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کشت دومدر 454اي رقم هاي هرز بر عملکرد ذرت علوفهطول دوره تداخل علفاثر

*2وشو فرهاد فرح1پریا مبصري

چکیده 
صدمات و محصول به کاهش هزینه تولید منجررشد علف هرزهاي هرز بر اساس دوره بحرانیکنترل علف

هاي هاي عاري از علفدر این تحقیق تاثیر دوره. گرددهاي هرز میهاي شیمیایی کنترل علفاستفاده گسترده از روش
، 20به مدت (هاي هرزتداخل علفهايو دوره)هاي هرزروز پس از کاشت و کنترل کامل علف60و 40، 20(هرز
مورد 454اي رقم بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت علوفه)روز پس از کاشت و تداخل در کل دوره رشد60و 40

15ي تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز واقع در در مزرعه1392آزمایش در سال زراعی . ندار گرفتبررسی قر
نتایج نشان داد که نگهداري مزرعه . تکرار اجرا شد3هاي کامل تصادفی با کیلومتري شرق تبریز در قالب طرح بلوك

که ، در حالیکندمیت از کاهش بیوماس ذرت جلوگیري روز پس از کاش20هاي هرز تا روز و تداخل علف60و 40تا 
بیوماس ذرت روز 60و 40هاي هرز بعد از هاي هرز و کنترل علفروز ، تداخل علف20هاي هرز بعد از تداخل علف

هاي هرز، بسته به این کاهش تحت تاثیر علفدهد و کاهش میدرصد 5/32و 25، 35، 2/41ترتیب بهاي را علوفه
روز و 20به مدت هاي هرز در صورت تداخل علف. ظاهر شدهاي مختلفی از گیاه هاي هرز در بخشضور علفدوره ح

در صورت کنترل . کاهش در وزن تر بالل، وزن تر ساقه و برگ مشاهده گردیددر کل دوره رشد،هاي هرزتداخل علف
ل و وزن تر ساقه بود، در صورت کنترل روز، کاهش در بیوماس ناشی از کاهش وزن بال60هاي هرز بعد از علف
خصوصیات بالل نیز تحت . روز نیز کاهش در بیوماس ناشی از کاهش وزن تر ساقه ذرت بود40هاي هرز بعد از علف

روز، 20هاي هرز بعد از طول بالل تحت تاثیر تیمارهاي تداخل علف. هاي هرز قرار گرفتتاثیر تیمارهاي کنترل علف
درصد 2/37و 6/27، 4/41، 9/29ترتیب روز به60و 40هاي هرز بعد از ي هرز، کنترل علفهاعدم تداخل علف

هاي هرز و کنترل تیمارهاي تداخل علفدر اثرقطر ساقه تنها دار در اندازهکاهش معنیدر حالی که. ندکاهش یافت
شود جهت جلوگیري از پیشنهاد میبا توجه به نتایج این بررسی،در کل. مشاهده شدروز 60هاي هرز بعد از علف

60الی 20طول دوره هاي تولید، علف هرز در هاي هرز بر رشد و تولید بیوماس ذرت و کاهش هزینهخسارت علف
.روز اول رشد گیاه ذرت کنترل شود

.هاي هرزذرت، رقابت، علف،بیوماس:واژگان کلیدي

.    ، تبریز، ایراندانشگاه آزاد اسالمیواحد تبریز، ، دانشکده کشاورزي، هاي هرزشناسایی و کنترل علفي کارشناسی ارشدآموختهدانش-1
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مقدمه
ست ترین گیاهان زراعی در ایران اذرت از مهم

یکی از . شودکه براي تغذیه انسان و دام کشت می
ترین عواملی که تولید ذرت را به شدت کاهش مهم
هاي هرز تداخل علف. هاي هرز استدهد، علفمی

هاي هرز در سطح جهانی علی رغم کنترل علف
گردد، در درصدي عملکرد می8/12منجربه کاهش 

یزان هاي هرز، محالی که در صورت عدم کنترل علف
رسد درصد هم می2/29کاهش عملکرد ذرت به 

)Ghanizadeh et al., دوره بحرانی کنترل ). 2010
برگی است 3–8هاي هرز در ذرت مراحل علف

)Pooryousef Myandoab et al., ذرت در ). 2011
هاي هرز بسیار مراحل اولیه رشد به رقابت علف

ع بوته ها زمانی که ارتفابر اساس گزارش. حساس است
هاي هرز دیگر تاثیري رسد، علفذرت به نیم متر می

Larbi(بر این گیاه نخواهند داشت  et al., 2013.(
Uremis.,2009(همکارانویورمیس et al ( اظهار

جوانهباهرزهايعلفکنترلبحرانیدورهداشتند که
این محققین گزارش نمودند . شودمیآغازذرتزنی
ذرت کشتازبعدهفتهدودربایستیکشعلفکه

علفازعاريهفته5یا4برايمزرعهوشودمصرف
. شود تا دوره بحرانی ذرت سپري شودنگهداريهرز

هاي براي کاهش هزینه استفاده گسترده از روش
هاي هرز مشخص نمودن دوره مناسب کنترل علف
تحقیقات قبلی، آغاز و . هاي هرز مهم استکنترل علف

هاي هرز را ي متفاوت دوره بحرانی کنترل علفهاپایان
در ذرت نشان داده است که به شدت وابسته به تراکم، 

هاي هرز بود قدرت رقابتی و دوره ظهور علف
)Ghanizadeh et al., دورهتعیینخصوصدر). 2010

راايمرحلهبایستیهرزهايعلفکنترلبحرانی
عمقاست،آهستهزراعیگیاهرشدکهکردشناسایی

. استکمزراعی گیاهپوششسطحودهیریشه
مرحلهایندرگیاهانرشدکردنمحدودبنابراین

,Kumar(بخشد بهبودراگیاهرشدتواندمی 2005 .(
کاراییهرزهايعلفکنترلبحرانیدورهازآگاهی

هايروشمانندهرزهايعلفمدیریتهايروشسایر
هاکشعلفکاربردفعاتد. دهدمیافزایشرازراعی

هايعلفکنترلبحرانیدورهازآگاهیصورتدرنیز
,Lorzadeh(یابد میکاهشهرز دوره بحرانی ).2011

هاي هرز براي هر منطقه بایستی بسته به کنترل علف
هاي هرز و شرایط آب و هوایی آن تعیین نوع علف

Mahmoodi(گردد  and Rahimi, ایجالل و ). 2009
Ijlal(ن همکارا et al., اند که گزارش نموده) 2011

دوره بحرانی رقابت علف هرز با گیاه زراعی بسته به 
هاي طبیعت و وضعیت گیاه زراعی، ترکیب فلور علف

هاي هرز و هرز منطقه، گستردگی آلودگی به علف
با توجه به مطالب ذکر . شرایط محیطی متفاوت است

ه بحرانی کنترل شده ، هدف از این مطالعه تعیین دور
. اي در منطقه تبریز بودهاي هرز براي ذرت علوفهعلف

هامواد و روش
در مزرعـــه1392آزمـــایش در ســـال زراعـــی 

تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسـالمی واحـد تبریـز واقـع در        
ایـن محـل داراي   . کیلومتري شرق تبریز اجرا شـد  15

ي شــرقی و دقیقــه17درجــه و 46طـول جغرافیــایی  
ي شـمالی بـا     دقیقـه  5درجـه و     38رافیایی  عرض جغ 

میـانگین  . متر از سطح دریاي آزاد اسـت       1360ارتفاع  
درجه سلـسیوس، میـانگین حـداکثر        10دماي ساالنه   
سلـسیوس و میـانگین حـداقل       درجه 16دماي ساالنه   

میـانگین  . ي سلسیوس اسـت   درجه 2/2دماي سالیانه   
pHسـت،   متر ا میلی 3/271بارندگی ساالنه این ناحیه     

ي قلیایی تا متوسط قرار     هاي  منطقه در محدوده    خاك
اي در سـطح االرض     دارد و خطر شوري قابل مالحظـه      

جهت تجزیه خاك محـل اجـراي       . ها وجود ندارد  خاك
ي مزرعـه از اعمـاق   نقطـه 6طرح، یک نمونه خـاك از   

. متر تهیه و به آزمایـشگاه ارسـال گردیـد      سانتی 30-0
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زیکی و شـیمیایی خـاك بـه        پس از تجزیه، وضعیت فی    
این آزمایش در قالب طـرح      . تعیین شد  1جدول  شرح  
ایـن  . تکـرار اجـرا شـد   3هاي کامل تـصادفی بـا    بلوك

متـر و در     4در   8/1کرت با ابعاد     24آزمایش با تعداد    
ردیف کاشت به صورت جـوي وپـشته بـه           5هر کرت     

متر و فواصل سانتی 60متر و فاصله بین ردیف       3طول  
. متر از همـدیگر تهیـه گردیـد    سانتی 20ها  یفروي رد 

1ها یک خط نکاشت و بین هر بلـوك  فاصله بین کرت 
آزمایـشی دو سـري دوره       تیمار. متر در نظر گرفته شد    

روز پس از کاشت و کل       60، 20،40(عاري از علف هرز   
60،  40،  20(هـرز و سري آلوده بـه علـف      ) فصل رشد 

پـس از تهیـه   .بود) روز پس از کاشت و کل فصل رشد       
نقشه کاشت اقدام بـه عملیـات آمـاده سـازي زمـین و       

تیر ماه بـذور     11در تاریخ   . ایجاد جوي و پشته گردید    
ــله   ــه فاص ــل داغ آب  20ذرت ب ــر در مح ــانتی مت س

متـري از هـم قـرار      سـانتی  60هایی که به فاصله     پشته
متـري پـشته بـه صـورت        سـانتی  5داشتند و در عمق     

م مـورد اسـتفاده ذرت،      رقـ . خشکه کاري کاشـته شـد     
پرشیا بود که بذر آن از سازمان جهاد کـشاورزي           454

براي اطمینـان از سـبز شـدن در هـر           . تبریز تهیه شد  
بالفاصله بعد از کاشـت  . محل، دو عدد بذر استفاده شد   

روز پـس از     4آبیـاري دوم    . ، اولین آبیاري انجـام شـد      
روز یـک بـار  7هاي بعدي با فاصله هر  کاشت و آبیاري  

کیلـوگرم در    125کود نیتروژنه بـه میـزان       . انجام شد 
کیلوگرم در هکتار در مرحلـه  60هکتار  در دو مرحله،  

کیلوگرم در هکتار بـه صـورت سـرك در           65کاشت و   
پـس از رسـیدگی     . برگی بـه کـار بـرده شـد         6مرحله  

فیزیولوژیک عملیـات برداشـت آغـاز و پـس از حـذف             
تـه از ردیـف     بو 8هاي کناري هـر کـرت، تعـداد         ردیف

هـا برداشـت و بـه       متـر از حاشـیه     5/0میانی با حذف    
هـاي الزم بـه     گیـري تفکیک هـر کـرت جهـت انـدازه        

هاي هرز در کرت شاهد     علف. آزمایشگاه منتقل گردید  
متـر از    5/0×5/0عدم کنترل بـا اسـتفاده از کـوادرات          

هـاي مجـزا بـه      سطح خاك برداشت شـده و در بـسته        
آزمـون بل از تجزیه آماري،     ق. آزمایشگاه منتقل گردید  

هـا انجـام و سـپس تجزیـه و تحلیـل            نرمال بودن داده  
هاي به دست آمده از اندازه گیـري صـفات          آماري داده 

. انجـام شـد  Mstatcمورد نظر با استفاده از نـرم افـزار      
هـا از آزمـون دانکـن در سـطح          براي مقایسه میـانگین   

از هـا   براي ترسیم شکل  . درصد استفاده شد   5احتمال  
.استفاده گردیدExcelنرم افزار 

نتایج و بحث
تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه نشان داد که 

هاي هرز در صفات ارتفاع بوته، وزن زمان کنترل علف
تر بالل، تعداد برگ باالي بالل، تعداد برگ در بوته، 

داري در سطح طول بالل و بیوماس کل اثر معنی
ن تر ساقه، وزن تر احتمال یک درصد و در صفات وز

داري در سطح احتمال پنج برگ و قطر بالل اثر معنی
هاي هرز تاثیر زمان کنترل علف. درصد داشت

هاي پوشش بالل و قطر داري بر صفات وزن برگمعنی
). 2جدول (ساقه نداشت 

هاي ارتفاع بوته مقایسه میانگین:ارتفاع بوته
ان داد هاي هرز نشذرت تحت تاثیر زمان کنترل علف

روز پس از 60و 40هاي هرز بعد از که کنترل علف
روز با تیمار 20هاي هرز براي کاشت و تداخل علف

هاي هرز از نظر ارتفاع بوته با تاسل کنترل کامل علف
داري مشاهده نشد، در حالی که در اختالف معنی

سایر تیمارها ارتفاع بوته با تاسل کمتر از تیمار کنترل 
تیمارهاي تداخل . ي هرز به دست آمدهاکامل علف

60هاي هرز روز و کنترل علف60هاي هرز براي علف
روز پس از کاشت، بیشترین میزان کاهش را در ارتفاع 

در این دو تیمار ارتفاع بوته . بوته با تاسل باعث گردید
متر بود که سانتی125و 123با تاسل به ترتیب 

و 2/37کاهش هاي هرز نسبت به کنترل کامل علف
هاي تیمارهاي تداخل علف. درصدي را نشان داد2/36

40روز و کنترل علف هاي هرز بعد از 20هرز بعد از 
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ترتیب به میزان روز نیز ارتفاع بوته ذرت با تاسل را به
هاي کنترل کامل علفدرصد نسبت به4/24و 5/29

). 1شکل (کاهش داد هرز
Uremis.,2009(یورمیس و همکاران  et al (

بیشترین کاهش در ارتفاع بوته و طول بالل ذرت را در 
هاي هرز در دو هفته بعد از کاشت صورت رقابت علف

. دست آوردندهفته پس از کاشت ذرت به6ذرت تا 
Maqsood(مقصود و همکاران  et al., نیز ) 1999

هرز در آزمایشی را به منظور تعیین دوره بحرانی علف
و مشاهده نمودند که در بررسی آنها ذرت انجام داده 

هاي هرز براي ارتفاع بوته رانی کنترل علفـدوره بح
با این وجود بایستی در نظر داشت که .هفته بود5-3

هاي هرز بسته به عوامل دوره بحرانی کنترل علف
از سوي دیگر بایستی در . محیطی متغیر خواهد بود

هاي ذرت نظر داشت که بیشترین افزایش ارتفاع بوته
دهی اتفاق در مراحل اولیه رشد گیاه ذرت تا تاسل

افتد و پس از این دوره ارتفاع بوته ذرت تغییر می
Lukeba(چندانی نخواهد داشت  et al., و در )2013

هاي هرز پس از این دوره تاثیر نتیجه رقابت علف
. تواند داشته باشدچندانی بر ارتفاع بوته ذرت نمی

مقایسه :باالي باللهاي تعداد برگ
هاي تعداد برگ باالي بالل تحت تاثیر زمان میانگین

هاي هرز نشان داد که در تیمار کنترل کنترل علف
برگ، بیشترین تعداد 02/6هاي هرز با کامل علف

ولی در سایر . برگ در باالي بالل ذرت وجود داشت
تیمارهاي مورد مطالعه تعداد برگ کمتري در باالي 

کمترین تعداد برگ باالي . مشاهده گردیدبالل ذرت 
هاي هرز به برگ در تیمار تداخل علف5/3بالل با 

هاي هرز دست آمد که نسبت به کنترل کامل علف
پس از این تیمار، تیمار کنترل . درصد کمتر بود6/41

روز بیشترین میزان کاهش را 60هاي هرز بعد از علف
تیمار . ردیدهاي باالي بالل باعث گدر تعداد برگ

هاي روز تعداد برگ60کنترل علف هاي هرز بعد از 

هاي هرز به باالي ذرت را نسبت به کنترل کامل علف
کمترین کاهش در . درصد کاهش داد6/36میزان 

هاي باالي بالل ذرت در تیمار تداخل تعداد برگ
،طوري کهروز مشاهده شد، به60هاي هرز بعد از علف

هاي باالي بالل ذرت را تنها به رگاین تیمار تعداد ب
هاي تیمارهاي تداخل علف. درصد کاهش داد5میزان 

هاي هرز روز اول و کنترل علف40و 20هرز بعد از 
هاي باالي بالل روز نیز تعداد برگ40و 20بعد از 

درصد کاهش 3/28و 15، 10، 30ترتیب ذرت را به
کاهش هاي هرز منجر به تداخل علف.)2شکل(داد 

ها ها از طریق تسریع فرآیند پیري برگتعداد برگ
Rajcan(شودمی and Swanton, ، ولی )2001

هاي ها نشان داده که در صورت تداخل علفبررسی
ها تشکیل هاي باالتري از بوتهها در گرههرز بالل

,Fournier and Andrieu(شود می Reid et؛ 2000

al., اسخ مکانیسم دفاعی رسد این پبه نظر می). 2014
ها از اللــرز است تا بــهاي هذرت در برابر علف

هاي با تداخل علف،بنابراین. دهی در امان باشندسایه
.شودهاي باالي بالل کاسته میهرز از تعداد برگ

در این بررسی رقابت :تعداد برگ در بوته
داري را در تعداد برگ در هاي هرز کاهش معنیعلف

ولی میزان کاهش بسته به . اعث گردیدبوته ذرت ب
. هاي هرز در مزرعه متفاوت بودزمان حضور علف

بیشترین کاهش در تعداد برگ در بوته در تیمار 
در این تیمار . هاي هرز مشاهده گردیدتداخل علف

عدد بود که نسبت به تیمار 1/7تعداد برگ بوته ذرت 
درصد 2/42هاي هرز به میزان کنترل کامل علف

هاي هرز، تداخل پس از تیمار تداخل علف. متر بودک
هاي هرز روز ، کنترل علف20هاي هرز بعد از علف

روز 60هاي هرز بعد از روز و کنترل علف40بعد از 
بیشترین میزان کاهش را در تعداد برگ در بوته بالل 

هاي هرز بعد از تیمارهاي تداخل علف. باعث گردیدند
روز و کنترل 40ي هرز بعد از هاروز، کنترل علف20
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روز تعداد برگ در بوته بالل 60هاي هرز بعد از علف
ترتیب هاي هرز بهذرت را نسبت به کنترل کامل علف

. درصد کاهش داد5/36و 3/33، 5/32به میزان 
کمترین میزان کاهش در تعداد برگ در بوته ذرت 

روز 60هاي هرز بعد از مربوط به تیمار تداخل علف
عدد 36/11هاي بوته در این تیمار تعداد برگ. اول بود

هاي هرز کاهش بود که نسبت به کنترل کامل علف
تیمارهاي تداخل . درصدي را نشان داد1/8تنها 
هاي هرز روز و کنترل علف40هاي هرز بعد از علف

روز نیز تعداد برگ در بوته ذرت را نسبت به 20بعد از 
و 4/15ترتیب به میزان بههاي هرزکنترل کامل علف

ها نشان بررسی). 3شکل (درصد کاهش داد 2/16
هاي هاي هرز، پیري برگداده است که رقابت علف

کنند گیاهان زراعی و از جمله ذرت را تسریع می
)Rajcan and Swanton, اي که بنابراین دوره). 2001

بیشترین تداخل بین ذرت و علف هرز را دارد، 
هاي ذرت شترین تاثیر را بر تعداد برگتواند بیمی

در مراحل اولیه رشد به دلیل کوتاه بوده . بگذارد
اندازي پایین، هاي هرز و ذرت و سایههاي علفبوته

در پایان . رقابت کمی بین گیاهان وجود خواهد داشت
دوره رشدي گیاه ذرت نیز، به دلیل ارتفاع باالي ذرت، 

بین ،لذا. خواهد بودهاي هرز با ذرت کمتررقابت علف
هاي هرز این دو مرحله بیشترین تداخل ذرت و علف

.وجود خواهد داشت
هاي طول مقایسه میانگین:طول بالل ذرت

هاي هرز نشان بالل ذرت تحت تاثیر زمان کنترل علف
روز 40هاي هرز بعد از داد که در صورت تداخل علف

کاهش روز20هاي هرز بعد از روز و کنترل علف60، 
سایر . داري را در طول بالل ذرت باعث نشدمعنی

داري را در طول تیمارهاي مورد مطالعه کاهش معنی
هاي هرز باعث بالل ذرت نسبت به کنترل کامل علف

بیشترین میزان کاهش در صورت تداخل . گردید
در این . هاي هرز در دوره رشد مشاهده گردیدعلف

ر بود که نسبت به سانتی مت14تیمار طول بالل ذرت 
درصد 4/41هاي هرز به میزان کنترل کامل علف

20هاي هرز بعد از تیمارهاي تداخل علف. کمتر بود
روز و کنترل 40هاي هرز بعد از روز، کنترل علف

روز نیز طول بالل ذرت را 60هاي هرز بعد از علف
ترتیب به هاي هرز بهنسبت به کنترل کامل علف

شکل (درصد کاهش داد 2/37و 6/27، 2/29میزان 
ها به اند که رشد باللمحققین گزارش نموده). 4

شدت وابسته به حضور نیتروژن در خاك است 
)Amjed Ali et al., اند محققان گزارش نموده).2013

را خودکه ذرت بیش از نیمی از نیتروژن مورد نیاز
این . کندبرگی تا تاسل دهی جذب می8بین مراحل 

روز از طول دوره رشدي گیاه را 30تواند تنها میدوره 
,Butzen(شامل شود  این دوره در اکثر ).2013

هاي تحقیقات، دوره پس از دوره بحرانی کنترل علف
Abbaspour(هرز ذرت است  and Rezvani

moghaddam, اند در محققین گزارش نموده. )2004
صورت تأمین نیتروژن کافی و کوددهی مناسب، 

هاي هرز به شدت کاهش رت ناشی از تداخل علفخسا
هاي فقیر، خاك زودتر از مواد در شرایط خاك. یابدمی

هاي هرز غذایی مورد نیاز براي رشد گیاه زراعی و علف
ي محدودیت منابع و زمان شود و نقطهتخلیه می

رسد و نیز هاي هرز زودتر فرا میبحرانی حذف علف
شود و تر میهرز طوالنیي بحرانی عاري از علفدوره

ي بحرانی لذا فاصله زمانی بین این دو، یعنی دوره
شود هاي هرز نیز بیشتر میمبارزه با علف

)Abbaspour and Rezvani moghaddam, 2004( .
در صورت کاهش نیتروژن در دوره کنترل ،بنابراین

تواند در اثر کاهش هاي هرز، طول بالل ذرت میعلف
لیندکوییست و همکاران . اهش یابدنیتروژن خاك، ک

)Lindquist et al., گزارش نمودند که با ) 2010
هاي هرز، کاهش افزایش طول دوره تداخل علف

امیري و . شودبیشتري در طول بالل ذرت مشاهده می
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Amiri(همکاران  et al., گزارش نمودند که با )2014
هاي هرز از طول افزایش طول دوره تداخل علف

دانیا و . شودا به میزان بیشتري کاسته میهبالل
,Daniya and Abdullahi(عبدالهی  در بررسی )2013

دو ساله مشاهده نمودند که بسته به سال دوره بحرانی 
تا 45هاي هرز براي صفت طول بالل بین کنترل علف

. روز است60
هاي هرز تیمارهاي تداخل علف: قطر بالل ذرت

روز، 40هاي هرز بعد از علفروز، تداخل 20بعد از 
هاي روز، کنترل علف60هاي هرز بعد از تداخل علف
40هاي هرز بعد از روز و کنترل علف20هرز بعد از 

هاي هرز از نظر قطر روز با تیمار کنترل کامل علف
داري نداشتند و تنها تداخل بالل اختالف معنی

بعد هاي هرز هاي هرز در دوره رشد و کنترل علفعلف
داري را در قطر بالل ذرت روز کاهش معنی60از 

باعث گردید در این دو تیمار قطر بالل ذرت نسبت به 
درصد 5/17و 20ترتیب هاي هرز بهکنترل کامل علف

Daniya and(دانیا و عبدالهی ). 5شکل (کمتر بود 

Abdollahi, بیشترین قطر بالل ذرت را در )2013
هاي ي هرز و کنترل علفهاتیمار کنترل کامل علف

. دست آوردندروز به20هرز پس از 
دست آمده نتایج به: وزن خشک تاج خروس

هاي از وزن خشک تاج خروس تحت زمان کنترل علف
هرز نشان داد که بیشترین وزن خشک تاج خروس با 

گرم در متر مربع متعلق به تیمارهاي 9/20و 7/19
هاي کنترل علفهاي هرز در دوره رشد و تداخل علف
در این مطالعه کمترین وزن . روز بود60هرز پس از 

هاي خشک تاج خروس در دو تیمار کنترل کامل علف
. دست آمدروز به60هاي هرز بعد از هرز وتداخل علف

رسد تداخل علف هرز تاج خروس پس از به نظر می
ها بررسی). 6شکل (یابد روز در ذرت کاهش می60

هاي که بیشترین میزان ظهور علفنشان داده است 
هرز در اوایل دوره رشدي گیاه و در بهار اتفاق 

هاي افتد، ولی با گذشت زمان میزان ظهور علفمی
یابد هرز و از جمله تاج خروس در مزرعه کاهش می

)Sarabi et al., 2011; Sarabi et al., در این ).2013
مطالعه نیز در سطح مزرعه مشاهده گردید که ظهور 

روز ناچیز 60هاي هرز در سطح مزرعه پس از علف
Shaalan(شاالن و همکاران . بود et al., نیز )2014

هاي هرز مشاهده نمودند که با کاهش کنترل علف
هاي هرز پهن افزایش بیشتري در وزن خشک علف

این محققین . ودشبرگ و باریک برگ مشاهده می
هاي هرز اظهار داشتند که در مراحل اولیه رشد، علف

از سرعت رشد باالیی برخوردارند و عدم کنترل آنها به 
.افزایدهاي هرز میشدت بر بیوماس علف

در این بررسی :وزن خشک سلمه تره
گرم در 3/20تره با بیشترین میزان وزن خشک سلمه

. ره رشد به دست آمدهاي هرز در دوتیمار تداخل علف
تره با پس از این تیمار، بیشترین وزن خشک سلمه

روز 60هاي هرزبعد از گرم در تیمار کنترل علف2/16
تره در متر کمترین وزن خشک سلمه. دست آمدبه

. دست آمدهاي هرز بهمربع در تیمار کنترل کامل علف
هاي هرز، بیشترین پس از تیمار کنترل کامل علف

تره متعلق به تیمارهاي تداخل سلمهوزن خشک
روز و کنترل 40روز و بعد از 20هاي هرز بعد از علف
بین این سه تیمار از . روز بود20هاي هرز بعد از علف

شکل (دست نیامد داري بهنظر آماري اختالف معنی
7 .(

با توجه به :هاي هرزوزن خشک کل علف
ماس خشک هاي بیونتایج حاصل از مقایسه میانگین

هاي هرز، هاي هرز تحت زمان کنترل علفکل علف
گرم 8/60هاي هرز با بیشترین بیوماس خشک علف
هاي هرز در دوره رشد متعلق به تیمار تداخل علف

هاي هرز بعد پس از این تیمار، تیمار کنترل علف. بود
هاي هرز را روز بیشترین میزان وزن خشک علف60از 

هاي هرز در کل اي تداخل علفپس از تیماره. داشتند
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روز، تیمار 60هاي هرز بعد از دوره رشد و کنترل علف
روز بیشترین وزن 20هاي هرز پس از کنترل علف

. هاي هرز را به خود اختصاص دادخشک علف
روز، تداخل 20هاي هرز بعد از تیمارهاي تداخل علف

هاي هرز بعد روز ، تداخل علف40هاي هرز بعد از علف
روز ، کنترل 20هاي هرز بعد از ، کنترل علف60ز ا

هاي روز و کنترل کامل علف60هاي هرز بعد از علف
. هاي هرز را داشتندهرز کمترین بیوماس خشک علف

هاي هرز تا رسد بیشترین میزان رشد علفبه نظر می
60هاي هرز بعد از روز اول بوده و در تداخل علف60

).8شکل(ی مشاهده گردیدهرز کمروز، بیوماس علف

Jamali(جمالی و همکاران et al., نیز ) 2010
مشاهده نمودند که بیشترین افزایش در بیوماس 

هاي هرز مربوط به اوایل دوره رشدي گیاه بود، علف
داري در میزان ولی با گذشت زمان، کاهش معنی

. هاي هرز به دست آمدافزایش بیوماس علف
گیري نهایینتیجه

کل با توجه به نتایج این بررسی پیشنهاد در 
هاي هرز بر شود جهت جلوگیري از خسارت علفمی

هاي تولید، رشد و تولید بیوماس ذرت و کاهش هزینه
روز اول رشد گیاه ذرت 60الی 20علف هرز در طی 

.کنترل شود

شیمیایی خاك محل آزمایش-خصوصیات فیزیکو- 1جدول 
Table 1- Soil physico-chemical properties of experimental site

هدایت 
الکتریکی

EC
(ds/m)

اسیدیته 
گل 
اشباع
pH

درصد 
مواد 

خنثی 
شونده
TNV

کربن آلی
.O.C

(%)

نیتروژن
کل

T.N (%)

فسفر قابل 
جذب

P
available
mg.kg-1

پتاسیم 
قابل جذب

K
available
mg.kg-1

شن
Sand

سیلت
Silt

رس
Clay

بافت خاك
Soil texture

1.84 7.87 17.25 2.24 0.215 53.22 194 67% 21% 12%
لوم شنی

Sandy loam

تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در ذرت- 2جدول 
Table 2- Analysis of variance for measured characteristics of maize

منابع تغییر
S.O.V.

درجه 
آزادي

df.

ارتفاع بوته
Height of

bush

تعداد برگ 
باالي بالل
No. of
upper

leaves of
ear

تعداد برگ 
در بوته
No. of

leaves of
bush

طول بالل
Length of

ear

قطر بالل 
ذرت

Diameter
of ear

بیوماس کل
Total

biomass

تکرار
Replication

2 56.568 0.024 0.112 9.665 0.042 0.009

هرزدوره کنترل علف
Weed control time

7 2250.088** 2.533** 10.421** 65.541** 0.351* 0.048**

خطا
Error

14 95.849 0.027 0.127 9.832 0.092 0.01

ضریب تغییرات
CV (%)

7.02 3.42 3.75 15.9 8.1 15.66

ns ,* دار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصددار و معنیبه ترتیب غیر معنی**و.
ns: non significant * and ** significant at 5% and 1% probability level, respectively
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2ادامه جدول 
Table 2-Continued

منابع تغییر
S.O.V.

درجه 
آزادي
df.

قطر ساقه
Diameter
of stem

وزن تر برگ
Fresh

weight of
leaf

وزن تر ساقه با 
تاسل

Fresh weight
of stem +

tassel

وزن تر 
پوشش بالل

Fresh
weight of
ear coat

وزن تر بالل
با پوشش

Fresh weight of ear+
coat

تکرار
Replication

2 0.272 0 0.003 0.001 0.002

هرزدوره کنترل علف
Weed control time

7 0.813ns 0.0004* 0.011* 0.001 ns 0.009**

خطا
Error

14 0.459 0.00014 0.003 0.0004 0.001

ضریب تغییرات
CV (%)

30.23 18.84 20.53 26.34 12.55

ns, * دار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصددار و  معنیبه ترتیب غیر معنی**و.
ns: non significant * and ** significant at 5% and 1% probability level, respectively

هاي هرزصفات مورد بررسی در علفتجزیه واریانس-3جدول 
Table 3- Variance analysis of understudy traits in weeds

منابع تغییر
S.O.V.

df.
درجه آزادي

وزن خشک تاج خروس
Dry weight of
Amaranthus
retroflexus

وزن خشک سلمه تره
Dry weight of

Chenopudium album

هاي بیوماس خشک کل علف
هرز

Total dry biomass of
weeds

تکرار
Replication

2 2.418 4.375 4.118

هرزدوره کنترل علف
Weed control time

7 97.226** 69.039** 710.989**

خطا
Error

14 4.75 2.696 8.483

ضریب تغییرات
CV (%)

18.28 14.3 8.15

ns, * احتمال پنج درصد و یک درصددار در سطحدار و  معنیبه ترتیب غیر معنی**و.
ns: non significant * and ** significant at 5% and 1% probability level, respectively

aa
bbbb

aa
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Figure 1- Mean comparison for height means of bush affected by different times of weeds control
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Figure 3- Mean comparison for number of leaves per bush being affected by different times
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Abstract

Controling weeds at their critical periods of growth leads to low production costs and
injurious effects of using chemical weed controling methods. In this experiment we studied
the timinig effects of weed control (interference of weeds after 20, 40 and 60 days and
complete control of weeds) and weed interference periods for 20, 40 and 60 days after
planting and complete interference) on growth and yield of forage maize CV. 454. The
experiment was conducted incomplete randomized blocks design with three replications at the
Research Farm of Islamic Azad University of Tabriz Branch in 2013. According to the
results, maintenaning the farm for 40 and 60 days under weed interference after 20 days
prevented reduction of maize biomass, while weeds interference after 20 days, weed
interference and controling weeds after 40 and 60 days resulted in 41.2%, 35%, 25% and
32.5% reduction of forage maize biomass, respectively. Reduction in fresh weight of corn and
fresh weight of leaf and stem were also observed due to interference of weeds after 20 days. If
weeds are controlled after 60 days, reduction of corn weight and fresh weight of stem will
also results in reduction of biomass. Also, if weeds are controlled after 40 days, stem fresh
weight of maize will result in biomass reduction. Corn traits were affected by weeds control
treatments. Being affected by treatments of weeds interference after 20 days, weeds non-
interference, controlling weeds after 40 and 60 days, the height of corn was reduced by
29.9%, 41.4%, 27.6% and 37.2%, respectively. The stem diameter demonstrated a significant
reduction, although it was only affected by treatments of weeds interference and weeds
control after 60 days. Based on the results of this study, it may be suggested that controling
weeds during initial 20-60 days of maize growth would prevent the undesirable effect of
weeds on growth, production and biomass production of maize and also results in production
costs.
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