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  چکیده

 و هـرز  هـاي علـف رشـد   بـر  گـوگرد گرانولـه   اسموپرایمینگ در سطوح مختلف کـود  رات هیدروپرایمینگ وبررسی اث به منظور      
در  1391سـال   در تکـرار  سـه  درکامـل تصـادفی    هـاي قالب طرح بلوك فاکتوریل در صورت به زمایشزراعی ذرت، آعملکرد گیاه 

گـوگرد   کـود تورهاي آزمایشی شامل سطوح مختلف فاک. شداجرا مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه شاهرود در سه تکرار 
نتـایج  . بـود ) پرایم و عدم پرایم( اسموپرایمینگو ) پرایم و عدم پرایم(، هیدروپرایمینگ )کیلوگرم در هکتار 400،  200،  0(نوله گرا

کـود  کیلـوگرم   200و عـدم اسـموپرایمینگ بـا کـاربرد     هیـدروپرایمینگ   ، تیماردر شرایط وجین وزن صد دانه ترین بیش شان دادن
- وزن صد دانه افزایش یـا  ،درصد 54/31) عدم کاربرد کود(که نسبت به تیمار شاهد  مشاهده شد 15/34به میزان  هکتار در گوگرد

 ،کیلـوگرم در هکتـار   400گـوگرد   در سـطح کـود  اسـموپرایمینگ   و  هیـدروپرایمینگ ر عـدم  تیما با تیمار ترین بیشهمچنین . فت
 در پرایمینگ اسمو عدم هیدروپرایمینگ و عدم تیماردر  برگباریک هاي هرزوزن خشک علف ترین بیش .داري نداشتاختالف معنی

وزن خشـک   ،درصـد 13/17 ه نسبت به تیمار شاهدک مشاهده شد گرم  2/262 به میزان در هکتار کیلوگرم  200کود گوگرد   سطح
در ترکیـب   بـرگ  پهـن هـاي هـرز   وزن خشک علـف  ترین بیشها نشان داد نگینمقایسه میا .فتفزایش یابرگ اباریکهاي هرز علف

 هد،مشاهده شـد کـه نسـبت بـه تیمـار شـا       29/81کیلوگرم در هکتار به میزان 400تیماري هیدروپرایمینگ در سطح کود گوگرد 
-ا در گـوگرد همراه کـود  ت اعمال تیمارهاي مختلف پرایمینگ به گف توان میکلی  گیري نتیجهدر یک . فت یا افزایش درصد 78/55

  .مثبت داشت تأثیر، هاي هرزعلف خشک وزن و )وجین غیر( و )وجین(فزایش صفاتی همچون وزن صد دانه
  

   وزن صددانه ، ذرت ، پرایمینگ ، علف هرز:  کلیدواژه
  

                                                                                                                                                             مقدمه
 منشأ. باشد تک لپه میاز خانواده گرامینه و متعلق به گیاهان  C4، یک ساله، گیاهی تک پایه،(.Zea mays L) نام علمی ذرت با 

ماده  ترین مهمذرت پس از گندم و برنج،  .ه استاین گیاه آمریکاي مرکزي است و تکاملش بیشتر در کشورهاي مکزیک و گواتماال بود
ت هاي افزایش کیفی اي برخوردار است، لذا از روش از آن جهت که بهبود کیفیت بذر از اهمیت ویژه .)5(دهندذایی دنیا را تشکیل میغ

در روش . )4(توسط هریس پیشنهاد گردید 1992توان به پرایمینگ اشاره کرد که در سال  زنی بذر می بذر و افزایش قدرت جوانه
شوند که مقدار جذب آب از طریق مدت زمانی که  پرایمینگ بذور با آب خالص و بدون استفاده از هیچ ماده شیمیایی تیمار می هیدرو

بذور تحت محلول  وسیله بهاسموپرایمینگ فرآیندي است که باعث کنترل، جذب آب ). 2(شود ترل میبذور در تماس آب هستند، کن
 عناصر ب وآجذب  نور، سري ذرت با گیاه اصلی بر ر مزرعههاي هرز د علف ).1(شود اسمزي که محتواي اسمزي متنوعی دارد، می

 جذب راذرت  هاي بوتهد وزن خشک برابر پتاسیم موجود در واح نیتروژن و سه تا دو برابر ها آنرقابت کرده و برخی از  غذایی
ازدیاد  ذرت استفاده از تکنیک پرایمینگ و ي مزرعههرز در  هاي علفمبارزه  هاي راهاز  نشان داده است که ها پژوهشبرخی  ).3(کنند می

  ).6(فته است کاهش یا %50 تا هرز هاي علفوزن خشک ، است که در واحد سطح تراکم بوته
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  ها روش ومواد 
زمین  .قیقاتی دانشگاه شاهرود انجام شدتکرار در مزرعه تح 3این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك کامل تصادفی در 

کرت  12و هر بلوك از  مترمربعی384)متر48×متر8(بلوك 3 بود که از مترمربع1152مساحت  به متر 24متر و عرض  48داراي طول 
فاکتورهاي . متر تشکیل شد 8سانتیمتر از یکدیگر و طول  75ردیف کاشت به فاصله 4و هر کرت از ترمربعیم32)متر8×متر4(

و هیدروپرایمینگ م در هکتار در زمان قبل از کاشت کیلوگر) 400، 200، 0(از گوگرد گرانوله سطوح مختلف استفاده   شاملآزمایشی 
 رقم ذرت بذور، و اسموپرایمینگ هیدروپرایمینگجهت انجام تیمار . بود) م پرایمپرایم و عد( اسموپرایمینگو ) پرایم و عدم پرایم(

ساعت دیگر هم در 12اسموپرایمینگ بذوراین تفاوت که  با شدساعت درون آب مقطر خیسانده 12به مدت  704سینکل کراس 
 افزار نرمو رسم نمودارها توسط  MSTATCافزار نرمتوسط  ها دادهنتایج حاصل از و قرار گرفت ) 6000گلیکول  اتیلن پلی(محلول 
Excel شد  درصد محاسبه 5ل ر سطح احتماد.  

  
  نتایج و بحث

گوگرد بر صفت وزن × اسموپرایمینگ × نه هیدروپرایمینگ اثر متقابل سه گاداد که نس نشان نتایج حاصل از جدول تجزیه واریا
وزن صد دانه در  ترین بیش .بود دار معنیطح احتمال یک درصد  برگ در سو صفت باریک وجین و غیر وجین شرایط درصد دانه 

مشاهده شد  15/34کیلوگرم کود گوگرد در هکتار به میزان  200شرایط وجین، تیمار هیدروپرایمینگ و عدم اسموپرایمینگ با کاربرد 
تیمار با تیمار عدم  ترین بیشچنین هم. نشان داددرصد، وزن صد دانه افزایش  54/31) عدم کاربرد کود(که نسبت به تیمار شاهد 

و کمترین وزن  ترین بیشو  .داري نداشتکیلوگرم در هکتار، اختالف معنی 400و اسموپرایمینگ در سطح کود گوگرد   هیدروپرایمینگ
 هکتار و عدمدر  گوگرد کیلوگرم200با کاربرد اسموپرایمینگ × به ترتیب تیمارهاي هیدروپرایمینگ  را غیر وجین شرایط درنه صد دا

وزن خشک  ترین بیشهمچنین  ،عهده داشت به هکتارکیلوگرم در  400گوگردکود  سطح در عدم اسموپرایمینگ × هیدروپرایمینگ
در هکتار به میزان  کیلوگرم  200کود گوگرد   سطح در هاي هرز باریک برگ در تیمار عدم هیدروپرایمینگ و عدم اسموپرایمینگ علف

وزن  ترین بیش .هاي هرز باریک برگ افزایش یافتدرصد، وزن خشک علف13/17هده شد که نسبت به تیمار شاهد گرم  مشا 2/262
 29/81کیلوگرم در هکتار به میزان 400در ترکیب تیماري هیدروپرایمینگ در سطح کود گوگرد  برگ پهنهاي هرز خشک علف

تیمارهاي مختلف  اعمال با  گفت توان میکلی  بنديدر یک نتیجه ،فت ای افزایش درصد 78/55 مشاهده شد که نسبت به تیمار شاهد،
در جذب آب و  پرایم بذورافزایش توانایی و به دلیل  شدند دار معنی ٪1کلیه صفات در سطح آماري همراه کود گوگرد  به پرایمینگ

 افزایش در باشد می پرایمینگ مثبت نقش ازه نشان ک ،هاي هرزعلف او رقابت ب گیاهچه استقرار و زنی جوانهعناصر غذایی و تسریع در 
  .داشت تأثیر )و باریک برگ برگ پهن(هاي هرززن خشک علفو )وجین غیر(و  )وجین( وزن صد دانه همچون صفاتی

  هرز هاي علفو وزن خشک  وجین غیر صفت وزن صددانه در شرایط وجین و میزان  بر پرایمینگ اثر  -جدول تجزیه واریانس
  وزن صد دانه          زاديآدرجه   تیمار               

  )وجین(          
  وزن صد دانه

  )غیر وجین(
  برگ پهن       برگ باریک     

  13/56  20/345  54/7    37/0  2  تکرار
  91/7660**  04/22438**  84/199**    29/2          1  هیدروپرایمینگ  

  33/6066**  60/2028**  37/11    86/14*  1  اسموپرایمینگ
  56/5126**  96/1092*  11/60**    54/156**  1  اسموپرایمینگ*هیدروپرایمینگ 

  88/1829**  03/34981**   65/1    59/20**  2  گوگرد
  45/1725**  94/6159**   69/42**    42/61**  2  گوگرد*هیدروپرایمینگ
  55/1355**  29/35185**  95/60**    51/9  2  گوگرد*اسموپرایمینگ

  83/366  73/3378**  49/126**    30/44**  2گرد گو*رایمینگاسموپ*هیدروپرایمینگ
  58/136  01/190  75/2 75    33/3  22  خطا

CV                                                               01/6                    92/8                            49/8    54/28  
        

  
                                 *,** ،ns  : دار معنی غیر و% 1،% 5احتمال  سطح دربودن  دار معنیبه ترتیب.  
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  )وجین(کود گوگرد بر وزن صددانه ×  هیدروپرایمینگ × اسموپرایمینگمتقابل  تاثیر -1شکل

  
  )ینوج غیر(صد دانه  وزن بر      کود گوگرد×  هیدروپرایمینگ×  اسموپرایمینگمتقابل  تاثیر -2شکل

  
  گباریک بر رگبخشک وزن  رب      کود گوگرد×  هیدروپرایمینگ×  اسموپرایمینگمتقابل  تاثیر -3 شکل

  
  برگ پهن برگبر وزن خشک      کود گوگرد× هیدرو پرایمینگ  تاثیر -4 شکل
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