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كش  هاي رشدي ذرت در مقادير مختلف كود نيتروژن و دزهاي علف بررسي شاخص  

  3، محمد فرهنگ فر 3،  ابوذر جوكار2 ،حسن عليزاده 2، حميد رحيميان مشهدي1احمد زارع

دانشجوي  - 3عضو هيت علمي دانشگاه تهران-2هاي هرز دانشگاه تهران  مبارزه با علفدانشجوي كارشناسي ارشد رشته شناسايي و  -1
  هاي هرز دانشگاه تهران كارشناسي ارشد رشته شناسايي و مبارزه با علف

 چكيده

ده كشاورزي هاي رشدي ذرت، آزمايشي در مزرعه پژوهشي دانشك كش نيكوسولفورون بر شاخص به منظور ارزيابي برهمكنش كود نيتروژن و علف
 0(فاكتور كود نيتروژن. به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك كامل تصادفي با سه تكرار انجام گرديد 1386-1387دانشگاه تهران در سال زراعي

نتايج نشان . شددر نظر گرفته ) گرم ماده موثر در هكتار 80و  60، 40،  20،  0(كش نيكوسولفورون و دز علف) كيلوگرم در هكتار 360و  270، 180،
گرم ماده موثر در هكتار بر ارتفاع ذرت، شاخص سطح برگ، بيوماس ذرت و سرعت رشد محصول تاثير  80و  6داد كه كود نيتروژن و دزهاي  

را تا كيلوگرم در هكتار اگرچه باالترين شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول را به دست آورد، اما نتوانست اين روند  360تيمار كود . دارند
در . بنابراين در مرحله زايشي اين روند در اين تيمار كودي كاهش يافت كه اين مي تواند بر عملكرد دانه تاثير داشته باشد. اواخر فصل نگه دارد

  .گردد هاي رشدي در ذرت مي گردد كه باعث كاهش شاخص هاي هرز ايجاد مي واقع با تامين بيشتر كود نيتروژن فضاي مناسبي براي علف

 ذرت، شاخص رشد، كود نيتروژن، نيكوسولفورون: واژگان كليدي

 مقدمه

و يك تركيب بيولوژيكي كه در فتوسنتز ) 5(كود نيتروژن يك ماده غذايي كليدي است كه در توليدات محصوالت غير لگوم بسيار كاربرد دارد
بت بر روي رشد ذرت و گاوپنبه داشت اما ارتفاع گاوپنبه، افزايش نيتروژن يك اثر مث) 7(فعال و ظرفيت عملكرد نقش مهمي را ايفا مي كند

نيز در طي نتايج آزمايش خود ) 1(آقا عليخاني).3.(شاخص سطح برگ و بيوماس گاوپنبه بيشتر از افزايش كود، نسبت به ذرت واكنش داد
. تعداد برگ ذرت كاهش يافتنشان داد كه در تيمار رويش همزمان تاج خروس و ذرت، سرعت توسعه سطح برگ، شاخص سطح برگ و 

هاي رشد محصول تاثير بگذارد كه منجر به باال رفتن توان  تواند بر روي شاخص بنابراين كود نيتروژن مي تواند به عنوان ابزاري باشد كه مي
رز و نسبت باالي ه گزارش كردند كه تحت شرايط عاري از علف) 6(كچكارت و سو آنتون . باشد هاي هرز مي رقابتي محصول در برابر علف

كيلوگزم در هكتار افزايش عملكرد دانه، سطح برگ، وزن گياه، ارتفاع گياه و ماده خشك باالي سطح خاك را به همراه داشته  200كود ازت 
است اما در حضور دم روباهي در ذرت مقدار كلروفيل برگ، نسبت شاخص سطح برگ، ارتفاع گياه و ماده خشك اندامهاي هوايي در سطح 

كش هاي ذرت در ايران را مورد بررسي قرار دادند و نتيجه  ارزيابي علف) 2(همچنين باغستاني و همكاران. االتر كود نيتروژن كاهش يافته بودب
هاي  كش برروي شاخص هدف از اين آزمايش تاثير كود نيتروژن و علف. باشد گرم ماده موثر در هكتار بهترين دز مي 80گرفتند كه ميزان 

  .ت و در نهايت عملكرد دانه ذرت مي باشدرشدي ذر

  ها مواد و روش

، 180، 0ژن در مقـادير         ها شامل كود نيترو فاكتور. تكرار انجام گرديد 3اين آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك كامل تصادفي در 
سه كود نيتروزژن در .باشد گرم ماده موثر مي 80و  60  ،40، 20، 0كش نيكوسولفورون در دزهاي  كيلوگرم در هكتار و فاكتور علف 360و  270
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هـاي رشـدي ذرت دو هفتـه پـس از كـاربرد       در مـورد شـاخص  . استفاده گرديد) كش قبل از كاشت، آبياري دوم و قبل از كاربرد علف(مرحله
كش، هر دو هفته يك بار سه بوته ذرت از هر كرت به صورت تخريبي قطع گرديد و در آزمايشگاه شاخص سطح بـرگ توسـط دسـتگاه     علف

leaf area سـاعت   72درجه سانتيگراد به مدت  73ديد و همچنين وزن خشك ساقه و برگ پس از گذراندن در آون در دماي گيري گر اندازه
. روز پس از كاشت ذرت انجـام گرديـد   105و  90، 75، 60، 45هاي رشد ذرت در روز هاي  گيري شاخص مرحله اندازه 5. گيري گرديد اندازه

كش به  در اين معادالت اثر مقادير كود نيتروژن و دزهاي علف. گرديد sigmaplot 11 , excelزار ها با استفاده از نرم اف تجزيه و تحليل داده
  .صورت جداگانه مورد بررسي قرار گرفتند

  نتايج و بحث

ت و باالترين ذرت باالتراس كودي ارتفاع هاي تيمارباشد و در ساير  ، كمترين ارتفاع مين نيتروژكود  بدونارتفاع در تيمار  نتايج نشان داد كه
گرم ماده موثر در هكتار  80و  60كش، دزهاي  در مورد دزهاي علف. كيلوگرم در هكتار به دست آمده است 270ارتفاع در تيمار كودي 

هاي كودي بود  هاي كود نيتروژن، بيشترين سطح برگ مربوط به تيمار در مورد شاخص سطح برگ در تيمار. بيشترين ارتفاع را به دست آوردند
كيلوگرم كود نيتروژن باالترين شاخص سطح برگ را  360اگرچه تيمار . داري را نشان داد اختالف معني) شاهد(نسبت به تيمار بدون كود و

در مورد شاخص سطح برگ در دزهاي ). 2شكل . (باشد دشت اما دوام سطح برگ در اين تيمار در مراحل زايشي ذرت به صورت كاهشي مي
در مورد سرعت رشد محصول، بيشترين مقدار مربوط به تيمار . گرم ماده موثر به دست آمد 80و  60برگ در دزهاي  كش، باالترين سطح علف
. دست آمدگرم ماده موثر به  80و  60كيلوگرم در هكتار و در دزهاي  360و 270كودي

اگر چه 
سرعت رشد 
محصول در 
تيمار كودي 

كيلوگرم  180
باشد  كمتر مي

اما توانسته 
 ). 3شكل ( است روند سرعت رشد محصول را تا اواخر فصل حفظ نمايد

  

  كش بر ارتفاع ذرت زهاي علفاثر مقادير مختلف كود نيتروژن و د - 1نمودار
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   كش بر شاخص سطح برگ ذرت هاي كود نيتروژن و دزهاي علف اثر تيمار -2نمودار  

  
  كش بر رشد  نسبي محصول علف هاي دزاثر تيمار هاي كود نيتروژن و  -3شكل

 80و  60هاي  كيلوگرم كود نيتروژن و در دز 270دهد كه عملكرد دانه ذرت در تيمار  ها در عملكرد دانه ذرت نشان مي شاخصتاثير اين 
هاي  هاي هرز به دست نيامده است و شاخص گرم كنترل مناسبي از علف 40تر از  باشد و دزهاي پايين گرم ماده موثر در هكتار باالترين مي

ها خود  تواند در عملكرد دانه و هم بيوماس ذرت تاثير داشته باشند كه اين ها مي بنابراين اين شاخص). 4شكل .(اند تهمورد نظر نيز كاهش ياف
  .گردد هاي هرز مي موجب افزايش توان رقابتي ذرت در برابر علف

( ــتروژن   ــود ني ــدار ك ــار  ( مق ــرم در هكت ــو گ كيل
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  مقادير مختلف كود تيتروژنكش و عملكرد دانه ذرت در  رابطه بين دزهاي علف-4شكل
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Evaluation of corn growth indices in response to nitrogen fertilizer rates and 
herbicide doses 
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1 Msc student of weed science University of Tehran, 2 faculty member of University of Tehran  

Abstract 

To evaluate the interaction between nitrogen rates and nicosolfuron doses as a new herbicide on corn 
growth indices, a factorial experiment was conducted based on RCBD at Research Fields of University of 
Tehran in 1387. The experiment was performed with three replications. The factor of nitrogen with 4 
levels (0, 180, 270 and 360 kg/ ha) and Nicosolfuron herbicide via 5 doses (0, 20, 40, 60 and 80 g ai / ha) 
was considered. The results showed that the nitrogen fertilizer and herbicide doses of 6o and 80 g ai/ ha 
affected height of corn, leaf area index, corn biomass and crop growth rate. Even though the 360 kg/ ha 
fertilizer treatment obtained the highest leaf area index and crop growth rate, however, this treatment 
could not keep that trend by the late season. Thus, in the reproductive stage of corn that trend decreased in 
that fertilizer treatments, so, it can affect the grain yield. In fact, the more supply of nitrogen, the more 
growth of weed and it can cause decreasing of corn growth indices.  

Key words: corn growth indices, nitrogen fertilizer, nicosolfuron 

 

 

  


