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  عملكرد كمي و كيفي ذرت علوفه اي اثرات روش هاي مختلف كنترل علف هاي هرز بربررسي 

 2 ، حميد خدام كهنكي*1محمد كريمي نژاد

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد شهرري، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ايران -1

 راناي ،پيشوا، كارشناس ارشد، تهران -دانشگاه آزاد اسالمي ورامين -2

 چكيده

واقع در شهرستان ري به اي به صورت طرح بلوک هاي كامل تصادفي درچهار تكرار در مزرعه  1931آزمايشي در تابستان 

انجام شد.  (SC.401هاي هرز بر عملكرد كمي و كيفي ذرت علوفه اي رقم )تأثير روش هاي مختلف كنترل علف مطالعه  منظور

درصد، مالچ زنده  100 تراكم بامالچ زنده ماش  ،مالچ پالستيک نقره اي روي سياه، ک سياهمالچ پالستيتيمارهاي آزمايشي شامل: 

گرم در هكتار، كنترل تلفيقي  140ليتر در هكتار، علفكش اولتيما با دز  2كاربرد علفكش كروز با دز  ،درصد 00ماش با تراكم 

هاي هرز، ترل كامل با وجين دستي و تداخل كامل علف)مالچ نقره اي روي سياه و علفكش كروز با نصف دز توصيه شده(، كن

كه اثر تيمارهاي آزمايشي بر تمامي صفات مورد بررسي از جمله ارتفاع بوته، وزن خشک برگ، بودند. نتايج آزمايش نشان داد 

( بر T7)تلفيقي  تيمار كنترلعملكرد علوفه و صفات كيفي ذرت در سطوح مختلف معني دار بود. ارزيابي تيمارها نشان داد كه 

 اگرچه از نظر آماريصفات مذكور به جزء پروتئين، تأثير گذار بوده و نسبت به ساير تيمارها از برتري محسوسي برخوردار شد. 

وجود نداشت. بيشترين ( T2نقره اي روي سياه )مالچ پالستيک  استفاده ازاختالف معني داري ميان كنترل تلفيقي و در اكثر صفات 

 ،( توليد گرديدt/ha 33/23) سياه ( در تيمار كنترل تلفيقي و پس از آن در تيمار مالچ پالستيکt/ha 39/91) ذرتفه عملكرد علو

استفاده از مالچ كاهش تعداد و بيومس علف هاي هرز با بيشتر از عملكرد در تيمار وجين دستي بود. درصد  92و  11كه به ترتيب 

هاي هرز شد. درصدي علف 33منجر به كنترل ه بوده و قابل مالحظلفيق با علفكش كروز هاي پالستيكي هم به تنهايي و هم در ت

هاي پالستيكي مي توانند  اي، مالچدر صورت وجود امكانات الزم از جمله ادوات مالچينگ و سيستم آبياري قطرهبنابراين 

 ها باشند.جايگزين مناسبي براي علفكش

 ئين، ذرتواژه هاي كليدي: مالچ، علفكش، پروت
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 مقدمه

از عوامل مؤثر در پويايي جوامع علف هرز، علف كش ها هستند. گونه هاي مختلف علف هرز نسبت به انواع مختلف علف 

 نام با علفكش هايي مانند آميكاربازون . (1939نشان مي دهند )سياهمرگويي،  كش، درجات متفاوتي از حساسيت و يا مقاومت را

مخلوط نيكوسولفورون و ريم و نيكوسولفورون با نام تجاري كروز  ،ورون با نام تجاري تيتوسسولف تجاري دايناميک، ريم

سولفورون با نام تجاري اولتيما از جمله علفكش هايي هستند كه در برخي از منابع براي كنترل علف هاي هرز مزارع ذرت توصيه 

ش سولفونيل اوره پس رويشي، بسياري از علف هاي هرز نيكوسولفورون به عنوان علف ك (.Lemieux et al., 2009شده اند )

تک لپه اي مقاوم را در ذرت كنترل مي كند و در صورت كاربرد صحيح، هيچ خطري را متوجه محصول ذرت و محيط زيست 

باتوجه به مقاوت روز افزون علف هاي هرز نسبت به علف كش هاي شيميايي و كاهش  (.Jerry & Hale, 2000نمي كند )

 رد محصول به نظر مي رسد كه بايد رويكرد جديدي را نسبت به اين امر اتخاذ كرد از جمله استفاده از مالچ هاي زنده و غير عملك

هاي هرز از اين موارد بوده كه عالوه بر كنترل مناسب مي تواند موجب حفظ رطوبت، كاهش نوسانات درجه زنده عليه علف 

بررسي هاي انجام شده نشان داده است كه وجود پوشش درسطح  ذايي به خاک باشند.حرارت خاک، افزودن مواد آلي و عناصر غ

 Bondخاک بدليل خصوصيات فيزيكي و شيميايي مالچ، مي تواند از جوانه زني و درنتيجه رشد علف هاي هرز جلوگيري كند )

& Grundy, 2001گياهچه هاي علف هرز  مرگرنتيجه (. همچنين مالچ با توليد يک اليه خفه كننده موجب كاهش فتوسنتز و د

 ايجاد تعادل نظير اهدافي كشاورزي در پايدار هاي نظام اي از نمونه عنوان به مخلوط كشت (.Rahman et al., 2000مي شود )

 را هرز هاي و علف ها بيماري آفات، خسارت كاهش و عملكرد كيفي و افزايش كمي منابع، از بيشتر برداري بهره اكولوژيک،

 مخلوط است كشت انواع ترين معمول از يكي لگوم و تركيب غالت (.Fenandez- Aparicio et al., 2004) كند مي دنبال

. يكي از اهداف اين كشت افزايش درصد پروتئين غالت توسط گيرد مي انجامهم  با يكساله گياهان مخلوط كشت مورد در كه

 افزايش تواند مي لگوم يک با كردن غالت مخلوط كه داد نشان عهمطال يک نتايج(. Ross et al., 2000لگوم ها مي باشد )

 داشته همراه به را سيلو غذايي ارزش افزايش و پروتئين تجزيه ، كاهشpH سريعتر كاهش آب، در محلول غلظت كربوهيدرات

اي كنترل بهتر هاي هرز رهيافت نويني بر مديريت تلفيقي علفاز سوي ديگر  (.Contreras- Govea et al., 2002باشد )

هاي هرز با هزينه كمتر و آسيب حداقل به محيط زيست مي باشد، بنابراين به منظور بررسي اثرات اكوفيزيولوژيک مديريت  علف

هاي هرز، به عنوان يكي از تيمارهاي اين  عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت و تاثير آن در كنترل علفبر هاي هرز  تلفيقي علف

 ارگرفت.آزمايش مورد بررسي قر
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 مواد و روش

آزمايشي در ساال  به منظور بررسي اثرات روش هاي مختلف كنترل علف هاي هرز بر عملكرد كمي و كيفي ذرت علوفه اي 

دقيقه شامالي و   92درجه و  20با عرض جغرافيايي اي در روستاي دوتويه، بخش كهريزک واقع در شهرستان ري در مزرعه  1931

طرح آماري ماورد اساتفاده بلاوک هااي     انجام شد. متر از سطح دريا،  1022با ارتفاع دقيقه شرقي  22و درجه  01طول جغرافيايي 

: مالچ پالستيک نقره اي روي سياه هار  T2: مالچ پالستيک سياه، T1كه تيمارهاي آزمايش شامل  بودكامل تصادفي در چهار تكرار 

: كااربرد  T5درصد تراكم توصيه شده ،  00و 100در دو نسبت  : مالچ زنده ماشT1وT9، ميكرون 90وضخامت  120دو به عرض 

: علفكش نيكوسولفورون+ريم سولفورون باا ناام تجااري    T6ليتر درهكتار،  2علفكش نيكوسولفورون با نام تجاري كروز به ميزان 

ساياه و علفكاش كاروز باا      : تلفيق روش هاي كنترل شامل استفاده از ماالچ نقاره اي روي  T7گرم در هكتار،  140اولتيما به ميزان 

 1: تداخل كامل علف هاي هارز، باود. هار واحاد آزمايشاي شاامل       T9: كنترل كامل با وجين دستي و T8 ،نصف دز توصيه شده

ساانتيمتر و فاصاله بوتاه     90خاط باا فاصاله     2دانه ها در هار ردياف در   . بودسانتيمتر  40متر و عرض   2رديف كاشت به طول 

ساانتي متار    1-0بذر درعمق  9با قراردادن تعداد  عمليات كاشت در اواخر تيرماه .زيگزاگ كشت شدند سانتيمتر از هم بصورت12

، بطوريكه پس از انجام ديسک و تسطيح عمليات كاشت صورت گرفت. آبياري باه صاورت   بودصورت گرفت. بستر كاشت تخت 

 تحت فشار و از طريق نوار آبياري انجام شد.

 صفات مورد اندازه گيري

مانناد   روز نمونه برداري تخريبي صورت گرفته و شاخص هاي رشاد رويشاي ذرت   10طول دوره رشد گياه زراعي، هر  در

عملكرد كال علوفاه و اجازاي عملكارد ذرت شاامل       ،در برداشت نهايي د.ارتفاع بوته، وزن خشک برگ و ساقه اندازه گيري شدن

بوته پشت سرهم از هر  12شدند. كليه صفات قابل ارزيابي عملكرد روي  تعداد دانه در رديف اندازه گيريتعداد رديف در بالل و 

درجاه   40سااعت در دمااي    42براي ارزيابي كيفي علوفه توليد شده مخلوطي از توده تار باه مادت    جام گرفت. نواحد آزمايشي ا

آزمايشاگاه ارساال شاد. در    ( به DMD)2( و قابليت هضم CP)1سانتيگراد آون خشک شده سپس براي تعيين ميزان پروتئين خام 

. همچنين براي اندازه گيري (Page et al., 1982) آزمايشگاه براي تعيين ميزان پروتئين از روشي موسوم به كلدال استفاده گرديد

و  شاد ( با استفاده از دستگاه فايبرتک اندازه گيري ADF)9صفت قابليت هضم ابتدا ميزان فيبر غير قابل حل در پاک كننده اسيدي 

  (.Van Soest, 1991) گرديدميزان قابليت هضم ماده خشک استخراج  زيرسپس از طريق رابطه 

DMD (%) = 3383 - [ADF (%) × 08443]                                                              

 بيوماس علفهاي هرزفراواني و 

                                                           
5  Crude Protein 
2 Dry Matter Digestibility 
8 Acid Detergent Fiber 
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 ور تصادفي در هر پالت جمعيت طبيعي علفهاي هرز متر بط 0/0×0/0مرتبه پرتاب كادر به ابعاد  1از طريق 

 آون قرارداده درجه سانتيگراد در  40ساعت در دماي  42مدت ه شمارش، سپس براي اندازه گيري بيوماس ب

در نهايت پس از اندازه گيري صفات، مقايسه . (Kropff et al., 1339) شدانجام  شدند. نمونه گيري در مرحله ظهور ابريشم

  صورت پذيرفت. SASو تجزيه آماري با استفاده از نرم افزار  00/0تيمارها با استفاده از آزمون دانكن درسطح احتمال ميانگين 

 نتايج و بحث

 ارتفاع بوته

 (. با نگاهي به جدول مقايسه ميانگين1مي باشد )جدول   %1درسطح ذرت بررسي ها حاكي از اثر معني دار تيمارها بر ارتفاع 

)ماش با  T1كه كوتاه ترين و نازک ترين بوته ها در تيمارهاي  . بدين ترتيبذرت پيداستبوته ارتفاع بر اي مختلف تيماره تأثير

(. همچنين كنترل تلفيقي از بلند ترين و قطورترين بوته ها 2)جدول  داشت)شاهد علف هرزي( وجود  T3( و %00تراكم 

ر تيمار شاهد با علف هاي هرز مي باشد كه موجب كاهش ارتفاع شده است. برخوردار بود. اين نتايج بيانگر وجود رقابت شديد د

 به نظر مي رسد هرچه تراكم گياهي بين بوته هاي ذرت افزايش پيدا كند رقابت براي جذب نور و عناصر غذايي افزايش 

اهد( و افزايش تراكم بين )ش T3تداخل علف هرز با ذرت در تيمار همچنين  مي گردد.يافته و اين امر منجربه كاهش ارتفاع 

در توجيه اين مطلب  شد.بوته ( باعث كاهش ارتفاع %00و  %100)ماش باتراكم  T1و  T9رديف هاي كاشت ذرت در تيمارهاي 

مي تواند در نتيجه رقابت گياه زراعي با ارتفاع بوته د، كاهش در ناشاره كرد كه نشان دا موسوي و همكارانش مي توان به گزارش

مي در ذرت  ارتفاعر سر پارامترهاي محيطي مانند نور، آب و فضا باشد كه منجربه كاهش فتوسنتز، توليد و در نهايت علف هرز ب

 (Moosavi et al., 2012) گردد

  وزن خشک برگ و ساقه

زن (. مقايسه ميانگين هاي و1جدول معني دار بود ) %1در سطح احتمال  ساقهو تأثير تيمارهاي مختلف بر وزن خشک برگ 

( T4كنترل تلفيقي )با  يحاكي از آن است كه گياهان كاشته شده در كرت هاي، ساقه تحت تأثير تيمارهاي مختلف و خشک برگ

به  43/3 و t/ha 39/9ا ساقه را به ترتيب ب و كه علف هاي هرز در آنها به طور كامل كنترل شده بود بيشترين وزن خشک برگ

از كمترين وزن خشک در هر  %00و  %100شامل ماش با تراكم  ياشته شده در كرت هايخود اختصاص داد. از طرفي ذرت هاي ك

 ( T3سه صفت برخوردار بودند، مهمترين علت اين امر حضور و رقابت علف هاي هرز با بوته هاي ذرت مي باشد. تيمار شاهد )

در مطالعه اي نشان دادند كه ( 1933عليخاني )سرلک وآقا. (2مشابه را داشت )جدول نيز به دليل وجود علف هرز بسيار، شرايطي 

 سهم كاهش بابه دست مي آيد. نسبت به كشت مخلوط آن با ماش خشک ذرت شيرين در كشت خالص آن بيشترين ميزان ماده 

اين تفاوت دما بر سرعت جوانه زني و . يكسان نبود بطور كاهش عملكرد اين تغييرات و يافت خشک كاهش ماده ميزان ذرت،

 مطابقت داشت.( Hall, 1333هال ) اين نتايج با يافته هايسريع گياه بسيار موثر بود. رشد 

 تعداد رديف در بالل و دانه در رديف
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 معني دار شد %1رديف در سطحدانه در تعداد و  %0در بالل در سطح بر اساس تجزيه واريانس داده هاي آماري تعداد رديف 

مشهود مي باشد. با نگاهي به تأثير مستقل تيمارها  مذكورت انگين تيمارها در بررسي صف(. وجود اختالف معني دار ميا1)جدول  

 بيشترين و تيمار  22/01( با متوسط T4بر تعداد دانه در رديف و تعداد رديف در بالل، مشاهده مي شود كه تيمار كنترل تلفيقي )

(. الزم به ذكر است كه بين كنترل 2را دارا بودند )جدول  كمترين تعداد دانه در رديف 10/11( با متوسط T3شاهد علف هرزي )

 .( از نظر آماري اختالف معني داري وجود نداشتT2( و نقره اي روي سياه )T1تلفيقي و استفاده از مالچ هاي پالستيكي سياه )

(. به باور روزبهاني و 2دول همچنين مقايسه ميانگين داده ها نتايج مشابهي را در مورد صفت تعداد رديف در بالل نشان داد )ج

( كنترل تلفيقي نه تنها سبب كنترل موثرتر علف هاي هرز ذرت مي شود بلكه باعث افزايش اجزاي عملكرد از 1933همكاران )

جمله تعداد دانه در رديف، اندازه بالل و تعداد رديف در بالل ذرت شده كه اين امر سبب افزايش عملكرد در واحد سطح مي 

در بالل، تعداد دانه در رديف، وزن  رديفتعداد  مشخص گرديد كه در ذرت صفاتي مانند طول بالل، العه اي ديگردر مطشود. 

)شاهد( نسبت به تيمار عدم مالچ  هزار دانه در متوسط دو سال به طور قابل توجهي تحت  تاثير مالچ پلي اتيلن قرار گرفت و

 (.Pinjari, 2004) برتري داشت

  عملكرد خشک علوفه

 (. 1بود )جدول  %1 حتمالتجزيه واريانس داده ها بيانگر اثر معني دار عملكرد خشک علوفه ذرت بر تمامي تيمارها در سطح ا

در مقايسه ميانگين داده ها مشاهده شد كه كنترل مناسب علف هاي هرز موجب افزايش عملكرد خشک علوفه ذرت در تيمار 

درصدي عملكرد  00/00مقايسه ميانگين ها حاكي از افت (. از طرفي نتايج 2د )جدول ش t/ha 3/91 معدل ( باT4كنترل تلفيقي )

وجود علف هرز در تيمار شاهد منجربه ايجاد رقابت در .كنترل تلفيقي بود( نسبت به T3خشک علوفه ذرت در تيمار شاهد )

ز كنترل تلفيقي استفاده از مالچ هاي پس اجذب نور و عناصر غذايي شده و اين امر كاهش علوفه در ذرت را باعث مي شود. 

نتايج بررسي كاشي و  .( از بيشترين عملكرد علوفه برخوردار شدندT0پالستيكي سياه و نقره اي روي سياه و علفكش كروز )

مقدار عملكرد كل  ( نشان داد كه مالچ پلي اتيلن سياه با جلوگيري از رويش علف هاي هرز و حفظ رطوبت خاک،1932همكاران )

اندام هاي هوايي بوته نيز به طور معني داري تحت تأثير مالچ  خشکافزايش داده است، همچنين وزن  %30ا به ميزان قابل توجه ر

 (. Nurs et al., 2002اين نتايج با گزارش ساير محققان مطابقت داشت ) افزايش يافت.

حدود  %00و در تيمار ماش با تراكم  درصد 10حدود  %100عملكرد علوفه ذرت در تيمار ماش با تراكم همچنين 

 در( گزارش كردند كه 1933(. مقدم و همكاران )2جدول نسبت به كشت خالص ذرت افزايش نشان داد ) درصد 10

 شد، آن اضافه به نيز ماش عملكرد بلكه نيافت كاهش ذرت تنها عملكرد نه ماش، –افزايشي اختالط ذرت  تيمارهاي

 ذرت و ماش فراهم بهتر رشد براي شرايط و يافت كاهش ها آن منفي حضور اثر د،گردي كنترل بهتر هرز هاي علف
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كاهش  باعث لوبيا و ذرت افزايشي مخلوط كشت( Morgado & Willey, 2009مورگان و ويلي ) در بررسي .گرديد

 يافت.  افزايش كل عملكرد اما خالص گرديد كشت به نسبت ذرت و لوبيا بوته تک خشک ماده

 

  (CPام )پروتئين خ

نتايج حاصل از جدول تجزيه واريانس نشان داد كه اثر تيمارهاي آزمايشي بر در صد پروتئين خام موجود در علوفه ذرت در 

 نيز اثرات معني دار تيمارهاي مختلف بر پروتئين  در تحقيق ديگر (. پيش تر،1معني دار مي باشد )جدول  %0سطح 

 00و  100. مقايسه ميانگين ها نشان از برتري تيمارهاي ماش با تراكم ((Assefa & Ledin 2001) علوفه را گزارش كرده بودند

 مخلوط كشت(. 2داشت )جدول پروتئين نسبت به ساير تيمارها  درصد 33/11و  91/12 ميانگين با( به ترتيب T1و  T9درصد )

مي شود  غالت خالص به كشت نسبت هكتار در شده برداشت خام پروتئين افزايش ميزان موجب اغلب لگوم ها غير با لگوم ها

(Kuusela et al., 2001 .)ميزان و ماده خشک توليد در لگوم سهم و كاهش لگوم و ذرت بين لگوم، رقابت با مخلوط كشت در 

 علوفهبوده و گياه،  ماش دو رشد نوع به توجه با ذرت با سازگار گياهان از يكي(. Saleem, 1330مي يابد ) افزايش پروتئين

. مي رسد درصد 10‐ 20حدودتا  شود برداشت موقع به كه صورتي در آن و ميزان پروتئين غني بسيار پروتئين نظر از ماش

از كمترين ميزان پروتئين  درصد 43/4و  01/4 ميانگين ( به ترتيب باT4( و كنترل تلفيقي )T1همچنين مالچ پالستيكي سياه )

 غلظت كربوهيدرات افزايش مي تواند لگوم يک با غالت يا كردن گراس مخلوط كه داد نشان مطالعه يک نتايجبرخوردار بودند. 

-Contreras) باشد داشته همراه به را سيلو غذايي ارزش افزايش و پروتئين تجزيه ، كاهشpHسريعتر  كاهش، آب در محلول

Govea et al., 2002 .) 

  (DMDقابليت هضم ماده خشک )

 ت گياهان علوفه اي، باال بودن كيفيت علوفه مي باشد. كيفيت علوفه، مقدار كل تركيب گياهي از عوامل مهم توليد و مديري

حيوان پس از تغذيه به طور مؤثري از آن استفاده مي كند. به عبارت ديگر كيفيت علوفه را مي توان عملكرد علوفه خورده است كه 

(. نتايج حاصل از تجزيه واريانس داده ها نشان از اثر Coleman & Moore, 2009شده و ماده خشک قابل هضم تعريف نمود )

 (. بيشترين ميزان ماده خشک قابل هضم 1داشت )جدول  %0معني دار تيمارهاي مختلف بر قابليت هضم علوفه ذرت در سطح 

( و مالچ T4لفيقي )(. هر چند استفاده از كنترل ت2)جدول ( شد T1درصد از آن تيمار مالچ پالستيک سياه ) 99/20علوفه ذرت با 

(. 2 ( نيز نتايج مشابهي را به همراه داشت و اختالف معني داري بين آنها مشاهده نشد )جدولT2سياه )پالستيک نقره اي روي 

 .درصد تعلق داشت 13/00و  10/00و شاهد به ترتيب با  %100( به تيمارهاي ماش با تراكم DMDكمترين درصد قابليت هضم )

 (، مشخص گرديد كه حداكثر ماده خشک قابل هضم به تيمار ذرت خالص با 1933و همكاران ) برطبق آزمايش مقدم
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دادند كه با افزايش اختصاص يافت، همچنين آنها نشان هرز و حداقل آن به تيمار ماش خالص بدون كنترل علف هرز كنترل علف 

 در آزمايش ديگر مشخص گرديد كهش مي يابد. درصد ماش در تيمارهاي افزايشي، درصد ماده خشک قابل هضم به تدريج كاه

 غالت نسبت به لگوم ها ماده غذايي قابل هضم بيشتري داشته و با افزايش نسبت لگوم در تركيب علوفه، اين مقدار 

 . (Lithourgidis et al., 2002) مي يابدكاهش 

 

  علف هاي هرزو وزن خشک تعداد 

اثر معني دار تيمارها بر اين صفات درسطح  له ظهور ابريشم نشان ازبررسي تعداد و وزن خشک علف هاي هرز در مرح

 (. نتايج تحقيق حاضر نشان داد كنترل تلفيقي علف هاي هرز بيشترين اثر كاهنده را بر تراكم و وزن 1داشت )جدول  %1احتمال 

 ( به ترتيب با T4كنترل تلفيقي )خشک علف هاي هرز در تيمار خشک علف هاي هرز دارد. بدين ترتيب كه كمترين تعداد و وزن 

 2plant/m 40/4  وkg/ha 00/3 جدول  به ثبت رسيد(3(. در حالي كه تيمار شاهد علف هرزي )2T با )2plant/m 00/191  از 

 در آزمايشي با شش . بين ساير تيمارها برخوردار شد باالترين وزن خشک علف هرز دراز  kg/ha 22/934باالترين تراكم و با 

مي ها مشاهده شد كه تلفيق روش هاي شيميايي و مكانيكي براحتي  مكانيكي و تركيبي از آنمختلف كنترل شامل شيميايي، روش 

در مطالعه اي ديگر محققين (. Mohler et al., 1334تواند مشكل تراكم و زيست توده علف هاي هرز ذرت را حل نمايد )

ذرت و كنترل علف هاي هرز آن بررسي كرده و نتيجه گرفتند كه كاربرد روش  تلفيق روش شيميايي وكاربرد وجين كن دوار را بر

 شيميايي كاهش يافته در تلفيق با وجين كن دوار نسبت به روش شيميايي تنها، تأثير بيشتري در كنترل و كاهش وزن خشک علف 

ن مطلب كه در تيماركنترل تلفيقي از اي(. اشاره به Douglas et al., 1330را افزايش داد )هاي هرز داشته و عملكرد ذرت 

ازنظر كاهش مصرف علفكش، صرفه  ( به همراه مالچ پالستيكي استفاده شد،lit/ha 1علفكش كروز با نصف دز توصيه شده )

تأثير مثبت استفاده از ي در هزينه هاي مبارزه عليه علف هاي هرز و كمک به تحقق كشاورزي پايدار بسيار حائز اهميت بود. يجو

 32/13نسبت به تيمار شاهد از برتري  %100. بدين صورت كه تيمار ماش با تراكم مشهود بودلچ زنده بر كنترل علف هاي هرز ما

 به نسبت ضعيفيب رقي ماش هرچنددرصدي به ترتيب دركاهش تراكم و وزن خشک علف هاي هرز برخوردار بود.  03/22و 

 جايگزيني با را هرز علف هاي با ذرت رقابت تواند قدرت مي به ذرت آن افزودن اما مي باشد هرز هاي كنترل علف در ذرت

 كشت در تيمارهاي ماش درصد افزايش با دهد افزايش سريع تر زمين پوشش همچنين و هرز علف هاي از بخشي به جاي ماش

 (.1933 شد و كنترل علف هاي هرز بهتر صورت گرفت )مقدم و همكاران،پوشيده  سريعتر زمين افزايشي، مخلوط
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تجزيه واريانس صفات مورد آزمون -1جدول   

منابع 

 تغييرات

درجه 

 آزادي

 (MSميانگين مربعات )

وزن خشک  ارتفاع بوته

 برگ

تعداد  وزن خشک ساقه

رديف در 

 بالل

تعداد دانه در 

 رديف

پروتئين  وزن خشک علوفه

 خام

قابليت 

هضم 

ماده 

 خشک

تعداد علف 

 هاي هرز

وزن 

خشک 

علف هاي 

 هرز

 004/0 092/0 31/12 913/1 9/4394323 242943 192/0 92/149092 01/13900 31/22 9 كرارت

 019/1** 0001/2** 23/11* 090/9* 1/39920241** 1109031** 902/2* 0/1303104** 1/903021** 3/1900** 3 تيمار

 022/0 0032/0 11/12 113/1 1991120 1302901 230/0 09/220929 32/22310 03/93 21 اشتباه

ضريب تغييرات 

  )درصد(

30/12 22/10 93/14 33/10 91/2 13/4 91/1 10/1 42/2 00/10 

ns ، 1و  %0سطح  *و** معني دار درغير معني دار و% 
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 مقايسه ميانگين اثرات تيمارها بر صفات مورد آزمون -2جدول 

 ميانگين تيمار

ارتفاع بوته 

(cm) 

وزن خشک 

برگ 

(kg/ha) 

 

وزن 

خشک 

ساقه 

(kg/ha) 

تعداد 

رديف در 

 بالل

تعداد دانه 

 در رديف

وزن خشک 

 علوفه

پروتئين 

 (%)خام 

قابليت هضم 

ماده خشک 

(%) 

تعداد 

علف هاي 

 (2mهرز )

وزن خشک 

علف هاي 

هرز 

(kg/ha) 

مالچ پالستيك سياه 

(T1) 

40/222  cd 3/9224  b 1/3190  b 0/10  a 04/13  ab 23330 b  d01/4  a99/20 d00/19 de 02/10 

مالچ پالستيك نقره اي 

 (T2روي سياه )

20/214  a 9422 ab 4/3421  b 30/11  a 20/00  a 1/23214  b  c03/3  ab13/03 d12  de33/3 

مالچ زنده ماش با 

 (T3) %111تراكم 

34/292  bc 9/9903  cd 1/2413  c 20/11  ab 00/19  cd 4/20133  c  a91/12  d10/00 b213  b49/191 

لچ زنده ماش با ما

 (T1) %51تراكم 

94/131  e 3/2311  e 1/2129  c 00/11  b 10/19  cd 4/21122  cd  a33/11  b01/04 b230  b31/132 

40/229 (T5علفكش كروز )  d 2/9090  bc 3/3102  b 10/11  ab 10/10  bc 3/23203  b  bc09/3  c01/01 d00/11  de20/10 

11/221 (T6علفكش اولتيما )  d 4/9222  d 4/3420  b 00/19  cd 0/19  cd 4/29323  cd  c03/3  c23/09 d43/11  de03/21 

20/293 (T7كنترل تلفيقي )  ab 9393 a 0/3434  a 00/11  a 22/01  a 9/91399  a  d43/4  a03/22 e40/4  e00/3 

30/291 (T8وجين دستي )  bc 9/9212  b 9/3221  b 0/11  b 10/11  d 9/22044  d  abc34/3  ab92/03 c00/00  c94 

40/133 (T9شاهد )  e 9/9003  e 3/2311  c 30/19  c 40/10  bc 10493 e  c41/3 13/00  d a00/191  a22/934 

 مي باشند. %0اعدادي كه در هر ستون حداقل داراي يک حروف مشترک هستند فاقد اختالف معني دار با آزمون دانكن در سطح 



594-541هر قدس.صفحه . دانشگاه آزاد اسالمی واحد ش5931تابستان -2،شماره8مجله علمی پژوهشی اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی،دوره  

549 
 

 منابع

 اصفهان. دانشگاه واحد دانشگاهي جهاد انتشارات دوم( نگارش غالت ) زراعت مباني و اصول .1930 .م پور، خواجه .1

. بررسي اثر تلفيق تيمارهاي كنترل مكانيكي 1933زند.  .و ا ،ميبدي .ب .مشهدي، م .ر .محمدي، ح .، ن.، قآ روزبهاني، .2

 .24-92 (:12)ره شما .ين كشاورزيوشيميايي بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت در منطقه كرج. مجله دانش نو

 Zea mays. اثر تراكم بوته ونسبت اختالط برعملكرد كشت مخلوط ذرت شيرين )1933 .آقاعليخانيم. و  .سرلک، ش .3

L.var Saccharata( وماش سبز )Vigna radiate L.930-924(: 1)شماره  .(. مجله علوم زراعي ايران. 

-چغندرقند، چغندرقند-فهاي هرز در تناوب هاي چغندرقند. ارزيابي الگوهاي توزيع مكاني عل1939سياهمرگويي، آ.  .1

 جوعلوفه اي. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشكده كشاورزي. دانشگاه فردوسي مشهد.-جوعلوفه اي و آيش

اثر مالچ پلي اتيلن سياه و كلسيم نيترات بر رشد، عملكرد و . 1932لساني.  .باباالر و ح .حسين زاده، م س..، كاشي، ع .5

شماره  .وم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي( هندوانه رقم چارلستون گري. علBlosson end rotدگي گلگاه )پوسي

(1:) 10-1. 

.  بررسي كشت مخلوط 1933 نوري نيا. .و ع ،حسيني .م .مشهدي، ن .ر .مظاهري، ح .چائي چي، د .ر .، ن.، م.مقدم، ع .6

ز. مجله علوم گياهان ت علوفه و زيست توده علف هاي هر( بر كميVigna radiate( وماش سبز )Zea maysذرت )

 .119-121(: 1)شماره  .زراعي ايران

7. Assefa, G. & Ledin, I. 2008. Effect of variety, soil type and fertilizer on the 

establishment, growth, forage yield, quality and voluntary intake by cattle of oats and 

vetches cultivated in pure stands and mixtures. Anim Feed Sci Technol, 22, 29–888. 

8. Bond W., and Grundy C. 2008. Non-chemical weed management in organic farming 

systems. Weed Researc. 383818-309. 

9. Contreras-Govea FE, Albrecht KA and Muck RE, 2002. Spring yield and silage 

characteristics of kura clover, winter wheat, and mixtures. Agronomy Journal 21: 118-

111. 

01. Douglas, D. B., Doll, J. D., Proost, R. T., and Visocky, M. R. 8229. Intergrating 

mechanical weeding with reduced herbicide use in conservation tillage corn production 

systems. Agronomy Journal 11: 901-982. 

00. Fenandez- Aparicio M, Sillero JC and Rubials D, 2001. Intercropping with cereals 

reduces infection by Orobanche crenata in legumes. Crop Protection 22: 8822- 8812. 

01. Hall, M.R., Svanton, C.J. and Erson, G.W., 8222. The critical period of weed control in 

grain corn. Weed sci: 304338-331. 

01. Jerry, M. and Hale, T. 2009. In creasing amd decrasing pH to enhance to biological 

activity of nicosulfuron. Weed Technol. 82: 321 – 319. 

01. Kropff M.J., Van H., and Laar H 8228. Modeling Crop-Weed Interaction. CAB. 

International , walling ford ,pp:88-28 



594-541هر قدس.صفحه . دانشگاه آزاد اسالمی واحد ش5931تابستان -2،شماره8مجله علمی پژوهشی اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی،دوره  

544 
 

01. Kuusela, E., Khalili, H. & Nykanen-Kurki, P. 2003. Fertilisation, seed mixtures and 

supplementary feeding for annual legume–grass–cereal pastures in organic milk 

production systems. Livest Prod Sci, 19, 888–821. 

01. Lemieux C., Vallee L., and Vanasse A. 2008. Predicting yield loss in maize field and 

developing decision support for post-emergence herbicide applications. Weed Research, 

383828-882. 

07. Lithourgidis, A. S., Vasilakoglou, I. B., Dhima, K. V., Dordas, C. A. & Yiakoulaki, M. 

D. 2002. Forage yield and quality of common vetch mixtures with oat and triticale in 

two seeding ratios. Field Crops Res, 22, 802-888. 

08. Mohler, C. L., Frisch, J. C. and Pleasant, J. M. 8221. Evaluation of mechanical weed 

management programs for corn. Weed Technol. 88: 828 – 888. 

09. Moosavi, S.G., M.J. Seghatoleslami, and A. Moazeni. 2082. Effect of planting date and 

plant density on morphological traits, LAI and forage corn (Sc. 810) yield in second 

cultivation. International Research Journal of Applied and Basic Sciences. 8(8): 91-28.  

11. Morgado, L. B. & Willey, R. W. 2008. Effects of plant population and nitrogen fertilizer 

on yield and efficiency of maize-bean intercropping. Pesq Agropec Bras, 81, 8291-8223. 

10. Mulder, T.A. and Doll, J.D., 8228. Integrated reduced herbicide use with mechanical 

weeding in corn (zea mayas) weed technol.13812-812. 

11. Nurse R, Swanton EC, Francois T, Sikkema PH .2002. Weed control and yield are 

improved when glyphosate is preceded by a residual herbicide in glyphosate-tolerant 

maize (Zea mays). Crop Protection 29: 8813–8812. 

11. Page, A.L., Miller, R.H., and Keeney, D.R. 8212. Methods of soil analysis. Part2. 2nd 

ed. ASA and SSSSA. Madison, WI. 

11. Pinjari, S.S. 2001. Effect of integrated nutrient management and polythene mulch on the 

performance of sweet corn under lateratc soils of Konkan. Ph. D. (Agri.) Thesis, Dr. 

Balasaheb Sawant Konkan Krish Vidyaeeth, Daoli and Dist. Ratnagiri (M.S.). 

11. Rahman A.M., Chikushi J., Saifizzaman M., and Lauren J.G. 2009. Rice straw mulching 

and nitrogen of no-till wheat following rice in Bangladesh. Field Crops Research, 28: 

18-18. 

11. Ross SM, King JR, O, Donovan JT and Spaner D, 2009. The productivity of oats and 

berseem clover intercrops. I. Primary growth characteristics and forage quality at four 

densities of oats. Grass and Forage Science 20: 13-12. 

17. Saleem, M. A. M. 8229. Mixed farming systems in Sub-Saharan Africa. In: R. T. 

Wilson, S. Ethui & S. Mack (eds) Livestock Development Strategies for Low Income 

Countries. In: Proceegings of Joint FAO/ILRI Roundtable on Livestock Development 

Strategies for Low-Income Countries. ILRI, Addis Ababa, Ethiopia, 21 February-21 

March 8229. 

18. Van Soest PJ, 8223. Nutritional ecology of the ruminant. In Van Soest, P. J. (ed.) Fiber 

and Physicochemical Properties of Feeds. 2nd ed. Cornell University Press, Ithaca and 

London, pp. 830-899. 



594-541هر قدس.صفحه . دانشگاه آزاد اسالمی واحد ش5931تابستان -2،شماره8مجله علمی پژوهشی اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی،دوره  

541 
 

Effects of different methods of weed control on the qualitative and quantitative yield 

Forage corn 

Mohammad Kariminejad7*, Hamid Khodam Kahnaki2 

8. The member of Young Researcher's and Elite Club, Shahr-e-ray Branch, Islamic Azad University, Tehran, 

IRAN 

2. Islamic Azad University of Varamin-Pishva, Master of Science, Tehran, Iran 

 

Abstract 

The trial randomized complete block design with four replications in summer 7907 in a farm 

located in the Share Ray to study the effects of different methods of weed control on the yield 

and quality of forage maize varieties (SC.197) was performed. The experiment consisted of 

black plastic mulch, black plastic mulch silver, vetch cover crop with a density of 799 per cent, 

with 59 per cent vetch cover crop, herbicide cruise (2 lit.ha-7), herbicide Ultima (715 g.h-7), 

integrated control (Silver on black plastic mulch + herbicide cruise with 8 lit. ha-8), full control 

complete with hand weeding and weed interference, respectively. The results showed that the 

effect of treatments on all traits including plant height, leaf dry weight forage yield and quality 

traits of corn at different levels was significant. Treatments assessment showed that combined 

controlling (T1) the protein component traits, influence and significant advantages compared 

with other treatments received. Although statistically significant differences in traits between 

control compilation and use of silver plastic mulch on black (T2) did not exist. Most corn forage 

yield (97.99 t.ha-7) in the control group consolidated and then black plastic mulch treatments 

(20.99 t.ha-7) was produced, respectively 77 and 92 percent higher than the yield on hand 

weeding were. Reducing the number and weed biomass using plastic mulch both alone and in 

combination with herbicide cruise significant and leads to control weeds was 09 percent. So if 

there are the necessary facilities including Mulching equipment and drip irrigation systems, 

plastic mulch can be a good alternative to herbicides. 

Keywords: mulch, herbicides, protein, corn. 
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