
 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 

   1389ماه  بهمن  27- 28

ش     نپ  یھما شاورزی     م و         ایده     ی   

  
 

 منطقه هاي هرز بومي در حضور علف گياه ذرتسطح برگ  تاثير دور آبياري و مقدار نيتروژن بر
 فسا

 2فرهاد مهاجري و2محمدرحيم اوجي ،1سجاد قائدي

  هرز دانشگاه آزاد اسالمي واحد فسا هاي علفكارشناسي ارشد شناسايي و مبارزه با  يدانشجو - 1
  احد فساهيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي و عضو - 2 

Sajadghaedy2010@yahoo.com  
 
  چكيده 

مترمربع در سال  2000آزمايشي در قطعه زميني به مساحت ، هرز و گياه ذرت هاي علفبه منظور ارزيابي دور آبياري و مقدار نيتروژن بر رقابت 
تيمارهاي  .انجام شد استان فارسواقع در  سابلوكهاي كامل تصادفي در سه تكرار در شهرستان ف طرح به صورت فاكتوريل در قالب  89-90زراعي 

كيلوگرم در  300و  200، 100، 0سطح شامل  چهاردر و كود نيتروژن  روزه 18روزه و  12روزه، 6در سه سطح شامل  دور آبياريآزمايش شامل 
 شد برگي تنك 6-4ز سبز شدن در مرحله و پس ا شد سانتيمتر كاشته 75ذرت به فواصل  704رقم سپس بذرهاي  . بود %46كود اوره  منبع هكتار از

هفته پس از اعمال 10و   8 ، 6هفته،  4هفته،  2سطح برگ ذرت به ترتيب ميزان  مرحله  پنجدر سپس   .رسيد بوته در متر مربع  8و به تراكم كاشت 
كيلوگرم  200حداكثر سطح برگ مربوط به تيمار  .ستدار ا مارهاي كود نيتروژن، بر سطح برگ معنياثر تي نتايج نشان داد كه .تيمارها اندازه گيري شد

در اين . كه از اين نظر تفاوت معني داري با ديگر تيمارها داشت به دست آمد سانتيمتر مربع 98معادل  هفته پس از كاشت 8نيتروزن در هكتار در 
نشان داد كه  اثرات متقابلهمچنين . سانتيمتر مربع بود 71كيلوگرم نيتروژن در هكتار به ميزان  0مرحله كمترين سطح برگ مربوط به تيمار مصرف 

و حداقل سطح برگ در دور آبياري  سانتيمتر مربع 101كيلوگرم در هكتار  با  200روزه و مقدار مصرف نيتروژن  6حداكثر سطح برگ در دور آبياري 
  . باشد سانتيمتر مربع مي 33روزه و عدم استفاده از نيتروژن با مقدار  18

   سطح برگ ،دورآبياري، نيتروژن:  كليدي كلمات
  
  مقدمه 

ها از  هرز، به ويژه سيستمهاي زراعي كم نهاده كه با هدف كاهش كاربرد نهاده مديريت آب و نيتروژن در سيستمهاي زراعي آلوده به علف
در بين محصوالت زراعي ذرت . شندهاي هرز با تواند به عنوان مهمترين جزء مديريت تلفيقي علف شوند، مي كشها مديريت مي جمله علف

رسد در اين گياه تلفات ناشي  هاي هرز، از نظر رقابت براي نور ضعفي نداشته و به نظر مي با دارا بودن ارتفاع مناسب نسبت به اكثر علف
هاي مديريت  نامهلذا بهبود بر. هاي هرز عمدتاً به رقابت زيرزميني يعني رقابت براي آب و مواد غذايي مربوط است از رقابت علف

ويژه در  به نظر مي رسد كه فراهمي آب به. هاي هرز در اين گياه از طريق معطوف شدن بر رقابت زيرزميني، امكان پذير خواهد بود علف
و توجه به اين مهم در درك . هاي هرز به كاربرد نيتروژن را تغيير خواهد داد هاي هرز پاسخ رقابتي گياهان زراعي و علف حضور علف

.  ها به ويژه در شرايط خشكي مهم و راهگشا است هاي هرز و گياهان زراعي و ارائه راهكارهاي مديريتي آن مكانيسمهاي رقابتي علف
هاي هرز با گياهان زراعي داشتند به  اي كه بر روي اثرات كودهاي نيتروژنه بر رقابت علف ، با مطالعه)2000( و ليبمن) 2005( بلك شو

هاي زراعي كم نهاده كه با هدف  هرز، بويژه سيستم هاي زراعي آلوده به علف كه مديريت آب و نيتروژن در سيستم اين نتيجه رسيدند
. هاي هرز باشند عنوان مهمترين جزء مديريت تلفيقي علف تواند به شوند، مي ها مديريت مي كش ها از جمله علف كاهش كاربرد نهاده
داري در افت عملكرد ذرت دارد به طوريكه در تراكم  هرز تاج خروس تاثير معني ه تراكم علفنشان دادند ك) 1995(كنزوويك و همكاران
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هرز به علت  هرز، باعث بيشترين افت عملكرد در ذرت شد و با  افزايش تراكم علف بوته در متر طولي علف 10و  5هاي خاصي يعني 
برهمكنش تراكم تاج ) 1387(عدالت وغديري . رد ذرت كمتر است، افت عملكد ده ميهرز رخ  هاي علفرقابت درون گونه اي كه بين 

بررسي نمودند و به اين نتيجه رسيدند كه با افزايش  704اي رقم  خروس و رژيم آبياري بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانه
اي  رقابت شديد بين گونه معتقد است كه) 2001(باومن. داري كاهش يافت محدوديت آب عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت به طور معني
رقابت بين گونه اي را تواند اثر  شود، به طوريكه استفاده بيشتر از نيتروژن نمي به كاهش كارايي مصرف نيتروژن در گياهان زراعي منجر مي

ب و هوايي بستگي كارايي مصرف نيتروژن به چندين فاكتور شامل زمان كاربرد نيتروژن، ميزان كاربرد نيتروژن و متغيرهاي آ .خنثي كند
هدف از اين تحقيق، تعيين بهترين ميزان مصرف كود نيتروژن و بهترين دور آبياري  است كه در آن گياه ذرت حداكثر رشد در . .دارد

  . هاي هرز را داشته باشد حضور علف
  ها مواد و روش

كامـل   هـاي  بلـوك طـرح  فاكتوريـل در قالـب   به صـورت    89-90مترمربع در سال زراعي  2000اين آزمايش در قطعه زميني به مساحت 
براي تعيين خصوصيات فيريكي و شـيميايي خـاك، از چنـد     .انجام شد) استان فارس(شهرستان فسا اي در مزرعهتصادفي در سه تكرار در

تيمارهـاي   .ه شـد ها جهت تجزيه به آزمايشگاه خاك فرستاد سپس نمونه. برداري شد سانتيمتري نمونه 30نقطه زمين به وسيله آگر تا عمق 
و  200، 100 ،0 در سه سـطح شـامل    Bروزه،  فاكتور  18روزه و  12روزه، 6در سه سطح شامل ) دور آبياري(   Aآزمايش شامل فاكتور

 24(در نظـر گرفتـه شـد    6×4ابعـاد كرتهـا   ). به عنوان منبع نيتـروژن اسـتفاده شـد   % 46از كود اوره ( كيلوگرم در هكتار كود نيتروژنه 300
ن متر و فواصل بي 5/1هاي متوالي در هر تكرار  فاصلة بين كرت. متر بود سانتي 75رديف با فواصل بين رديف  4هر كرت شامل  ).ربعمترم

ذرت  704رقـم  سپس بذرهاي  . .نهر ورودي و فاضالب هر تكرار بصورت جداگانه در نظر گرفته شد متر در نظر گرفته شد و 3تكرارها 
بوتـه در متـر     8و بـه تـراكم كاشـت     گرديد برگي تنك 6-4و پس از سبز شدن در مرحله  شد سانتيمتر كاشته 75در رديفهاي به فواصل 

 -10و  6-4پس از اين مرحله تيمارهاي مربوط به فواصـل آبيـاري اعمـال و نيتـروژن در دو مرحلـه      . رسيد) بوته در هكتار 74000(مربع
علف هاي هرز محل انجام آزمايش براي ارزيـابي رقابـت بـين ذرت و    ) فلورطبيعي(همچنين از رويش طبيعي .  بكار رفتبرگي ذرت 12

هفتـه پـس از    8و   6هفتـه،   4هفتـه،  2به ترتيب ( گرديدسطح برگ ذرت اندازه گيري  ميزان در چهار مرحله. .هرز استفاده شد هاي علف
و  هـا  تجزيـه و تحليـل داده  . انتخاب و ميانگين برگ وسطي مالك اين اندازه گيري قرار گرفت  بوته ذرت در هر كرت 6. )اعمال تيمارها
   .صورت گرفت  MSTAT-Cنرم افزاربا  درصد 5ها بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال  مقايسه ميانگين

  بحث و نتايج 
حداكثر سطح برگ در همه تيمارهاي مصرف نيتروژن،   موعمجدر سطح برگ نشان داد كه  ميزاننتايج داده هاي حاصل از اندازه گيري  

 8كيلوگرم نيتروزن در هكتار در  200بوط به تيمار سطح برگ مرحداكثر اين  . )1، جدول 1شكل(پس از كاشت به دست آمدهفته  8در 
 به ميزان روژن،نيت م استفاده از كودعددر اين مرحله كمترين سطح برگ مربوط به تيمار  ..بود سانتيمتر مربع 98 پس از كاشت معادلهفته 

و اين  بلكه باعث كاهش آن شد كيلوگرم در هكتار نيتروژن باعث افزايش بيشتر سطح برگ نشد 300مصرف  .باشد مي سانتيمتر مربع 71
در مقدار بيشتر  هاي هرز با ذرت شايد علت اين موضوع رقابت بيشتر علف. كيلوگرم در هكتار نيتروژن ادامه داشت 200روند صعودي تا 
در اين تيمار كودي  هرز ع ميزان دسترسي نيتروژن براي علفدر واق .مطابقت دارد )1380( ليخانيع آقاكه با نتايج  .باشد مصرف نيتروژن 

ف روند كاهشي سطح برگ در همه تيمارهاي مصر. اين باعث برتري رقابتي شده استهرز بيشتر استفاده نموده و هاي  علفبيشتر بوده و 
دليل آن اينست كه ذرت . پس از كاشت به بعد ذرت آغاز شد و اين روند تا مرحله رسيدگي فيزيولوژيك ادامه داشتهفته  8نيتروژن  از 

گيري بهتر از منابع در دسترس، حداكثر رشد را دارد بنابراين در  باشد با بهره ماه پس از كاشت مي در مرحله حداكثر رشد كه معموال دو
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نشان داد كه حداكثر سطح ) 2شكل (اثر متقابل دورآبياري و مقادير مختلف مصرف نيتروژن  .بيشترين سطح برگ حاصل شدله اين مرح
و حداقل سطح برگ در دور آبياري  سانتيمتر مربع 101كيلوگرم در هكتار  با  200روزه و مقدار مصرف نيتروژن  6برگ در دور آبياري 

  .باشد مي سانتيمتر مربع 33با مقدار  روزه و عدم استفاده از نيتروژن 18
  

 در مراحل مختلف اندازه گيري برگ ذرت مساحتتاثير مقادير مختلف نيتروژن بر  -1 نمودار

  
  )هفته(زمان بعد از كاشت

  
  مقايسه ميانگين مساحت برگ ذرت در مراحل مختلف اندازه گيري -1جدول 

  
  .ارند و اعداد داراي حروف غير مشترك تفاوت معني دار با هم دارنداعداد داراي حروف مشترك تفاوت معني داري باهم ند

  
 دور آبياري

  برگ ذرت مساحتدورهاي مختلف آبياري و مقادير مختلف نيتروژن بر  متقابل تاثير -2 نمودار
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Abstract 
In order to evaluate the effect of irrigation interval and nitrogen rate on corn-weed competition a 
factorial experiment was conducted based on randomized completely blocks with three replicates. A 
factors included 3 irrigation intervals(6,12 and 18 days) and B factors included different rates of urea 
fertilizer (0,100,200 and 300 kg/ha). results showed that increasing nitrogen rate had a significant 
effect on leaf area. All of nitrogen consumption treatments  in  8 weeks after planting had  maximum 
leaf area.  in the  8 weeks after planting The 200 kg/ ha nitrogen treatment,  had  maximum leaf area 
equal to 98cm2 and  0 kg/ ha nitrogen  in same time had minimum leaf area equal to 71cm2. also 
intraction between treatments showed that maximum leaf area was in 6 day irrigation interval and 
consumption of 200 kg/ha nitrogen and minimum leaf area was in 18 day irrigation interval and non 
application of nitrogen. 
Key words: Nitrogen, Irrigation interval, Leaf area     


