ثِ کبس خَاٌّذ ثست

ٌتشل ّذف اص ایي هغبلعِ ثشسسی تبثیش استفبدُ اص کَد صیستی فسفشُ ٍ ک. (2002کٌضٍیک ٍ ّوکبساى،)تَسعِ آًْب اقذام ًوَد 

علف ّبی ّشص دس صهبى ّبی هختلف ٍجیي علف ّبی ّشص ثش عولکشد گیبُ صساعی رست ٍ ّوچٌیي کبّص ّضیٌِ ّبی اضبفی 

 .جْت حزف علف ّبی ّشص هی ثبضذ

 

 هَاد ٍ رٍضْا

 تکشاس سِ دس یتصبدف کبهل یثلَکْب عشح قبلت دس فبکتَسیل صَست ثِضْشستبى کَّذضت  دس 1390 دسسبل قیتحق يیا

استفبدُ اص کٌتشل ضیویبیی تَسظ علف کص فَسام سَلفَسٍى یب  -1: ضبهل( کٌتشل علف ّبی ّشص)اٍل  فاکتَر .ضذ اًجبم

( کَد دّی) دٍم فاکتَر ٍ (W3)ضبّذ ثذٍى کٌتشل علف ّبی ّشص-3( W2)دٍ ثبس ٍجیي علف ّبی ّشص -2(W1)اکَئیپ

ثش اسبس آصهَى خبک ( F2)کَدّبی سایج ضیویبیی -2بس گشم دس ّکت100ثِ هیضاى ( F1) 2کَد صیستی فسفبتِ ثبسٍس -1:ضبهل

سبصی صهیي ثشای ثالفبصلِ پس اص آهبدُ. گشفت اًجبم(. F3)تلفیقی اص ّشدٍ-3گشفت  قشاس کشتْب داخل دس یتصبدف ثصَست کِ

کبضت کشدُ ٍ سپس ّب سا ضیبس دادُ ٍ اقذام ثِ کب سٍی سدیفٍَسیلِ فِث ثزس سا ثب ثبکتشی سیضٍثیَم آغطتِ سپس کبضت، ماًجب

تعذاد کل کشت . گشدیذهتش ثبضذ ثب خبک پَضبًذُ ٍ صهیي آثیبسی سبًتی 5ثشاثش  ثب دست سٍی ثزٍس سا ثِ ًحَی کِ عوق کبضت

ثشداضت . ثَد وتشیسبًت 75 فیسد فبصلِ ثب ٍ هتش 6 عَل ثِ کبضت فیسد 5 ضبهل یطیآصهب کشت ّش کشت، 27ّبی آصهبیص 

دست  ی اتصبل داًِ ثِ چَة ثالل ٍ ثِ ٍسیلِعالئن سیبُ ضذگی دس ًبحیِ ٍ ثش اسبس هطبّذُ 1390اٍایل هْش هبُ  رست دس

ّب ثش اسبس آصهَى داًکي دس سغح هعٌی داس ثَدى هحبسجبت ثش اسبس عشح آهبسی هشثَعِ ٍ هقبیسِ هیبًگیي .صَست گشفت

ثشای  Excel ٍ Sigma plotّب ٍ اص ًشم افضاسّبی گیيثشای تجضیِ ٍاسیبًس ٍ هقبیسِ هیبً Mstatc اص ًشم افضاس. اًجبم ضذ%  5

 .سسن ًوَداسّب استفبدُ ضذ

 

 ًتایج ٍ بحث

ّشص قشاس گشفت ٍ عولکشد داًِ دس ّبیی رست یکی اص صفبت هْن صساعی ثَد کِ تحت تبًثیش سقبثت علفعولکشد داًِ

ثِ ( 1 ضکل)داسی ثب یکذیگش اختالف داضتٌذّشص ثِ عَس هعٌی ّشص ٍ ضبّذ ثذٍى کٌتشل علفتیوبسّبی دٍثبس ٍجیي علف

ّشص تب آخش فصل هَجت کبّص ضذیذی دس عولکشد داًِ گشدیذ ٍ افت عولکشد دس ایي تیوبس ّبیعَسیکِ تذاٍم حضَس علف

 5/16646حذاکثش عولکشد داًِ اص تیوبس دٍ ثبس ٍجیي ثِ هیضاى . دسصذ ثَد 55ّشص تقشیجبً عبسی اص علفًسجت ثِ تیوبس ضبّذ 

کیلَگشم دس ّکتبس  13670کیلَگشم دس ّکتبس ثذست آهذ ٍحذاقل عولکشد دس تیوبس ّبی عذم کٌتشل علفْبی ّشص ثِ هیضاى 

ّشص آى ثیطتش ّبیّبیی گضاسش کشدًذ کِ علفت سا دس کشترس کوتشیي عولکشد داًِ (2001 ،دلیپ ٍ ّوکبساى). هطبّذُ ضذ

(. 2 ضکل)ّوچٌیي کبسثشد هقبدیش هختلف کَدی تبثیشات هعٌی داسی سا ثش عولکشد داًِ ثِ ٍجَد آٍسد. ٍ صٍدتش سجض ضذُ ثَدًذ

کیلَگشم دس  8/15012اى ثِ هیض(f1)تیوبسّبی هشثَط ثِ اعوبل کَد ثیَلَطیک ّب ثیطتشیي عولکشد داًِ دس هیبًگیي ِدس هقبیس

 .(3 ضکل) اص تیوبس ّبی استفبدُ اص کَد ضیویبیی ثِ دست آهذ کیلَگشم دس ّکتبس12196ثِ هیضاى  کوتشیي عولکشد ّکتبسٍ
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ثبضذ کِ ًتبیج ثب گضاسش دلیپ ٍ ّوکبساى هی 2علت افضایص عولکشد دس تیوبس رکش ضذُ تلقیح ثب کَد ثیَلَطیک ثبسٍس 

 . دسصذثَد 19دسصذ افضایص عولکشد داًِ فیوبثیي دٍ تیوبس هزکَس حذٍد  .هغبثقت داسد( 2001)
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 اثشات تیوبسّبی علف ّشص ثش عولکشد داًِ رست :2ضکل              اثشات تیوبسّبی هختلف کَدی ثش عولکشد داًِ رست: 1ضکل
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اثشات تیوبسّبی کَد دّی ٍ کٌتشل علف ّشص ثش عولکشد داًِ رست :4ضکل  

ری کلیًتیجِ گی  

دارای تاثیرات  بر ػولکرد داًِ از ًظر آهاری کٌترل ػلف ّرزاثر سطَح هختلف کَدی ٍ ًتایج آزهایص ًطاى داد کِ  

 .ء برهحیط زیست بْرُ بردهؼٌی داری بَدًذ ٍ هی تَاى از ایي رٍش در جْت افسایص ػولکرد با حذاقل اثر سَ
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Abstract 

In order to study the biological effects of weed control and fertilizer (phosphate-fertilized 2) 

on the yield and yield components of maize (Zea mays L.) cultivars 704, There were 

performed pilot in a factorial randomized complete block design with three replications in 

Koohdasht city in the spring of 1390. The first factor to control weeds in three levels, 

including 1- Chemical control with herbicides Foram Solfuron 2- two times weeding weeds 

3- control without weeding and the second factor fertilization at three levels, including 1- 

fertilizer, bio fertilizer 2, 2– current fertilizer and 3- A combination of both types of fertilizers 

were considered. Test results showed that the effect of different levels of weed control and 

fertilizers was statistically effects on yield, at the level of 1% of the mean fitted. Compare the 

average on logistic Duncan proved to be the highest-seed yield amount equivalent 18317 kg/h 

related to double weeding and bio-fertilizer application. There was obtain  the lowest seed 

yield from control treatment in the control without the use of manure current chemical 

fertilizers amount 7611 kg/h. Test results also showed that if all the grass, weed-control in  

causes 55 percent are fitted in the yield of the corn. 
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