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 چکیدٌ
تأثیش سٍش ّای هختلف  افاک    تکشاس ًسثت تِ تشسسی 3طی یک آصهایص  استشیپ پالت دس قالة طشح تلَک ّای کاهل تصادفی دس 

ضاسع رست اقذام ضذ دس ایي تشسسی تیواسّا ضاهل اسفتفادُ اص سٍش ّفای هختلف     ٍسصی ٍ استفادُ اص عل  کص ّا دس هذیشیت عل  ّای ّشص ه

تعٌفَاى ففاکتَس عوفَدی ٍ ففاکتَس افقفی ضفاهل اسفتفادُ اص سفوَم علف            )تی افاک ٍسصی . ااک ٍسصی هشسَم ، کن ااک ٍسصی )ااک ٍسصی

گشم دس ّکتاس، ٍجیي دسفتی  ٍضفاّذ تفذٍى کٌتفش       175وا لیتش دس ّکتاس،اٍلتی 2ضاهل عل  کص کشٍص تِ هیضاى یک لیتش دس ّکتاس، اکَتیپ )کص

سٍص تعذ اص اعوا  تیواسّا تحت تفأثیش سٍضفْای هختلف  افاک      33ٍ   15ًتایج ًطاى داد  ٍصى اطک عل  ّای ّشص دس صهاًْای. تَد(عل  ّشص

 .ایي سٍضْا تش تعذاد عل  ّای ّشص تَد ٍسصی ٍ  ّوچٌیي سٍضْای کٌتش  قشاس گشفتٌذ، ًتایج ّوچٌیي ًطاى دٌّذُ تأثیش هعٌی داس تشّوکٌص

 ، عملکرد داوٍيرزی کص ، خاک ذرت ، علف :ياژٌ َای کلیدی

 

 مقدمٍ

گسفففتشش افففاک ٍسصی حففففاوتی تفففذٍى ٍجفففَد علففف  کفففص ّفففا ٍ تکٌَلفففَطی اسفففتفادُ اص آًْفففا ّشگفففض          

دس سیسفففتن ّفففای افففاک ٍسصی حففففاوتی، علففف  کفففص ّفففا جضوفففی اص سیسفففتن افففاک ٍسصی ٍ تفففا آى   . هیسفففشًوی ضفففَد

یَسفففتِ اًفففذ، دس حفففالی کفففِ دس سٍش ّفففای هشسفففَم افففاک ٍسصی ایفففي هفففَاد تکویفففل کٌٌفففذُ اثفففشات عولیفففات افففاک    پ

ًطفففاى دادًفففذ کفففِ افففاک ٍسصی ًسفففثت تفففِ عٌا فففش    (  1996) هفففک کالسفففی ٍ ّوکفففاساى . ٍسصی تفففِ ضفففواس هفففی سٍد 

ذ سففالِ آًْففا ّففن  ٌففیي ًطففاى دادًففذ علفف  ّففای ّففشص  ٌفف     . غففزایی سٍی جوعیففت علفف  ّففای ّففشص تففاثیش تیطففتشی داسد   

ًطفففاى هفففی دّفففذ کفففِ ( 1992) ًتفففایج اسطفففشیثش. دس ضفففشایس اسفففتفادُ اص افففاک ٍسصی ّفففای حفففذاقل ضفففای  تفففش ّسفففتٌذ 

تففزسّا دس ضففشایس اسففتفادُ اص اففاک ٍسصی حففذاقل تففِ سففر  اففاک ًضدیففک تففش اسففت ٍ تٌففاتشایي ضففشایس هسففاعذتشی             

تففشاکن تَتففِ، کففَد دّففی ٍ علفف      ترففَس کلففی عففَاهلی اص قثیففل اففاک ٍسصی، تٌففاٍب صساعففی،    . تففشای جَاًففِ صًففی داسًففذ  

اسففتفادُ اص تٌففاٍب ّففای صساعففی تففا اتسفففادُ اص    . کففص ّففا قففادس  تففِ تمییففش دس هقففذاس تففزس علفف  ّففای ّففشص اَاٌّففذ تففَد      

گًَففِ ّففای هختلفف  گیففاّی تاعفف  قرفف   شاففِ صًففذگی تیوففاسی ّففا ٍ سضففذ علفف  ّففای ّففشص هففی ضففَد کففِ ایففي عوففل        

آصهفففایص تفففِ هٌرفففَس تشسسفففی اثفففش سٍش (. 1994ٍ ّوکفففاساى، کفففاسلي ) تاعففف  تْثفففَد عولکفففشد گیفففاُ صساعفففی هفففی ضفففَد

ّففای هختلفف  اففاک ٍسصی تففش اصَ ففیات عولکففشد ٍ اجففضای عولکففشد داًففِ  ففَست گشفففت تففا تففا تَجففِ تففِ تففأثیش             

 .سٍش ّای هختل  ااک ٍسصی تش اجضای عولکشد داًِ، اثش تیواسّا تش عولکشد داًِ سا تَجیِ ًوَد
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 ريش َا مًاد ي

دس اساضی ایستگاُ تحقیقاتی تختاجشد داساب ٍاتسفتِ تفِ هعاًٍفت هشکفض تحقیقفات کطفاٍسصی       1389تاى ایي آصهایص دس تاتس

عفش    N  63 46 28طفَ  جمشافیفایی هحفل   .کیلَهتشی ضْشسفتاى داساب قفشاس داسد اًجفام گشدیفذ       8فا لِ  داساب کِ دس  -فاسس

 .هتش تَد 1153 ٍ استفاع اص سر  دسیا E 29 22 54جمشافیایی آى 

تیواسّا ضفاهل اسفتفادُ   . تکشاس اًجام ضذ 3 َست استشیپ پالت دس قالة طشح تلَک ّای کاهل تصادفی دس ِ آصهایص تایي 

عٌفَاى ففاکتَس عوفَدی ٍ    ِ تفی افاک ٍسصی تف    -3کفن افاک ٍسصی    -2 افاک ٍسصی هشسفَم   -1اص سٍش ّای هختل  ااک ٍسصی

 (اکَویفپ ) ففَسام سفَلفَسٍى   – 2 تِ هیضاى یک لیتش دس ّکتاس( ٍصکش)ًیکَسَلفَسٍى   -1تیواسّای استفادُ اص سوَم عل  کص ضاهل 

یک هشتثفِ ٍجفیي علف      -4 گشم دس ّکتاس 175تِ هیضاى (  اٍلتیوا)ایسوَ سَلفَسٍى + ًیکَ سَلفَسٍى  – 3 لیتش دس ّکتاس 2تِ هیضاى 

تفِ   ذاد ٍ ٍصى اطک علف  ّفای ّفشص   دس طَ  فصل سضذ تِ هٌرَس اًذاصُ گیشی تع. تَد (تذٍى کٌتش  عل  ّشص) ضاّذ -5 ّای ّشص

هتش تشداضت ضذُ ٍ  تعذاد عل  ّفای ّفشص    1×1فا لِ دٍ ّفتِ ٍ یکواُ پس اص اعوا  تیواسّا اص ّش کشت عل  ّای ّشص تا کَادسات 

دسجِ ساًتیگشاد دس آٍى گزاضتِ ٍ سپس ٍصى اطک عل   72اعت ٍ تا دهای س 48تِ تفکیک جٌس ٍ گًَِ هطخص ضذًذٍ تِ هذت 

 .سدی  ٍسس ّش کشت ًوًَِ تشداسی اًجام ضذ 2تِ هٌرَس اًذاصُ گیشی عولکشد ٍ اجضاء عولکشد اص  .ص هحاسثِ گشدیذّای ّش
 

 وتایج ي بحث 

ٍ علف  کفص ّفا     تشّوکٌص ااک ٍسصی هشسَم ٍ تذٍى افاک ٍسصی   اصعل  ّای ّشص  ًتایج آصهایص ًطاى دٌّذُ کٌتش 

دس ضشایس  . اَتی تش عل  ّای ّشص داضتِ تاضذ ِ است دس ضشایس رکش ضذُ دٍام اثشایي عل  کص تَاًستاست کِ تیاى گش آى است کِ 

تی ااک ٍسصی تمییشات ٍصى اطک عل  ّشص دس ایي تیواس هثثت تَد کِ تا تَجِ تِ تِ سًٍذ هٌفی تعذاد عل  ّشص دس ایفي تیوفاس تفِ    

ّص یافتفِ ٍ گیفاُ تَاًسفتِ تفِ سضفذ هجفذد افَد اداهفِ         سٍص اص استفادُ اص علفکفص کفا   15ًرش هی سسذ دٍام اثش  تِ تذسیج ٍ پس اص 

تمییشات عل  ّای ّشص دس تشّوکٌص تیواسّای ااک ٍسصی تا عل  کص اٍلتیوا ًیض تا عل  کص اکَویپ ضثیِ تَد ّش  ٌفذ کفِ   .دّذ

ى اص دٍام اثفش  افضایص دس ذ تمییش عل  کص دس تش ّن کٌص تا تیواس تذٍى ااک ٍسصی تسیاس کوتش اص عل  کص اکَویپ تفَد کفِ ًطفا   

سًٍذ تمییشات  اثش عل  کص کشٍص تا کاّص هیضاى ااک ٍسصی کاّص یافت دس .تیطتش ایي عل  کص دس ضشایس تی ااک ٍسصی داضت

ضشایس ااک ٍسصی هشسَم دس ذ تمییش عل  کص هثثت تَد کِ ّش ٌذ ایي تمییفش تسفیاس جضوفی تفَد اهفا حفاکی اص کفاّص دٍام اثفش         

هٌفی ضذى دس ذ تمییش دس تیواسّای کن ااک ٍسصی ٍ تی افاک ٍسصی  ًطفاى اص دٍام   . علفکص تا ایي هشحلِ اص سضذ گیاُ صساعی تَد

 .(1جذٍ  ) یي عل  کص دس ایي ضشایس تَدُ استاثش ا
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 يزن خطک تعداد

سٍص پس اص تیواس  15

 علفکص

 

سٍص پس اص تیواس  33

 علفکص

 

دس ذ 

 تمییش

 

سٍص پس اص  15

 تیواس علفکص

 

سٍص پس اص تیواس  33

 علفکص

 

 دس ذ تمییش

 

ااکَسصی 

 هشسَم

 

 def 8583.7 D 70.99 Ef 49.34 -30.50 H 50.2 i 52.03 3.65 کشٍص

ویپاکَ  ef 8296.7 D 75 E 67.34 -10.21 G 65.83 h 71.33 8.35 

 f 8156 D 77.66 E 67.33 -13.30 G 61.64 i 56.16 -8.89 اٍلتیوا

 cde 8930.7 F 9 F 27.67 207.44 J 7.07 k 18.5 161.67 ٍجیي دستی

 g 7258.3 C 112.67 Cd 146 29.58 D 118.77 d 187.6 57.95 تذٍى ٍجیي

کن 

یااکَسص  

 a.d 9230.3 C 117.67 De 85.67 -27.19 G 71.03 i 54.4 -23.41 کشٍص

 bcd 9195 C 137.66 C 163.33 18.65 E 106 e 114.63 8.14 اکَویپ

 def 8479.3 C 129 D 104.66 -18.87 F 93.87 g 81.94 -12.71 اٍلتیوا

 bcd 9146 F 14.67 F 32 118.13 Ij 10.56 j 23.53 122.82 ٍجیي دستی

 f 8095 B 196.67 B 284 44.40 B 199.3 b 331.13 66.15 تذٍى ٍجیي

تذٍى 

 ااکَسصی

 a 9956 Bc 166 D 124.67 -24.90 F 86.83 i 57.42 -33.87 کشٍص

 abc 9598 B 170.66 C 192.67 12.90 C 126.47 c 219.47 73.54 اکَویپ

 bcd 9141.7 B 181.67 C 176 -3.12 Ef 101.34 f 102.84 1.48 اٍلتیوا

 ab 9761.7 E 23.67 F 37.34 57.75 I 15.96 j 29.83 86.90 ٍجیي دستی

 bcd 9147.7 A 288 A 549 90.63 A 277.1 a 550.51 98.67 تذٍى ٍجیي

 .معىی داری ومی باضىد تفايت% 5در َر ستًن میاوگیه َایی کٍ دارای حرف مطابٍ َستىد از وظر آماری با استفادٌ از آزمًن داوکه در سطح احتمال * 

 

 وتیجٍ گیری کلی

ٍسصی کاّص یافت تیطتشیي  ٍسصی تا  تیواس ّای کٌتش  تا کاّص عولیات ااک عولکشد داًِ دس تشّن کٌص تیواس ّای ااک

ِ ( کیلَگشم دس ّکتاس 9956)ٍسصی تا عل  کص کشٍص تذست آهذ  عولکشد اص تش ّن کٌص تیواس تی ااک  کوتشیي عولکشد داًِ هتعلق تف

ٍسصی  ًتایج ًطاى داد ّش ٌفذ تفا کفاّص افاک    (. کیلَگشم 7253) ٍسصی هشسَم تَد تیواس عذم کٌتش  عل  ّای ّشص دس ضشایس ااک

تِ ًرش هی سسذ . ٍسصی افضایص داضت تعذاد ٍ ٍصى عل  ّای ّشص سًٍذ افضایطی داضت اها عولکشد داًِ رست دس ضشایس کاّص ااک

ٍسصی تَاًستِ است ضشایس سا تشای افضایص عولکشد رست دس تشاتش افضایص  ضشایس کن ٍ تذٍى ااکافضایص تَاى سقاتتی گیاُ صساعی دس 

 .عل  ّای ّشص فشاّن کٌذ
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Abstract 

To evaluate the effect of different soil tillage methods and application of various herbicides, 

a strip plot experiment in a randomize complete block design with 3 replication was conducted to 

manage and control the weeds in corn cultivation. Treatment consisted of three different soil tillage 

practices (conventional, minimum and no tillage methods) as vertical factors and utilization of 

herbicides including cruz  herbicide in the rate of 1lit ha
-1

 , Equipe in 2lit ha
-1 

and Ultima in 175 

gha
-1

,Hoeing and no weed control as check as horizontal factors. Results showed that 15 and 30 

days after treatments. Exertion, dry weight of weeds was affected by different tillage methods and 

weed control. Also a significant effect was observed in the case of interaction of these treatments on 

weed number. 
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