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  چنیدُ

دسكذ( دس رست، آصهایـی تلَست اػپلیت  OD 5/22 کؾ فَسام ػَلفَسٍى ) تِ هٌظَس تشسػی اهکاى کاّؾ هلشف ػلف

دس هضسػِ تحقیقاتی داًـکذُ کـاٍسصی هـْذ،  1391تلَک ّای کاهالً تلادفی دس ػِ تکشاس، دس ػال فاکتَسیل دس قالة طشح 

ػاًتی هتش ، کاؿت دٍ سدیفِ تلَست  75ػطح )کاؿت یک سدیفِ دس سدیف ّایی تفَاكل  3اًجام ؿذ. الگَی کاؿت رست دس 

 75ست صیگضاگ دس طشفیي پـتِ ّایی تفَاكل ػاًتی هتش ٍ کاؿت دٍ سدیفِ تلَ 75هَاصی دس طشفیي پـتِ ّایی تفَاكل 

ػطح )پخؾ ػشاػشی ٍ ًَاسی دس سٍی سدیف ّای سٍؽ  2ػاًتی هتش(  تِ ػٌَاى کشت ّای اكلی ٍ سٍؽ کاستشد ًیتشٍطى دس 

کؾ فَسام  دسكذ( ٍ هقذاس کاستشد ػلف 46اص هٌثغ اٍسُ  ّای کاؿت دٍ سدیفِ ) کاؿت تک سدیفِ رست ٍ تیي سدیف ّای سٍؽ

 4لیتش هادُ تجاسی دس ّکتاس( دس هشحلِ  2ٍ كفش دسكذ هقذاس کاستشد تَكیِ ؿذُ آى )  50،  75، 100ػطح ) 4ٍى دس ػَلفَس

تشگی رست، تِ ػٌَاى کشت ّای فشػی تَدًذ. ًتایج ًـاى دادًذ کِ اثش الگَی کاؿت تش صیؼت تَدُ ٍ تشاکن ػلف ّای ّشص 

ٍ  25تلَست ًَاسی دس هقایؼِ تا تَصیغ ػشاػشی آى هٌجش تِ کاّؾ حذٍد داس ًثَد. تا ایي ٍجَد تَصیغ کَد ًیتشٍطى  هؼٌی

دسكذی تشاکن ٍ صیؼت تَدُ کل ػلف ّای ّشص دس ٍاحذ ػطح ؿذ تطَس کلی ًتایج ًـاى داد کِ دس كَست اػتفادُ  10حذٍد 

دسكذ  50سا تِ هیضاى  تَاى دص هلشفی ػلف کؾ فَسام ػَلفَسٍى اص الگَی کاؿت دٍ سدیفِ ٍ تَصیغ ًَاسی کَد ًیتشٍطى هی

 کاّؾ داد.

 . 704آسایؾ کاؿت، دص کاّؾ یافتِ، صیؼت تَدُ ػلف ّای ّشص، ػَلفًَیل اٍسُ ّا، ػیٌگل کشاع  ملیدی: ّایٍاژُ
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Abstract  
In order to evaluate the effects of corn sowing pattern and nitrogen application methods on reducing 

foramsulfuron dose, a field experiment was  conducted as split factorial, based on randomized complete block 

design with three replications at the Research   Station , of Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of 

Mashhad, in 2012. Treatments included, corn sowing methods (single-row with 75 cm distance, twine row as 

parallel on 75 cm width ridges sides and double row as zigzag on 75 cm width ridges sides) as main plots, 

factorial of nitrogen application methods (broadcast and band application), nitrogen source for fertilization was 

urea (400 kg ha
-1

), and foramsulfuron doses (100, 75, 50 and 0% of recommended dose (2 liter of commercial 

doses) applied at 4
th
 corn leaf stage as sub plots. Results showed that the effect of sowing pattern on biomass and 
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density of weeds was not significant. However, band application of nitrogen versus broadcast application, 

increased weed density and biomass per m
-2

 25 and 10 percent, respectively. It was concluded that by using 

double row sowing pattern along with band application of nitrogen, we can reduced foramsulfuron dose nearly 

50 percent.   

Keywords: Reduced dose, SC 704 corn hybrid, sowing pattern, sulfonylureas, weed biomass. 

 

 

 هقدهِ

ػٌلش غزایی اػت کِ جَاهغ گیاّی تشای کؼة آى تِ تشیي  پشهلشفیتشٍطى، هْوتشیي ٍ دس تیي ػٌاكش غزایی هَسد ًیاص گیاُ، ً

تا گیاّاى صساػی ٍ  ّشص ّای ػلفًقؾ هْوی دس کاّؾ تذاخل  آى هذیشیت کاستشد لزا(. 1999صیوذال، ) پشداصًذ سقاتت هی

ّای هتٌَع اص  هطالؼات هختلفی اص دیذگاُدس ایي خلَف (. 1391ایضدی دستٌذی ٍ ّوکاساى، )داسدّا  کؾ ػلفکاّؾ کاستشد 

( ٍ 1391ایضدی دستٌذی ٍ ّوکاساى، (، سٍؽ کاستشد )1999صیوذال، ) (، صهاى کاستشد2005ؿاٍ،  تلک) جولِ تاثیش هقذاس کاستشد

یي اػت کِ تش ا ػوَهی اػتقادٍ  تا گیاّاى صساػی اًجام ؿذُ اػت ّشص ّای ػلف( آًْا تش ًتیجِ تذاخل 1999صیوذال، ًَع هٌثغ )

ػشاػشی آى اص طشیق افضایؾ اهکاى دػتشػی  پخؾ)کاستشد ًَاسی( ًؼثت تِ  دس هجاٍست گیاُ صساػیًیتشٍطى قشاس دادى کَد 

   (.1385فاتح ٍ ّوکاساى، ) ؿَد   هی ّشص ػلفگیاُ صساػی تِ آى هٌجش تِ تشتشی سقاتتی گیاُ صساػی ًؼثت تِ 

آى  ایفا هی کٌذ، لزا  ّشص ّای ػلفاص آًجاییکِ فاكلِ تیي گیاّاى یا تشاکن گیاّی ًقؾ هْوی دس تَاصى سقاتتی تیي گیاُ رست  ٍ 

 ّوچٌیي اص جولِ رست اػت. تَیظُ دس هحلَالت سدیفی ّشص ّای ػلفاكالح الگَی کاؿت اص دیگش اجضای هذیشیت تلفیقی 

اص طشیق تْثَد تَاى  ّشص ّای ػلفٍؽ ّای کَددّی هی تَاًذ ًقؾ هْوی سا دس هذیشیت اص جولِ س ،تلفیق آى تا ػایش سٍؽ ّا

 . (1391ایضدی دستٌذی ٍ ّوکاساى، )ّا داؿتِ تاؿذ  کؾ ػلفٍ کاّؾ هلشف  ّشص ّای ػلفسقاتتی گیاّاى صساػی تا 

تا اػتفادُ اص طشاحی یک فَسام ػَلفَسٍى دس رست  کؾ ػلفکاّؾ هلشف تْیٌِ ػاصی ٍ تا ّذف  حاضش پظٍّؾاص ایٌشٍ 

 اًجام ؿذ. ،هـتول تش اكالح سٍؽ ّای کاؿت ٍ سٍؽ ّای کَددّی رست ّشص ّای ػلفػیؼتن هذیشیت تلفیقی 
 

 هَاد ٍ رٍشْا

ٍ اهکاى  ّشص ّای ػلفػولکشد ٍ تَاى سقاتتی رست تا  تِ هٌظَس اسصیاتی تاثیش سٍؽ کاؿت رست ٍ سٍؽ کاستشد کَد ًیتشٍطى تش

دس  دس هضسػِ تحقیقاتی داًـکذُ کـاٍسصی داًـگاُ فشدٍػی هـْذآصهایـی ، دس رست فَسام ػَلفَسٍى کؾ ػلفکاّؾ کاستشد 

دس هضسػِ  , دس قالة طشح تلَک ّای کاهل تلادفی دس ػِ تکشاس فاکتَسیلاػپلیت  اًجام ؿذ. آصهایؾ تِ كَست 1391تاتؼتاى 

 74000تا تشاکن  رست کاؿت الگَیؿاهل  ػَاهل هَسد تشسػی ؿذ.اًجام  تحقیقاتی داًـکذُ کـاٍسصی داًـگاُ فشدٍػی هـْذ

ػاًتی هتش، کاؿت دٍ سدیفِ تلَست هَاصی دس  75فَاكل ِ ی تیّا دس ػِ ػطح )کاؿت یک سدیفِ دس سدیفتَتِ دس هتش هشتغ 

ػاًتی  75فَاكل ِ ػاًتی هتش ٍ کاؿت دٍ سدیفِ تلَست صیگضاگ دس طشفیي پـتِ ّایی ت 75فَاكل ِ طشفیي پـتِ ّایی ت

ػشاػشی ٍکاؿت ًَاسی دس سٍی سدیف ّای  پخؾسٍؽ کاستشد کَد ًیتشٍطى دس دٍ ػطح ) ٍهتش( تِ ػٌَاى کشت ّای اكلی 

کَد  دسكذ هقذاس کاستشد 25تشای ایي هٌظَس  ) سٍؽ کاؿت تک سدیفِ رست ٍ تیي سدیف ّای سٍؽ ّای کاؿت دٍ سدیفِ(

ٍ هقذاس  (تکاس تشدُ ؿذدسكذ دس هشحلِ ؿشٍع ػاقِ سفتي رست  75ضهاى تا کاؿت ٍ ّو%( 46اٍسُ کیلَگشم کَد  400ًیتشٍطى )

دسكذ هقذاس کاستشد تَكیِ  50ٍ  75، 100ػطح ) 3دس  (7) (دسكذ OD 5/22 اکَییپ )  فَسام ػَلفَسٍى کؾ ػلفکاستشد 

تشای تحلیل . دس ًظش گشفتِ ؿذًذتشگی رست تِ ػٌَاى کشت ّای فشػی  4لیتش هادُ تجاسی دس ّکتاس( دس هشحلِ  2ؿذُ آى )

  اًذاصُ گیشی ؿذ. آًْا صیؼت تَدٍُ  هـخق تِ تفکیک گًَِ ّشص ّای ػلف تشاکن ،دس اًتْای فللًتایج آصهایؾ، 
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ًیزض  هقایؼات هیاًگیي دادُ ّای آصهایؾ ؿذ ٍ تشای  اًجام SAS آهاسیًشم افضاس  دادُ ّای آصهایؾ تا اػتفادُ اص آًالیض ٍاسیاًغ 

تزشای تَكزیف    (4ػِ پاساهتشُ کزَصًغ )  1ساػت گَؿِ ّزلَلیّوچٌیي هؼادلِ  دسكذ اػتفادُ ؿذ. 5دس ػطح  داًکياص آصهَى 

 .صیؼت تَدُ ػلف ّای ّشص هَسد اػتفادُ قشاس گشفتتشاکن ٍ ساتطِ 

 

 ًتایج ٍ بحث

ایجاد ًکشد ) دس ٍاحذ ػطح  کل ػلف ّای ّشص ٍ صیؼت تَدُ کاؿت اثش هؼٌی داسی تش تشاکن  الگَیًتایج آصهایؾ ًـاى داد کِ 

کاؿت یک  الگَیتِ تشتیة دس دس ٍاحذ ػطح کل ػلف ّای ّشص  ٍ صیؼت تَدُ  (، تا ایٌحال تیـتشیي ٍ کوتشیي تشاکن1جذٍل 

( ≥p 01/0)کاؿت، ًحَُ کاستشد کَد ًیتشٍطى تِ ؿکل کاهالً هؼٌی داسی  الگَیتش خالف سدیفِ ٍ دٍ سدیفِ هَاصی هـاّذُ ؿذ. 

سا تحت تاثیش قشاس داد تِ ًحَیکِ تَصیغ کَد ًیتشٍطى تلَست دس ٍاحذ ػطح ّن صیؼت تَدُ کل ػلف ّای ّشص  ّن تشاکن ٍ

دسكذی تشاکن ٍ صیؼت تَدُ کل ػلف ّای  10ٍ  25 حذٍد هٌجش تِ کاّؾ تشتیةِ ت ًَاسی دس هقایؼِ تا تَصیغ ػشاػشی آى

دس  ن کل ػلف ّای ّشص ٍ ًیض صیؼت تَدُ کل ػلف ّای ّشصهـاتِ سٍؽ کاستشد کَد ًیتشٍطى، تشاک .ؿذدس ٍاحذ ػطح ّشص 

 (. 1ػلف کؾ فَسام ػَلفَسٍى قشاس گشفت )جذٍل هقذاس کاستشد تحت تاثیش ( ≥p 01/0)تِ ؿکل کاهالً هؼٌی داسی  ٍاحذ ػطح

، تِ لحاظ دس ٍاحذ ػطح ٍ ًحَُ کاستشد کَد ًیتشٍطى تش تشاکن ٍ صیؼت تَدُ کل ػلف ّای ّشص رست کاؿت الگَیتشّوکٌؾ 

دس کاؿت ٍ دص ػلف کؾ فَسام ػَلفَسٍى تش تشاکن ٍ صیؼت تَدُ کل ػلف ّای ّشص  الگَیتشّوکٌؾ  اهاآهاسی هؼٌی داس ًثَد 

 (.1( تَد )جذٍل ≥p 01/0کاهالً هؼٌی داس )ٍاحذ ػطح 
 

ماشت، ًحَُ ماربرد  الگَیتیوارّای اثرات سادُ  تحت تاثیر صفات اًدازُ گیری شدُ در علف ّای ّرز ٍ ذرت هیاًگیيهقایسِ  :1جدٍل 

 مش فَرام سَلفَرٍى مَد ًیترٍژى ٍ دز علف
 تشاکن کل ػطَح تیواس

 ػلف ّای ّشص 

 )تَتِ دس هتشهشتغ(

 تَدُ کل صیؼت

 ػلف ّای ّشص 

 )گشم دس هتشهشتغ(

 استفاع رست

 )ػاًتیوتش(

 ػولکشد داًِ رست

 )گشم دس هتشهشتغ(

 صیؼت تَدُ رست

 گشم دس هتشهشتغ((

 (  Aالگَی کاؿت )

 یک سدیفِ
/

 a /
 a /

 a /
 a /

 a 
 دٍ سدیفِ هَاصی

/
 a /

 a /
 a /

 a /
 a 

 دٍ سدیفِ صیگضاگی
/

a 
/

 a /
 a /

 a /
 a 

 (Bًحَُ کاستشد کَد ًیتشٍطى )
 ًَاسی

/
 b /

 b /
 a /

 a /
 a 

 ػشاػشی
/

 a /
 a /

 b /
 b /

 b 

 (Cدص ػلف کؾ )

0 
/

 a /
 a /

 b /
 b /

 b 
 دسكذ دص تَكیِ ؿذُ 50

/
 b /

 b /
 a /

 a /
 a 

 دسكذ دص تَكیِ ؿذُ 75
/

 b /
 b /

 a /
 a /

 a 
 دص تَكیِ ؿذُ 100

/
 b /

 b /
 a /

 a /
 a 

دسكذ فاقذ اختالف هؼٌی  5دس ػطح هؼٌی داسی  داًکيتا حذاقل یک حشف هـتشک تش اػاع آصهَى  هشتَط تِ ّش تیواس * دس ّش ػتَى هیاًگیي ّای

 داس هی تاؿٌذ

الگَی کاؿت دٍ سدیفِ هَاصی ًؼثت تِ الگَی کاؿت یک سدیفِ ٍ کؾ فَسام ػَلفَسٍسى،  ب دس دص كفش ػلف -1تشاػاع ؿکل 

دٍ سدیفِ صیگضاگ اص تشاکن کل ػلف ّای ّشص کوتشی تشخَسداس تَد، تش ایي اػاع هی تَاى گفت، ػلیشغن ایٌکِ اثش ػادُ الگَی 

الفات قاتل تاهلی تیي الگَی کاؿت تش تشاکن کل ػلف ّای ّشص هؼٌی داس ًثَد اها دس تقاتل تا دص ػلف کؾ فَسام ػَلفَسى، اخت

دسكذ  50ّای هختلف کاؿت هـاّذُ ؿذ، تِ ایٌلَست کِ دس دٍ الگَی کاؿت دٍسدیفِ اهکاى کاّؾ دص هلشفی ػلف کؾ تا 

ًیض  هحتول اػت، ٍلی دس الگَی کاؿت یک سدیفِ تشای حلَل ًتیجِ هطلَب ٍ فاقذ اختالف تا دص كذ دسكذی ػلف کؾ 

تیواسّای هَسد تشسػی ًتایج هـاتْی ب(.-1دسكذ کاّؾ هقذاس دص هلشفی ٍجَد داسد )ؿکل  25 فَسام ػَلفَسٍى، فقط اهکاى

 الف(.  -1)ؿکل داؿتٌذ  صیؼت تَدُ کل ػلف ّای ّشصسا تش 

 

 

                                                 
1 Rectangular hyperbola 
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مل علف ّای ّرز. هیاًگیي ّای  )ب( ترامن زیست تَدُ )الف( ٍ ماشت ذرت ٍ دز علف مش فَرام سَلفَرٍى بر الگَیبرّونٌش  :1شنل

 درصد فاقد اختالف هعٌی دار هی باشٌد. 5با حداقل یل حرف هشترك بر اساس آزهَى داًني در سطح 

 

ٍ ّواًگًَِ کِ دس اثشات ػادُ ًیض اؿاسُ ؿذ، تشاکن کل ػلف ّای ّشص دس ٍاحذ ػطح دس دص كفش )ؿاّذ تذٍى  2هٌطثق تش ؿکل 

تِ ؿکل هؼٌی داسی تیؾ اص سٍؽ کَددّی تلَست ًَاسی تَد. ّشچٌذ افضایؾ دص ػلف  ػوپاؿی( دس سٍؽ کَددّی ػشاػشی

کؾ فَسام ػَلفَسٍى هٌجش تِ کاّؾ تشاکن کل ػلف ّای ّشص دس ٍاحذ ػطح دس ّش دٍ سٍؽ کاستشد کَد ًیتشٍطى ؿذ، تا 

دسكذ دص تَكیِ ؿذُ ػلف  100ذ ٍ دسك 50ایٌحال دس کاستشد ػشاػشی کَد ًیتشٍطى تش خالف کاستشد ًَاسی آى، تفاٍت تیي دص 

تش ایي اػاع تِ ًظش هی سػذ دس كَست کاستشد ًَاسی کَد ًیتشٍطى قادس کؾ فَسام ػَلفَسٍى تِ لحاظ آهاسی هؼٌی داس ؿذ. 

دس  اهاهـاتِ اػتفادُ اص الگَی کاؿت دٍ سدیفِ، دص هلشفی ػلف کؾ فَسام ػَلفَسٍى سا تِ ًلف تقلیل دّین.  ،خَاّین تَد

ستشد دص کاهل ػلف کؾ تفاٍت تیي سٍؽ ّای کَددّی اص ًظش تشاکن کل ػلف ّای ّشص دس ٍاحذ ػطح تِ لحاظ كَست کا

 (.2) ؿکل ًوی تاؿذ آهاسی هؼٌی داس 

 

 
برّونٌش تَزیع مَد ًیترٍژى ٍ دز علف مش فَرام سَلفَرٍى بر ترامن مل علف ّای ّرز. هیاًگیي ّای با حداقل یل حرف  :2شنل

 درصد فاقد اختالف هعٌی دار هی باشٌد. 5هشترك بر اساس آزهَى داًني در سطح 
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 ّا هذیشیت ؿیویایی ػلفْای ّشص ٍ ػلفکؾ

   ّای ّشص ایشاى ؿـویي ّوایؾ ػلَم ػلف

 1394ؿْشیَس  12الی  10تیشجٌذ، 

 

تَدُ کل ػلف ّای ّشص دس ٍاحذ تش ّوکٌؾ الگَی کاؿت، ًحَُ کاستشد کَد ًیتشٍطى ٍ دص ػلف کؾ ًیض تش تشاکن ٍ صیؼت  

تحت تاثیش تشّوکٌؾ تیواسّای آصهایؾ  ّای ّشص صیؼت تَدُ ٍ تشاکن کل ػلف(. کوتشیي ≥p 01/0ػطح کاهالً هؼٌی داس تَد )

دس ؿشایط کاتشد دص كذ دسكذی ػلف کؾ ٍ الگَی کاؿت دٍسدیفِ هَاصی ٍ ًحَُ کاستشد ًَاسی کَد ًیتشٍطى تذػت آهذ ٍ ایي 

دص كفش ػلف کؾ دس الگَی کاؿت یک سدیفِ ٍ کاستشد ػشاػشی کَد ًیتشٍطى تیـتشیي هیضاى تشاکن ٍ صیؼت  کِ دس حالی تَد

 تَدُ کل ػلف ّای ّشص دس ٍاحذ ػطح سا ایجاد کشد )دادُ ّا ًـاى دادُ ًـذًذ(.
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