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چکیده
به منظور بررسی تأثیر تراکم بوته های ذرت و تعداد و مراحل وجین علف های  هرز بر وزن خشک این علف ها و عمل کرد دانه ذرت، آزمایشی 
در سال1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه 
تکرار انجام شد. تیمار وجین علف های هرز شامل تعداد و زمان مراحل وجین بود، که در سطوح W1 ]چهار مرحله وجین)2، 4، 6 و 8 هفته پس از 
کاشت([، W2 ]سه مرحله وجین)2، 4 و 8 هفته پس از کاشت([، W3 ]دو مرحله وجین)4 و 8 هفته پس از کاشت([ و W4 )عدم وجین علف های هرز 
در طول فصل رشد( تدوین و اجرا گردید. رقم های مورد آزمایش، سینگل کراس 704 )V 1( و ماکسیما )V 2( از گروه FAO580 بودند؛ که تحت دو تراکم 
D1( 70000( و 90000 )D2( بوته در هکتار کشت شدند. در این بررسی صفت هائی چون عمل کرد دانه، سطح برگ، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، 
وزن خشک کل ذرت و هم چنین وزن خشک علف های هرز اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که تنها تیمار عدم وجین علف های هرز در طول فصل 
 3W رشد باعث کاهش معنی دار عمل کرد دانه شد؛ و تیمارهای دیگر تفاوت معنی داری با هم نداشتند. بنابراین می توان گفت که استفاده از تیمار
برای کنترل علف های هرز در کرمان می تواند مؤثر و اقتصادی باشد. سطح برگ، وزن خشک ساقه و برگ و هم چنین وزن خشک کل ذرت با افزایش 
مدت زمان تداخل علف های هرز کاهش پیدا کردند. تراکم نیز تأثیر معنی داری بر صفت های مورد بررسی داشت. افزایش تراکم باعث کاهش وزن 
خشک علف های هرز و هم چنین وزن خشک برگ، ساقه و وزن خشک کل ذرت شد. عمل کرد دانه با افزایش تراکم افزایش پیدا کرد. سطح برگ و 
هم چنین عمل کرد دانه در رقم ماکسیما نسبت به سینگل کراس 704 بیش تر بود. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که افزایش تراکم، 

در بهبود توانایی رقابت ذرت با علف های هرز مؤثر است؛ و عمل کرد دانه ذرت را افزایش می دهد.
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In order to evaluate the effects of plant density, number and stages of weed control, on weeds dry matter and seed yield of corn varieties, 
an experiment was conducted in 2011 on research farm, College of Agric. Univ. of Shahid Bahonar, Kerman, Iran. It was in randomized 
complete block (RCBD) in factorial design, with 3 replications. Weed control treatments were W1: weed control 4 times (2, 4, 6 and 8 
weeks after planting), W2: weed control 3 times (2, 4 and 8 weeks after planting), W3: weed control 2 times (4 and 8 after weeks after 
planting) and W4: no weed control during corn growth season. Corn varieties were Single cross 704 and Maxima from FAO580, and were 
planted under 70,000 and 90,000 plants in hectare densities. Corn seed yield, plant leaves area, leaves dry matter, steam dry matter, total 
plant dry matter and weeds dry matter were calculated. The results showed that W4 treatment showed significant different in seed yield 
reduction compared to other weed control treatments. W1, W2 and W3 showed no significant difference between each others, so it can 
be concluded that W3 treatment could be used as an effective and economic weed control treatment in Kerman. Increasing weed-crop 
interaction time, caused low plant leaves, leaf and stem dry matter, and total plant dry matter of corn. Higher corn density produced 
lower total dry matter, leaf and stem dry matter and weeds dry matter. Seed yield increased with higher density. Maxima variety had 
higher seed yield and plant leaves area than Single cross 704. It seems that higher density caused a better ability and weed competition, 
and produced higher seed yield.

مقدمه
علف هاي هرز از مهم ترین محدودیت هاي تولید مطلوب محصوالت 
در  را  نقش  ترین  بیش  ها  آن  ترین  موفق  و  شوند؛  مي  محسوب  زراعي 
کاهش تولید محصوالت مزبور ایجاد می نمایند. این موفقیت ممکن است 
با ایجاد سریع کلني علف هرز )که حذف آن کمی دشوار است( در محل 
هاي شخم خورده حادث شده و عمل کرد گیاهان زراعي را کاهش دهد 
)Chaab et al., 2009(. علف هاي هرز در استفاده از مواد مورد نیاز رشد 
با سایر گیاهان زراعی رقابت می کنند. به عنوان مثال برگ های ذرت 
به هنگام کمبود رطوبت و در حضور علف هاي هرز حالت پیچیدگی به 
خود می گیرند )Rashed Mohassel et al., 2006(. از تجزیه و تحلیل 
کمی رشد می توان برای توجیه و تفسیر پاسخ  گیاه به شرایط محیطی 
مختلف در طول دوره رویش استفاده کرد؛ و چگونگی انتقال و انباشت 
اندازه گیری  )با  اندام های مختلف  را در  مواد ساخته شده فتوسنتزی 

.)Seyed Sharifi et al., 2005( به دست آورد )ماده خشک تولیدشده
زمانی که گیاهی در سایه گیاه مجاور قرار می گیرد با خصوصیاتی 
هم چون برگ های باریک، طویل شدن میان گره ها، ساقه های افتاده، 

به وزن خشک ساقه و هم چنین نسبت وزن  تر برگ  نسبت وزن کم 
 Rajcan et al.,( کم تر ریشه به وزن خشک ساقه قابل شناسایی است
فرایند  زراعی  گیاه  هرز-  علف  اکوسیستم  در  نور  برای  رقابت   .)2004
مهمی است که شدت آن به میزان و سهم نور جذب شده به وسیله یک 
گونه و کارایی آن در تبدیل انرژی تابشی به ماده خشک بستگی دارد؛ 
و بر همین اساس است که جذب نور به وسیله یک گونه در یک تاج 
پوشش )کانوپی( مخلوط به وسیله عواملی )که خود از الگوی کاشت و 
تراکم گیاه زراعی متأثر می گردند( هم چون ارتفاع گیاه، شاخص سطح 
برگ، زاویه برگ ها و توزیع عمودی سطح برگ در الیه های مختلف 
تاج پوشش تعیین می شود )Rajcan et al., 2004(. هرچه گیاه زراعی 
سریع تر به بیشینه رشد خود برسد، میزان نور کم تری برای رشد علف 
هاي هرز در دسترس قرار می گیرد؛ و گیاه در رقابت با علف هرز توانایی 
بیش تری خواهد داشت. بنابراین تغییر فاصله ردیف و تراکم کاشت به 
دلیل تأثیر بر وضعیت نور در تاج پوشش می تواند یکی از راه کارهای 
 Rajcan( مهم در سیستم کنترل تلفیقی علف هاي هرز محسوب گردد

.)and Swanton, 2001
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تأثیر تراکم بوته و تعداد و مراحل  ...... 

)کشت  شاهد  با  مقایسه  در  ذرت  با  هرز  علف  تداخل  تیمارهای 
پوشش  )تاج  رسیدند  حداکثر  برگ  سطح  شاخص  به  زودتر  خالص( 
از  پس  تیمارها  این  در  برگ  سطح  شاخص  ولی  شد(؛  بسته  زودتر 
کرد.  پیدا  کاهش  تری  بیش  با سرعت  مقدار خود،  بیشینه  به  رسیدن 
تداخل علف هاي هرز و کاهش عناصر غذایی به ویژه نیتروژن موجود 
در خاک موجب پیری زودرس و ریزش برگ های )به ویژه برگ های 
یابد می  کاهش  برگ  سطح  شاخص  درنتیجه  و  شده  گیاه   پایینی( 

 .)Mirshekari et al., 2010( 
بررسی اثر تراکم تاج خروس )1، 2، 4 و 8 بوته در مترمربع( و زمان 
سبز شدن آن در سه مرحله )هم زمان با ذرت، دو تا سه برگی و مرحله 
چهار تا پنج برگی( نشان داد که سبز شدن این علف  هرز هم زمان با 
ذرت به طور معنی داری شاخص سطح برگ ذرت را در محدوده 5 تا 
داد  کاهش  مترمربع  در  بوته  هشت  تا  یک  تراکم-های  در  درصد   63

.(Kenzevic et al., 1995)
مواد و روش ها

این آزمایش در سال 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی 
دانشگاه شهید باهنر کرمان )با مختصات جغرافیایی 57 درجه و 5 دقیقه 
طول شرقی و 30 درجه و 17 دقیقه عرض شمالی و 1720 متر ارتفاع از 
سطح دریا واقع در 6 کیلومتری جنوب شرق کرمان( به صورت فاکتوریل 
در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و بر روی سینگل 
کراس 704 )از رقم های دیر رس است که سطح زیرکشت آن در ایران 
بیش تر از سایر ذرت ها بوده و دوره رشد آن از 125 تا 135 روز تغییر 
می کند( و ماکسیما )با سابقه  کاشت چند ساله در ایران که در گروه 
ذرت های میان رس قرار دارد و طول دوره ی رشد آن 105 تا 110 روز 

است( انجام شد. 
وجین دستی علف هاي هرز در 4 سطح: W1 ]چهار مرحله وجین)2، 
4، 6 و 8 هفته پس از کاشت([، W2 ]سه مرحله وجین)2، 4 و 8 هفته 
پس از کاشت([، W3 ]دو مرحله وجین)4 و 8 هفته پس از کاشت([ و 
W4 )عدم وجین علف های هرز در طول فصل رشد( انجام شد. رقم های 
 )V2( FAO580 و ماکسیما از گروه )V1( 704 مورد آزمایش: سینگل کراس
بودند که در دو تراکم 70 هزار )D1( و 90 هزار )D2( بوته در هکتار کشت 
شدند. کاشت دستی این رقم ها روی ردیف هایی با فاصله 75 سانتی 
متر به صورت کپه ای )3 بذر در هر کپه( در 4 خردادماه انجام شد. هر 
کرت آزمایشی شامل 5 خط به طول 1/5 متر بود. برای دست یابی به 
تراکم مورد نظر، فاصله بوته ها در روی هر خط 20 و 15 سانتی متر به 
ترتیب در تراکم 70 و 90 هزار بوته در هکتار تعیین گردید. الزم به ذکر 
است که حذف بوته های اضافی در مرحله 2 تا 4 برگی صورت گرفت. 

وجین علف های هرز: در تیمار W 1 هر دو هفته یک بار و تا زمان 
8 هفته پس از کاشت، در تیمار W 2 )در مراحل 2، 4 و 8 هفته پس از 
کاشت( و در تیمار W 3 )در مراحل 4 و 8 هفته پس از کاشت( انجام 
شد. زمان وجین این علف ها دو هفته پس از کاشت مصادف با مرحله 4 
تا 5 برگی و 4، 6 و 8 هفته پس از کاشت به ترتیب برابر با مرحله 8 تا 
10برگی، 10 تا 12 برگی و 13 تا 15 برگی ذرت بود. گونه های غالب 
 ،)amaranthus retroflexus( علف هرز بیش تر شامل تاج خروس وحشي
convolvulus ar�( پیچک صحرایي ،)chenopodium album )سلمه تره 

vensis( و خارشتر )Alhagi camelorum L.( بودند. 
انتهای فصل رشد از سه بوته برای محاسبه وزن خشک ساقه،  در 
برگ و هم چنین وزن خشک کل )مجموع وزن خشک ساقه و برگ(، 
مدت  به  جداگانه  طور  به  برگ  و  ساقه  های  نمونه  شد.  برداری  نمونه 
48 ساعت در دمای 80 درجه سانتی گراد آون قرار گرفتند؛ و سپس 
فرمول از  برگ  سطح  تعیین  شد.  برای  محاسبه  ها  آن  خشک  وزن 

 "طول برگ × عرض برگ ×0/74" استفاده شد. محاسبه وزن خشک 
علف های هرز با نمونه برداری تصادفی از سطح یک مترمربع از تیمار 
انجام شد. نمونه ها به مدت 48 ساعت در  انتهای فصل رشد  W در   4
دمای 80 درجه سانتی گراد آون قرار گرفتند؛ و سپس وزن خشک آن 
ها محاسبه گردید. بعد از رسیدگی فیزیولوژیک برای تعیین میزان عمل 
کرد دانه )پس از حذف خطوط حاشیه و هم چنین ابتدا و انتهای هر 
تجزیه  آمد.  عمل  به  برداری  نمونه  تصادفی  به صورت  بوته   5 از  خط( 
واریانس داده ها نیز با استفاده از نرم افزار آماری SAS و مقایسه میانگین 

ها به روش دانکن در سطح احتمال 5 درصد انجام شد.
نتایج و بحث
عمل کرد دانه 

نتایج نشان داد که اثر تیمار وجین علف های هرز بر مقدار عمل کرد 
دانه بسیار معنی دار )p≤0.01( بود )جدول 1(. کمینه این مقدار مربوط 
به تیمار W 4 )بدون وجین( بود؛ که به فشار ناشی از رقابت علف های هرز 
در طول فصل رشد مربوط می شد )جدول 2(. میانگین عمل کرد دانه 
در تیمار W 2 )سه مرحله وجین( از تیمار W 3 )دو مرحله وجین( کم تر 
بود؛ ولی این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نگردید. هم چنین تفاوت 
بین تیمارهای W 1 )چهار مرحله وجین( و W 2 )سه مرحله وجین( نیز 

معنی دار نبود )جدول 2(. 
رقابت سلمه تره موجب کاهش معنی دار عمل کرد دانه ذرت شد؛ 
و شدت تأثیر زمان سبز شدن آن بر عمل کرد ذرت بیش تر از تراکم آن 
بود )Mirshekari et al., 2010(. عدم وجین علف های هرز نیز موجب 
کاهش معنی دار عمل کرد دانه نسبت به تیمار وجین علف های هرز شد 
)Fereydoni et al., 2010(. اگرچه تراکم در آزمایش حاضر تأثیر معنی 
داری بر عمل کرد دانه نداشت )جدول 1(، ولی مقدار این صفت در تراکم 
D 2 )90 هزار بوته در هکتار( بیش تر بود )جدول 2(. بررسی اثرات سه 
سطح تراکم بوته بر عمل کرد ذرت نشان داد که با افزایش تراکم، عمل 
کرد دانه افزایش یافت؛ اما مقدار آن در بیشینه تراکم، کاهش پیدا کرد 
بوته ذرت در هکتار، عمل کرد  )Gozubenli, 2010(. تراکم 115 هزار 
دانه را نسبت به سایر تراکم ها افزایش داد. با کاهش تراکم از 115 به 
95 و 75 هزار پایه در هکتار، عمل کرد دانه ذرت به طور معنی داری 
کاهش پیدا کرد )Rafei and Asgharipour, 2009(. در آزمایش حاضر 
بین عمل کرد دانه رقم ها تفاوت معنی داری مشاهده نشد )جدول 1(. 
عمل کرد دانه در رقم V 1 )ماکسیما( نسبت به V 2 )سینگل کراس 704( 
بیش تر بود )جدول 2(. اثرات متقابل عوامل مورد بررسی نیز تأثیر معنی 

داری بر عمل کرد دانه نداشتند )جدول 1(.
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سطح برگ 
اثر تیمار وجین علف های هرز بر سطح برگ نیز بسیار معنی دار 
)p≤0.01( بود )جدول 1(. بیشینه مقدار سطح برگ در تیمار W 1 )چهار 
مرحله وجین( مشاهده شد. تفاوت تیمارهای دیگر معنی دار نبود؛ ولی 
کمینه مقدار سطح برگ از تیمار W 4 )عدم وجین( به دست آمد )جدول 
تیمار  با  هرز  علف  تداخل  بدون  تیمار  در  برگ ذرت  تفاوت سطح   .)2
تداخل در تمام دوره معنی دار بود؛ ولی تفاوتی بین تیمارهای تداخل تا 
مراحل 6، 8 و 10 برگی، ظهور گل آذین نر )تاسل دهی( و هم چنین دو 
 .)Yaghobi, 2009( هفته پس از تاسل دهی در سطح برگ مشاهده نشد
تداخل علف های هرز از طریق تأثیر بر توسعه برگ، تعداد برگ های 
توسعه یافته و تعداد برگ های مسن، سطح برگ ذرت را تحت تأثیر قرار 
داد )Hall et al., 1992(. افزایش تراکم بوته نیز باعث کاهش سطح برگ 
تک بوته ذرت شد؛ ولی درمجموع شاخص سطح برگ افزایش پیدا کرد. 
در شرایطی که ذرت و علف هرز در کنار یک دیگر رشد کردند، شاخص 
سطح برگ ذرت با افزایش تراکم )به دلیل کاهش سطح برگ تک بوته 
در اثر رقابت درون و برون  گونه ای( در شرایط حضور علف های هرز 

 .)Sarabi et al., 2010( کاهش پیدا کرد
اثر تراکم بر سطح برگ بسیار معنی دار )p≤0.01( گردید )جدول 
1(. سطح برگ در تراکم D 2 )90 هزار بوته در هکتار( نسبت به تراکم 
بوته در هکتار( کاهش پیدا کرد )جدول 2(. هاوکینز و  D )70 هزار   1
کوپر )1981( دریافتند که با افزایش تراکم بوته، سطح برگ به ازای هر 
گیاه کاهش پیدا کرد. زمانی که علف های هرز در مزرعه حضور داشتند 
افزایش  با  در چنین شرایطی،  یافت.  کاهش  ذرت  برگ  شاخص سطح 

 .)Li et al., 1991( تراکم، تعداد برگ بیش تری از دست رفت
بین رقم ها تفاوت معنی داری در سطح برگ مشاهده نشد )جدول 
کراس  )سینگل   V  1 به  نسبت  )ماکسیما(   V  2 رقم  وجود  این  با   .)2
704( سطح برگ بیش تری داشت. آن چه مسلم است هرچه گیاه از 
بیش  رویشی  رشد  کند،  استفاه  تری  مناسب  به شکل  محیطی  عوامل 
زیادتر خواهد  نیز  آن  های  برگ  تعداد  و  ارتفاع  و  داشت؛  تری خواهد 

بود. هرچه تعداد برگ بیش تری در واحد سطح تشکیل شود به همان 
اثر  جز  به  متقابل  اثرات  یافت.  خواهد  افزایش  هم  برگ  سطح  میزان 
C×D )رقم و تراکم( تأثیر معنی داری بر سطح برگ نداشتند )جدول و 
نمودار 1(. بیشینه مقدار سطح برگ مربوط به رقم V 1 )سینگل کراس 
704( در تراکم D 1 )70 هزار بوته در هکتار( بود؛ و کمینه آن از رقم 
به  در هکتار(  بوته  هزار   90(  D  2 تراکم  در  کراس 704(  )سینگل   V  1
برگ  سطح  تراکم،  دو  هر  در   V  2 رقم  نتایج،  به  توجه  با  آمد.  دست 
 بیش تری داشت. شاید بتوان عمل کرد باالتر این رقم را به سطح برگ 
بیش تر، نسبت داد. نشان داده شده است که هم بستگی بین سطح برگ 
و عمل کرد ذرت آن قدر شدید است که بر مبنای میزان سطح برگ می 
 .)Winter and Ohlrogge, 1993( توان عمل کرد این گیاه را تخمین زد
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وزن خشک ساقه 
معنی  بسیار  ساقه  وزن خشک  بر  هرز  های  علف  وجین  تیمار  اثر 
تیمار  در  ساقه  خشک  وزن  کمینه   .)1 )جدول  گردید   )p≤0.01( دار 
رقابت علف های  از  ناشی  به فشار  4W )عدم وجین( مشاهده شد؛ که 
های  علف  رقابت  عمده  که  گفت  توان  می  شود.  می  داده  نسبت  هرز 
آن  تأمین  شرط  به  که  است؛  نیتروژن  منابع  مصرف  در  ذرت  با  هرز 
یابد می  کاهش  هرز  های  علف  از  ناشی  مناسب خسارت  کود دهی   و 

.)Abaspoor and Rezvani Moghaddam, 2004(
و  زراعی  گیاه  رشد  برای  نیاز  مورد  غذایی   مواد 
بازتاب  و  شود؛  می  تخلیه  زودتر  فقیر  های  خاک  در  هرز  های  علف 
گردد می  ظاهر  مختلف  های  صفت  مقدار  در  کاهش  صورت  به   آن 

 .)Abaspoor and Rezvani Moghaddam, 2004( 
اثر تراکم بر وزن خشک ساقه نیز بسیار معنی دار بود )جدول 1(. 
وزن خشک ساقه در تراکم 2D کم تر بود )جدول 2(. وزن خشک ساقه 
در هر دو مرحله شروع گرده افشانی و رسیدگی فیزیولوژیک با افزایش 
تراکم بوته ذرت، بیش تر بود )Latifi and Damavandi, 2004(. تعداد 
بوته بیش تر در واحد سطح، به دلیل کاهش دادن نور در جامعه گیاهی 
ارتفاع ساقه را افزایش و قطر آن را کاهش می دهد. بنابراین وزن خشک 

ساقه در تک بوته کاهش ولی در واحد سطح افزایش می یابد. 
بین رقم های ذرت تفاوت معنی داری در وزن خشک ساقه مشاهده 
نشد )جدول 2(؛ ولی مقدار این صفت در رقم سینگل کراس704 بیش 
تر بود. این رقم برخالف رقم ماکسیما که میان رس است، دیر رس می 
باشد. شاید بتوان علت تفاوت وزن خشک ساقه را به تفاوت طول دوره 
رشد نسبت داد. اثر متقابل W×D )وجین علف های هرز و تراکم( و هم 
چنین V×D )رقم و تراکم( بر وزن خشک ساقه معنی دار بود )جدول 1 
و نمودارهای 2 و 3(. بیشینه وزن خشک ساقه به تیمار W1×D1 )وجین 
کامل علف های هرز در تراکم 70 هزار بوته در هکتار( تعلق داشت؛ و 
کمینه آن از تیمار W4×D2 )عدم وجین علف های هرز در تراکم 90 هزار 
بوته در هکتار( به دست آمد. نتایج نشان داد که تراکم باالتر بوته و عدم 
کنترل علف های هرز باعث کاهش وزن خشک ساقه گردید. کم ترین 

مقدار وزن خشک ساقه در بین سطوح مختلف اثر متقابل رقم و تراکم 
مربوط به تیمار V1×D2 )سینگل کراس 704 و تراکم 90 هزار بوته در 
هکتار( و بیش ترین آن متعلق به تیمار V1×D1 )سینگل کراس 704 و 
تراکم 70 هزار بوته در هکتار( بود. رقم ماکسیما نیز از وزن خشک کم 
تری نسبت به رقم سینگل کراس 704 برخوردار بود. افزایش تراکم، وزن 

خشک ساقه را کاهش داد.
وزن خشک برگ 

اثر تیمار وجین علف های هرز بر وزن خشک برگ معنی دار نبود 
)جدول 1(. بیشینه مقدار وزن خشک برگ در تیمار W 1 )چهار  مرحله  
وجین( و کمینه آن در تیمار W 4 )عدم وجین( مشاهده شد )جدول 2(. 
رقابت علف های هرز تا پایان فصل رشد، وزن خشک برگ ذرت را کاهش 

 .)Abaspoor and Rezvani Moghaddam, 2004( داد
دار  معنی  ذرت  برگ  وزن خشک  بر  تراکم  اثر  حاضر  آزمایش  در 
نگردید )جدول 1(؛ ولی مقدار این صفت در تراکم 2D کاهش پیدا کرد. 
افزایش تعداد بوته در واحد سطح باعث تشدید رقابت گیاه برای دریافت 
منابع محیطی شده و وزن برگ تک بوته را کاهش می دهد؛ اما افزایش 
نماید  جبران  را  بوته  تک  برگ  وزن  کاهش  تواند  می  مترمربع  در  آن 
)Sarikhani and Razmjo, 2006(. با افزایش تعداد بوته در واحد سطح 
و تشدید رقابت بین گیاهان برای جذب نور، سایه اندازی بیش تر برگ 
ها بر روی هم منجر به کاهش راندمان فتوسنتز آن ها شد؛ و درنتیجه 
وزن خشک برگ در بوته کاهش یافت؛ ولی افزایش بوته در واحد سطح 
این کاهش را جبران نمود )Latifi and Damavandi, 2004(. بین رقم 
ها تفاوت معنی داری در وزن خشک برگ مشاهده نشد )جدول 2(؛ ولی 
مقدار این صفت در رقم ماکسیما بیش تر بود. اثرات متقابل نیز تأثیر 

معنی داری بر وزن خشک برگ نداشتند )جدول 1(.
وزن خشک کل ذرت 

اثرات تیمار وجین علف های هرز بر وزن خشک کل بسیار معنی دار 
 W 4 چهار مرحله وجین( و( W 1 تفاوت تیمار .)( بود )جدول 1p≤0.01(
)عدم وجین( نیز معنی دار گردید )جدول 2(. افزایش مدت زمان تداخل 

علف های هرز باعث کاهش وزن خشک کل شد )جدول 2(.
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 وزن خشک کل در تیمارهای حضور علف های هرز در سراسر فصل 
رشد کاهش پیدا کرد؛ ولی تأثیر تداخل این علف ها در کوتاه مدت )40 
 Chaab et al.,( آن چنان قابل مشاهده نبود )و 60 روز پس از کاشت
2009(. افزایش وزن خشک علف های هرز که باعث تداخل در رشد ذرت 
 .)Hall et al., 1992( باعث کاهش ماده خشک ذرت گردید می شود، 
رقابت علف هرز سلمه تره با ذرت باعث کاهش سطح برگ ذرت شد. در 
نتیجه کاهش سطح برگ و سایه اندازی علف های هرز، میزان نور رسیده 
به برگ ها )به خصوص برگ های پایینی بوته( کاهش یافت؛ و فتوسنتز 
از  این برگ ها که بیش تر مصرف کننده هستند، نقصان پیدا کرد؛ و 

 .)Sarabi et al., 2010( تجمع ماده خشک کاست
اثر تراکم بر وزن خشک کل بسیار معنی دار )p≤0.01( بود )جدول 
تر  بیش  بوته در هکتار(  D )70 هزار   1 تراکم  در  این صفت  مقدار   .)1
باعث کاهش وزن خشک کل شد  تراکم  افزایش  آزمایش،  این  بود. در 
)جدول 2(. با افزایش تراکم بوته ذرت، وزن خشک کل به علت کاهش 
 .)Fayzbakhsh et al., 2007( وزن خشک ساقه و برگ نقصان پیدا کرد
مشاهده  کل  خشک  وزن  در  داری  معنی  تفاوت  ها  رقم  بین 

و  هرز  های  علف  )وجین   W×D متقابل  اثر   .)1 )جدول  نشد 
بود  دار  معنی  ذرت  کل  خشک  وزن  بر  رقم(  و  )تراکم   D×V و  رقم( 
کامل  وجین  تیمار  به  مربوط  خشک  وزن  بیشینه   .)1  )جدول 
بوته  هزار   70 تراکم  و   )W  1( رشد  فصل  طول  در  هرز  های  علف 
وجین  عدم  تیمار  در  آن  کمینه  و  4(؛  )نمودار  بود  هکتار   در 
علف های هرز )W 4( و تراکم 90 هزار بوته در هکتار مشاهده شد. وزن 
خشک کل ذرت در تراکم بیش تر )D 2( و در شرایط حضور علف های 
رقابت  آن  علت  که  داشت؛  کاهش   )D  1( تر  کم  تراکم  به  نسبت  هرز، 
بیش تر بین بوته ها در طول فصل رشد بود. نمودار 5 نشان می دهد 
که بیشینه وزن خشک مربوط به تراکم D 1 و رقم سینگل کراس 704 
با  بود.   D  2 تراکم  در  کراس 704  رقم سینگل  به  متعلق  آن  کمینه  و 
افزایش تراکم، وزن خشک در هر دو رقم کاهش یافت. این کاهش در 

رقم سینگل کراس 704 بیش تر بود.
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وزن خشک علف های هرز 
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تراکم تأثیر معنی داری بر وزن 
خشک علف های هرز نداشت؛ ولی در تراکم بیش تر بوته، وزن خشک 
تاج  هرز  علف  خشک  وزن   .)2 )جدول  کرد  پیدا  کاهش  ها  علف  این 
 Barkhi et al.,( خروس در تراکم بیش تر بوته ذرت کاهش پیدا کرد
2009(. بررسی تأثیر تراکم ذرت بر کنترل تاج خروس ریشه قرمز نشان 
تاج خروس، زیست  تراکم  تراکم ذرت در کلیه سطوح  افزایش  داد که 
تاج  تداخل   .)Bayat et al., 2009( داد  کاهش  را  هرز  علف  این  توده 
این کاهش  با ذرت روند تجمع زیست توده آن را کاهش داد.  خروس 
در تراکم باالتر ذرت، بیش تر از تراکم پایین آن بود. با افزایش تراکم 
ذرت، فشار رقابتی گیاه زراعی بر علف هرز افزایش یافت؛ و نتیجه آن 
 کاهش زیست توده علف هرز بود )Bayat et al., 2009(. افزایش تراکم 
تاج خروس باعث افزایش تجمع ماده خشک آن گردید؛ ولی این افزایش 
با افزایش تراکم این علف هرز یک شیب منفی را طی نمود. این شیب در 
حضور ذرت با تراکم 1/5 برابر، تشدید گردید )Yadavi et al., 2007(. در 
بررسی اثرات گیاهان پوششی در تراکم های مختلف بر کنترل علف های 
هرز )در کشت ذرت( مشخص شد که بیشینه وزن خشک این علف ها از 
تیمار عدم کنترل علف های هرز به دست آمد. هم چنین افزایش تراکم 
گیاهان پوششی، بر کاهش تراکم زیست توده علف های هرز تأثیر معنی 
داری داشت. با افزایش تراکم بوته، تراکم و وزن خشک علف های هرز 
)Udosen et al., 2010( .در هر دو گیاه ذرت و آفتاب گردان کاهش یافت

هرز  های  علف  خشک  وزن  در  داری  معنی  تفاوت  ها  رقم  بین 
تیمارهایی  در  ها  علف  این  خشک  وزن   .)1 )جدول  نشد  مشاهده 
تیمارهایی  از  تر  کم  داشت،  حضور   704 کراس  سینگل  رقم  که 
هیبریدهای   .)2 )جدول  داشت  وجود  ماکسیما  رقم  که  بود 
تاج  مختلف،  ارتفاع  و  برگ  تعداد  رشد،  فرم  دلیل  به  ذرت  مختلف 
هرز  علف  توده  زیست  بنابراین  کنند؛  می  تولید  متفاوتی   پوشش 
دهند می  قرار  تأثیر  تحت  متفاوتی  طور  به  نیز  را  خروس   تاج 

.)Begna et al., 2001( 
نتیجه گیری

نتایج نشان داد که تنها تیمار عدم وجین علف های هرز در طول 
و  شد؛  بررسی  مورد  های  صفت  دار  معنی  کاهش  باعث  رشد  فصل 
تیمارهای دیگر تفاوت معنی داری با هم نداشتند. با توجه به این نکته 
ایجاد  با  عمدتأ  و  باشد؛  مي  متراکم  کانوپي  تشکیل  به  قادر  ذرت  که 
خسارت فیزیکي بر زیست توده علف هاي هرز تاثیر مي گذارد؛ بنابراین 
در شرایط آب وهوایي کرمان براي دست یابي به نتایج مطلوب، وجین 
علف هاي هرز در دو مرحله کافي به نظر می رسد. افزایش تراکم باعث 
کاهش وزن خشک علف های هرز و افزایش عمل کرد دانه شد. بنابراین 
توان  مي  دانه  کرد  عمل  افزایش  بر  عالوه  ذرت،  بوته  تراکم  افزایش  با 
اثر رقابتي علف هاي هرز را کاهش داد. اگرچه سینگل کراس 704 از 
رقم هایی است که در مقایسه با رقم ماکسیما سابقه ي کاشت طوالنی 
شود،  مي  کشت  استان  مختلف  مناطق  در  و  داشته،  منطقه  در  تری 
پاسخ  و  داشت؛  باالتری  کرد  عمل  تراکم،  دو  هر  در  ماکسیما  رقم   اما 
مناسب تری نسبت به سطح باالتر تراکم داد. این رقم براي کشت در 

منطقه توصیه مي گردد.
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