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هرز بر عملكرد و اجزاي عملكرد  هاي اثر طول دور تداخل و كنترل علف
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  آژنگ جاهدي
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  22/9/1389 :تاريخ پذيرش         15/4/1389 :تاريخ دريافت
  
  

  چكيده
هـرز، آزمايشـي در سـال     هاي علفو كنترل تداخل هاي  به طول دوره منظور تعيين واكنش عملكرد و اجزاي عمكرد ذرت به 

 دوازده تيمـار و  هاي كامل تصادفي با اين آزمايش به صورت طرح بلوك. در دانشكده كشاورزي همدان به اجرا در آمد 1386
كـه از شـروع دوره    ي اول تيمارها شامل شش تيمار بوددر دو سري تنظيم شدند، سرتيمارهاي آزمايشي . سه تكرار اجرا شد

هاي هرز داده شد و سپس تا زمان برداشت، كنترل  شدن اجازه رشد به علفروز پس از سبز  55و  45، 35، 25، 15، 0رشد تا 
شـدن  روز پس از سبز 55و  45، 35، 25، 15، 0شدند و سري دوم تيمارها نيز شامل شش تيمار بود كه از شروع دوره رشد تا 

شك كل اي عملكرد و ماده خعملكرد و اجز. هاي هرز كنترل شدند و سپس به آنها تا زمان برداشت اجازه رشد داده شد علف
هاي هرز بر مـاده خشـك كـل، شـاخص      نتايج نشان داد كه اثر تداخل و كنترل علف. گيري شد در زمان برداشت ذرت اندازه

ـ   وزن هـزار . دار نبـود  ولي بر تعداد رديف در بالل معنـي  ،دار انه در رديف و عملكرد نهايي معنيبرداشت، تعداد د  طـور  هدانـه ب
  . دار نشد وره كنترل بر وزن هزار دانه معنياما اثر د ،هاي هرز قرار گرفت تاثير دوره تداخل علفداري تحت  معني

  
    .تعداد رديف در بالل، تعداد دانه در رديف، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، وزن خشك كل :كليدي هاي واژه

                                                 
 ali_jamali13441@ yahoo.com   *  نويسنده مسوول مكاتبات،

 1389زمستان پاييز و ، هاي سوم و چهارم ، شمارهدومسال ،علوم زراعي 
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  مقدمه
قدار محصول آن در واحد و از طرفي ماي فراواني بوده  كه داراي مواد قندي و نشاسته دليل اين ذرت به
آيد و در  حساب مي اي به ترين نباتات دانه باشد، يكي از بهترين و مناسب مي زياد و قابل توجه سطح نسبتاً

كشت ذرت سطح زير). Khodabandeh, 1992(دارد  ندگان و مصارف صنعتي اهميت زياديتغذيه دام و پر
هكتار، در  گرم در كيلو 7700هكتار با توليد  236402 حدود 1387-88 اي در ايران در سال زراعي دانه

 ).(Agricultural of Statistics, 2009است   بوده هكتار كيلوگرم در 8800هكتار با توليد  10434همدان 
هرز يكي از اجزاي   هاي مديريت علف .دباش هرز مي هاي علف زراعت ذرت، در از جمله مشكالت موجود

ثير تأبه ميزان بسيار زيادي تحت  ،رود، زيرا عملكرد گياهان زراعي زراعي به شمار مياساسي هر سيستم 
، به ميزان آگاهي از اثر رقابت بر هرز هاي علفريزي براي مديريت برنامه .يابدكاهش ميهرز  هاي علف رقابت

ملكرد و اجزاي واكنش ع). Cousens et al., 1988(عملكرد و اجزاي عملكرد گياهان زراعي بستگي دارد 
اجزاي عملكرد در مراحل . باشددر گياهان زراعي مختلف، متفاوت مي هرز هاي علفعملكرد به رقابت 

). Stephen et al., 2003(دهند نشان مي هرز هاي علفبحراني رشد، بيشترين حساسيت را نسبت به رقابت 
كاهش توليد و تجمع ماده خشك، در  باعث هرز هاي علفاي از محققان اظهار داشتند، حضور و رقابت عده

 Spiters & Kramer, 1986; Roush & Radosevich, 1985 .(Petroviene(شود گياهان زراعي مي

يابد، به طوري كه هرز، عملكرد ذرت كاهش ميهاي نشان داد كه با افزايش طول دوره تداخل علف (2002)
 ,.Thomas et al .عملكرد ذرت را كاهش داد درصد 40افزايش طول دوره تداخل در سراسر دوره رشد، 

به ميزان زيادي باعث كاهش عملكرد و اجزاي عملكرد گندم  هرز  هاي علفاظهار داشتند، رقابت  (1994)
پنبه با افزايش طول دوره تداخل  توده زيستنشان داد كه ارتفاع و  Bukun (2004)تحقيقات . شودمي

هرز توق نيز نشان دادند، رقابت علف Philip & Bradly (1990)همچنين . هرز كاهش يافت هاي علف
 كنترل كه كردند گزارشArnold et al ) .1998( .باعث كاهش تعداد غالف در بوته و عملكرد دانة لوبيا شد

 ريتأث زين ينيزمبيس عملكرد ياجزا يرو و شده عملكرد شيافزا باعث ،ينيزمبيس مزارع در هرز يها علف
در سويا،  R5 اي R3 ةمرحل تا هرز يها علف وجود كه كردند گزارش et al.  Vanacker)1993( .گذارديم

مربع مل گرديد، ولي تعداد غالف در مترباعث افزايش تعداد دانه در غالف نسبت به تيمار شاهد كنترل كا
هاي ديگر، آزمايشدر . هرز قرار نگرفت هاي كاهش يافت و وزن هزار دانة سويا تحت تأثير تداخل علف

 & Chhokar( شد هرز باعث افزايش تعداد غالف، ساقة فرعي و وزن هزار دانه در سويا هاي كنترل علف

Balyan, 1999(. طور متوسط باعث تلفات  هها بهرز در سراسر دنيا با وجود كنترل آنهاي  تداخل علف
رسد  ميدرصد  2/29مقدار تلفات به  هاي هرز كنترل نشوند اين شود و اگر علف صدي عملكرد ميدر 8/12
)Isik et al.,2006 .(عملكرد هرز، ايه علف تنوع و تراكم به بسته هرز، هاي علف كنترل عدم صورت در 

ْ et al., 2008 Williams .(et al. (2009) Husseini( يابد كاهش درصد 90 تا 15 از است ممكن  ذرت
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طول  افزايش با بسيار موثر بوده و ذرت عملكرد اجزاء و عملكرد بر هرز هاي علف تداخل كهگزارش نمودند 
   .يابد مي كاهش عملكرد ذرت هرز هاي علف تداخل

هرز و به حداكثر رساندن   هاي بنابراين، الزم است براي به حداقل رساندن اثرات منفي رقابت علف
بر همين اساس اين آزمايش با هدف تعيين . هرز مبارزه شود  هاي عملكرد ذرت، به نحو مطلوبي با علف

به طول دوره تداخل و كنترل  Sc647واكنش عملكرد و اجزاي عملكرد و وزن خشك كل ذرت رقم 
  .هرز در ابتداي دوره رشد، به اجرا در آمد هاي علف
  

  ها مواد و روش
متر از سطح  5/1741با ارتفاع  سينادانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلي در  1386اين آزمايش در سال 

 .انجام شد شرقي 48° و 32"ي طول جغرافياي شمالي و 34° و 52"ي دريا و مختصات عرض جغرافيايـــــ
درصد و ميزان مواد  6/18و رس  7/25سيلت  ،1/56ميزان شن با  رسي و -بافت خاك مورد آزمايش شني

  ).1جدول ( بود 5/8معادل اسيديته  با درصد 36/0 آلي خاك
به اين صورت كه يك شخم  ،سازي زمين مورد كاشت بر اساس عمليات رايج منطقه انجام گرفت آماده

و سپس توسط  استفاده شدو به دنبال آن ديسك دار زده شد  توسط گاو آهن برگردانعميق قبل از كاشت 
در پنجم يات كاشت بذر عمل .كاشت شد پس از ايجاد جوي و پشته زمين آماده ،گرديد تسطيحماله زمين 

 5متر و عمق كاشت  سانتي 20 بوتهو فاصله  متر سانتي 75با فاصله رديف  دستي و به صورت 86خرداد 
بصورت هاي هرز  كشي استفاده نشد و تمام علف در اين آزمايش هيچ گونه علف. انجام گرفت متر سانتي

توصيه كودي به نتيجه آزمايش خاك و اساس مقدار كود مصرفي پايه در اين آزمايش بر . شدنددستي كنترل 
كيلوگرم اوره در هكتار در نظر  400 و كيلوگرم سولفات پتاسيم 50گرم فسفات آمونيم، كيلو 100يزان م

قرار  در زمان كاشت مورد استفاده سوم كود اوره يك آمونيم و سولفات پتاسيم وتمام كود فسفات  .گرفته شد
آبياري بر  .و قبل از گلدهي مورد استفاده قرار گرفت برگي 6تا  4 ،مرحلهدو  در گرفت و مابقي كود اوره

 3هاي كامل تصادفي با  طرح آزمايشي مورد استفاده، طرح بلوك. حسب نياز با روش آبياري نشتي، انجام شد
د، در دو سري تنظيم شدند، سري اول تيمارها شامل شش تيمار بوتيمارهاي آزمايشي . تيمار بود 12تكرار و 

هاي هرز داده  شدن اجازه رشد به علفروز پس از سبز 55و  45، 35، 25، 15، 0كه از شروع دوره رشد تا 
شد و سپس تا زمان برداشت، كنترل شدند و سري دوم تيمارها نيز شامل شش تيمار بود كه از شروع دوره 

د و سپس به آنها تا زمان هاي هرز كنترل شدن شدن علفروز پس از سبز 55و  45، 35، 25 ،15، 0رشد تا 
 75 متر و به فاصله 6 رديف كاشت به طول 4هر كرت آزمايشي شامل . برداشت اجازه رشد داده شد

تعيين عملكرد نهايي و وزن خشك كل در زمان برداشت از دو رديف مركزي هر كرت  جهت. متر بود سانتي
 .گيري شدها اندازه وزن دانهاشت و سپس وزن خشك كل و متر مربع برد 4با رعايت اثر حاشيه، 

مربع در هر كرت متر 1×1هرز، در انتهاي دوره تداخل با استفاده از يك كودرات هاي برداري از علف نمونه
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و سپس توزين  ،گراد در آون خشك درجه سانتي 100هرز بعد از تفكيك، در دماي  هاي علف. انجام شد
 .شدند

 

   .مشخصات خاك محل آزمايش -1جدول 
 بافت
 خاك

درصد 
 شن

درصد
 الي

درصد
 رس

 پتاسيم قابل
 جذب

كربن
 آلي

مواد درصد
 خنثي شونده

واكنش 
 كل اشباع

هدايت 
 الكتريكي

 عمق

  شني رسي
 

1/56 7/25  2/18  306  /35 54/9  5/8  51/  Cm 30-0  

  
  هاتجزيه و تحليل داده

مقايسه  و براي Excel ،SAS افزارهاي و رسم نمودارها از نرم هاداده هاي آماري براي تجزيه و تحليل
   .استفاده شد اي دانكن دامنهها از آزمون چند ميانگين

  
  نتايج و بحث
هاي غالب علف در اين آزمايش گونه. گونه تشكيل شده بود 7اين آزمايش از  در هرز هاي تركيب علف

تاج ) Chenopodium album(تره  سلمه ،)Amaranthus blitoide(تاج خروس خوابيده  :هرز شامل
  . بود )Convolvolus arvensis(و پيچك صحرايي  )Amaranthus retroflexus(ريشه قرمز خروس 

  
  تعداد رديف در بالل

عدم ). 2 جدول(داري نداشتند  ر تعداد رديف در بالل تاثير معنيهاي هرز ب تداخل و كنترل علف  دوره
كه كمتر تحت تاثير به ژنتيكي بودن اين صفت و اينان تو بالل را از طرفي مي پذيري تعداد رديف درتاثير

نسبت داد و از طرفي  )Koocheki & Banayan Aval, 1995(گيرد  عوامل محيطي و زراعي قرار مي
شود و اين  ها تعيين مي هاي دانه در بالل در مرحله آغازش گل توان چنين استدالل كرد كه تعداد رديف مي

تواند تحت تاثير رقابت در مراحل  بنابراين مي ،گيرد يا گلدهي صورت ميم زايشي اتفاق قبل از ظهور عالي
هاي  از طريق كاهش تعداد گل تواند افشاني هم رقابت مي گيرد، عالوه بر آن در مرحله گردهاوليه رشد قرار 
  .ها را كاهش دهد بارور، تعداد دانه

البته . رود طور كامل از بين مي هف باين ردي ،هاي يك رديف بيافتد اگر چنين اتفاقي براي تمامي گل 
 .دشو شوند و باعث حفظ آن رديف مي يچنين موردي نادر است و از هر رديف حداقل چند گل بارور م

Rashidi (2001) بالل ذرت  تعداد رديف در هاي هرز بر علفو كنترل تداخل هاي  دورهكه  دنيز گزارش نمو
  . دار بوده است بسيار معني
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  ر رديفدانه دتعداد 
 جدول( دار بود يف بالل ذرت بسيار معنيهاي هرز بر تعداد دانه در رد علفتداخل و كنترل   تاثير دوره

تعداد دانه در رديف بالل و افزايش سبب كاهش ترتيب  فزايش طول دوره تداخل و كنترل بهطوري كه ا هب). 2
روز پس  45تا  15از تيمارهاي تداخل . ترل كامل بودبيشترين اختالف مربوط به تيمار تداخل كامل و كن. شد

روز از  45و بيش از  15تداخل كمتر از ولي بين تيمارهاي  ،ي نداشتنددار معني از سبز شدن با هم تفاوت
در اين آزمايش تعداد دانه در رديف در تيمار تداخل ). 2 شكل(شد مشاهده  دار معني نظر آماري اختالف

تعداد دانه در هر رديف بالل طي سه مرحله . درصد كاهش نشان داد 2/15امل حدود كامل نسبت به كنترل ك
تواند تحت تاثير رقابت و ساير عوامل از جمله دگرآسيبي  مي) ها افشاني و پر شدن دانه ها، گرده آغازش گل(

 ،نبود دار نيمعروز  25هاي تداخل كمتر از  كه اختالف بين تيماربا توجه به اين. ي هرز قرار گيردها علف
ها  داري بر تعداد دانه معنيهاي هرز تاثير  ها، تداخل علف توان نتيجه گرفت كه در مرحله آغازش گل مي

هاي هرز  علفروز و كمتر، حاكي از اين است كه تداخل  15روز تداخل با  45بين  دار معنياختالف . ندارد
در مورد . دهد تعداد دانه را تحت تاثير قرار مي هاي بارور افشاني از طريق تعداد گل بيشتر در مرحله گرده
و تداخل دوره نيز گزارش نمودند كه  Rashidi (2001). شود همين روند مشاهده مي دوره كنترل نيز تقريباً

تعداد دانه در طبق آفتابگردان نيز . اند داري داشته داد دانه در رديف اثر بسيار معنيهاي هرز بر تع علفكنترل 
 ,Mahmoudi & Mansoji(هاي هرز قرار گرفت  علفو كنترل ه تداخل  داري تحت تاثير دور يطور معن هب

2003.(  
  
تداخل و كنترل هاي  ميانگين مربعات عملكرد، اجزاي عملكرد، شاخص برداشت و ماده خشك كل ذرت در دوره -2 جدول

  هرزهاي  علف
 دوره كنترل        دوره تداخل            

  ميانگين مربعات درجه آزادي ميانگين مربعات درجه آزادي بررسيصفت مورد 
  / ns4567/ 5  ns27461 5 تعداد رديف در بالل
  4008/14** 5 6268/11** 5 تعداد دانه در رديف

  ns81673/180 5 0811/208* 5 وزن هزار دانه
 /0021526**  5 /0009499** 5 شاخص برداشت

 6596/110633** 5 346/100853** 5  عملكرد

 462170** 5 491210** 5 ماده خشك كل

 دار معنيبدون اختالف  :ns درصد 5در سطح  دار معني اختالف :* درصد 1در سطح  دار معني اختالف :**        
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  هاي بعد از سبز شدن رديف بالل ذرت طي روز تعداد دانه در هاي هرز بر علفاثر دوره تداخل و كنترل  - 1 شكل
  

  وزن هزار دانه 
هاي هرز  اما دوره كنترل علف ،دار بود معني بر وزن هزار دانه ذرتهاي هرز  علف تاثير تيمارهاي تداخل

 ذرت كاهش پيدا كردبا افزايش دوره تداخل، وزن هزار دانه ). 2جدول ( بر وزن هزار دانه تاثيري نداشت
. ايجاد كردكنترل كامل  تيمار درصد نسبت به 1/12طور كلي تيمار تداخل كامل كاهش معادل  به )2 شكل(

Rashidi (2001) دار  ذرت بسيار معني هاي هرز را بر وزن هزار دانه علف و كنترلتداخل   تاثير دوره
  . گزارش نمود

  
  

  

  
  
 
  
  
  
  
  

  
  هاي بعد از سبز شدن بر وزن هزار دانه ذرت طي روز هاي هرر اثر دوره تداخل و كنترل علف - 2 شكل

  
هاي هرز قرار گرفته و تاثير آن بسيار  علفو كنترل تداخل   فتابگردان نيز تحث تاثير دورهوزن هزار دانه آ

ها ناشي از فتوسنتز جاري و  افزايش وزن دانه). Mahmoudi & Mansoji, 2003(ده است دار بو معني
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ها و  بر وزن دانه) روز بعد از سبزشدن 35تداخل تا (هاي كوتاه تداخل  تاثير كمتر دوره. باشد انتقال مجدد مي
دهنده اين موضوع است كه تداخل  روز نشان 45تر از  هاي تداخل طوالني تاثيرپذيري بيشتر آن از دوره

بيش از تداخل در دوره رويشي بر وزن هزار دانه تاثير ) ها پرشدن دانه(ره زايشي هاي هرز در دو علف
توان نتيجه گرفت كه در اين آزمايش عمده تجمع مواد در دانه ناشي از  از اين موضوع مي. گذاشته است

   .فتوسنتز جاري بوده است
  

  وزن خشك كل ذرت
). 2جدول (بود  دار معنيبر وزن خشك كل ذرت بسيار  هاي هرز علفو كنترل تداخل   تاثير دوره 

و افزايش وزن خشك سبب كاهش ترتيب  هاي هرز به ره تداخل و كنترل علفطوري كه با افزايش طول دو هب
درصدي را نشان  34وزن خشك كل تيمار تداخل كامل نسبت كنترل كامل كاهش ). 3شكل ( كل ذرت شد

ثير أخشك در آنها را تحت ت ةان دادند كه رقابت بين گياهان، تجمع مادنشنيز  Cudney et al. (1989) .داد
روز پس از سبز شدن تاثير قابل توجهي بر وزن خشك كل ذرت  35هاي هرز تا  تداخل علف .دهدقرار مي

شدن اثر قابل روز پس از سبز 35هاي هرز تا  علفتاثير بوده است و همچنين كنترل  داشته و پس از آن بي
توان نتيجه گرفت كه  اين ميثر قابل توجهي نداشته است، بنابرپس از آن ا ر وزن خشك داشته وتوجهي ب

اند، پس منطقي است كه تا  شار رقابتي را بر ذرت وارد نمودهابتداي رشد ذرت بيشترين ف هاي هرز در علف
اثير قابل توجهي بر هاي هرز ت دوره كنترل علف. هاي هرز ذرت مبارزه نمود روز پس از سبزشدن با علف 35

 . ( Golzardi et al., 2006) وزن خشك كل ذرت داشته است
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  بر وزن خشك كل ذرت هاي هرز اثر دوره تداخل و كنترل علف - 3 شكل
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  دانهعملكرد 
با افزايش طول ). 2 جدول(دار بود  بر عملكرد ذرت بسيار معنياي هرز ه علفو كنترل تداخل   تاثير دوره

تداخل . و با افزايش طول دوره كنترل بر عملكرد ذرت افزوده شد كاسته شددانه  عملكرد دوره تداخل از
 روز 25تداخل تا . ي بر عملكرد آن نداشتدار معنيروز بعد از سبز شدن ذرت تاثير  15هاي هرز تا  علف
هاي  تر از آن شد و دوره هاي تداخل كوتاه مقايسه با دوره عملكرد در دار معنين، باعث افت سبز شداز بعد 

هاي هرز  كنترل علف. ي نداشتدار معنيهاي هرز اختالف  روز نيز با تداخل كامل علف 35تداخل بيش از 
تاثير بوده است  پس از آن تا پايان فصل بي ي داشته ودار معنيشدن بر عملكرد اثر روز پس از سبز 35تا 
  ). 3 شكل(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ذرتعملكرد بر  هاي هرز علفو كنترل دوره تداخل طول اثر  - 4 شكل

  
اين نتايج  .درصد كاهش نشان داد 39نسبت به تيمار كنترل كامل  كامل در تيمار تداخل دانه عملكرد
داري  طور معني هاي هرز كافي است تا عملكرد دانه ذرت را به روز تداخل علف 15دهد كه حداقل  نشان مي

با توجه . كند روز نيز افت عملكردي معادل تداخل كامل ايجاد مي 35هاي تداخل بيش از  كاهش دهد و دوره
نفي رقابت بر عملكرد دانه ذرت دور از توده كل ذرت به طول دوره تداخل، تاثير م به واكنش منفي زيست

روز پس از سبز شدن تاثير قابل توجهي بر افزايش عملكرد  35هاي هرز از ابتدا تا  كنترل علف. انتظار نيست
روز پس  35ها تا  تاثير بوده است و اين حكايت از اين دارد كه رقابت علف دانه ذرت داشته و پس از آن بي
شدن سريع كانوپي ذرت رقابت كاهش يافته  پس از آن به دليل رشد و بسته از سبزشدن ذرت شديد بوده و
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  )HI(شاخص برداشت ذرت 
 جدول(ي داشته است دار معنيبسيار هرز بر شاخص برداشت ذرت اثر هاي  دوره تداخل و كنترل علف 

شاخص برداشت شده و پس از  روز پس از سبز شدن باعث كاهش 45هرز از ابتدا تا هاي  تداخل علف). 2 
نشان  Tollenaar et al. (1994).)5شكل ( آن مقداري افزايش و سپس تا پايان فصل ثابت باقي مانده است

افزايش شاخص برداشت در . هاي هرز باعث كاهش شاخص برداشت ذرت شده است دادند كه تداخل علف
ديگر گياه به درون هاي  مواد فتوسنتزي از انداميا به دليل برگشت  پايان فصل در تيمارهاي تداخل احتماالً

برگ ذرت آسيب وارد شده و اين  دانه بوده و يا در اثر عمليات وجين و تردد در درون اين تيمارها به شاخ و
  . باعث كاهش مخرج كسر شاخص برداشت شده و در نهايت شاخص برداشت را افزايش داده است

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي هرز بر شاخص برداشت ذرت علفاثر دوره تداخل و كنترل  -5 شكل
  

روز پس از سبز شدن ذرت مقدار شاخص برداشت  45هرز از ابتدا تا هاي  با افزايش دوره كنترل علف
هرز   هاي با كنترل علف احتماالً .)5شكل ( فصل روند كاهشي داشته است نافزايش يافته و پس از آن تا پايا

هاي هرز بيشتر باعث افزايش عملكرد دانه ذرت  روز پس از سبز شدن، كاهش بار رقابتي علف 45از ابتدا تا 
 Tessema & Tanner, (1997). روز به بعد عملكرد خشك كل را افزايش داده است 45ولي از  ،شده

  .هرز قرار گرفته استهاي  و تراكم علفگزارش نمودند كه شاخص برداشت گندم تحت تاثير نوع گونه 
  

  منابع و مĤخذ
1. Agricultural of Statistics. 2009. Aricultural of Statisticts. Farm and garden 

production. Crop year 2008-2009 Ministry of jahad-keshavarzi. Deputy of planning 
and Budgest, Department of Statistic and Information. (In farsi)   

2. Arnold. R. N., Murray, M. N., Gregory E. J., and Smeal, D. 1998. Weed control in 
fieldpotatoes. Agricultural Experiment Station. Research Report 723 College of 
Agriculture and Home Economics.  

ت 
داش

ص بر
شاخ

)
H

I
( 

 سبز شدنروز پس از 

dde
cba

cb
a

b
d

e

0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40

15 25 35 45 55 125

تداخل

کنترل

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


126 
 

 1389،  پاييز و زمستان 4و  3هاي  سال دوم، شماره،مجله علوم زراعي

3. Bukun, B. 2004. Critical period for weed control in cotton in Turkey. Weed 
Research, 44: 404-412.  

4. Chhokar, R. S., and Balyan, R. S. 1999. Competition and control of weeds in 
Soybean. Weed Sci., 47: 107- 111. 

5. Cousens, R., Firbank, L. G., Mortimer, A. M., and Smith, R. G. R. 1988. 
Variability in the relationship between crop yield and weed density for winter 
wheat and bromus sterrilis. J. App. Ecol., 25: 1033- 1044.  

6. Cudney D. W., Jordan, L. S., Holt, J. S., and Peints, J. S. 1989. Competition 
interaction of wheat (Triticum aestivum) and wild oats (Avena fatua) grown at 
different densities. Weed Sci., 37: 538- 543. 

7. Golzardi, F., Mondani, F., Ahmadvand, G., Sepehri, A., and Jahedi, A. 2006. The 
effect of weed control period on yield and yield component of potato (Solanum 
tuberosum) in see production and commercial plan density. Agriculture Research. 
Water, Soil and plant in the agriculture, 7(3). 

8. Husseini, S. A., Rashed-Mohassel, M. H., Nassiri-Mahallati, M., 
Hajmohammadnia-Ghalibaf, K. 2009. The influence of nitrogen and weed 
interference periods on corn (Zea-mays L.) yield and yield components. Journal of 
Plant Protection, 97-105. 

9. Isik, D., Mannan, H., Bukan, B., Oz, A., and Ngouajiro, M. 2006. The critical 
period for weed Control in corn in Turkey. Weed Technol., 20: 867-872. 

10. Khodabandeh, N. 1992. Grain. Tehran University Publications, 384p. (In farsi) 
11. Mahmoudi, A., and Mansoji, A. M. 2003. Critical period of weed control in 

sunflower farm Neka. Thesis Agriculture, Sari College of Agriculture. University 
of Mazandaran, 87p. (In farsi) 

12. Petroviene, I. 2002. Competition between potato and weeds on Lithuania’s sandy 
loam soils. Weed Res., 12: 286- 287. 

13. Philip, E. N., and Bradly, A. M. 1990. Common cocklebur (Xanthium strumarium) 
interference in snap bean (Phaseolus vulgaris). Weed Technol., 4: 743- 748. 

14. Rashidi, S. O. 2001. To determine the critical period of weed control in corn in Naz 
of sary (Mazandaran). Thesis Master of Agriculture, Faculty of Agriculture, 
University of Mazandaran, 115p. (In farsi)  

15. Roush. M. L, and Radosevich, S. R. 1985. Relationship between growth and 
competitiveness of four annual weed. J. Appl. Ecol., 22: 895-905. 

16. Spiters. C. T. T., and Kramer, T. H. 1986. Differences between spring wheat 
cultivars in early growth. Eurphytica, 35: 273- 292. 

17. Stephen, S. T., Mason, C., Maryin, A. R., Mortensen, D. A., and Spotanski, J. J. 
2003.Velvetleaf interference effects on yield and growth of grain sorghum. Agron. 
J., 95: 1602-1607. 

18. Tessema, T., and Tanner, D. G. 1997. Grass weed competition and calculated 
economic Threshold densities in bread wheat in Ethiopia. African Crop Sci. J., 5 
(4): 371-384. 

19. Thomas, J. B., Schaalje, G. B., and Grant, M. N. 1994. Height, competition and 
yield potential in winter wheat. Euphytica, 74: 9-17. 

20. Tollenaar, M., Dibo, A. A., Aguilara, A., Weise, S. F., and Swanton, C. J. 1994. 
Effect of crop density on weed interference in maize. Agron. J., 86: 591-595. 

21. Vanacker, R. C., Swanton, C. J., and Weisw, S. F. 1993. The critical period of weed 
control in soybean (Glycine maxi). Weed Sci., 41: 194-200. 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


127 
 

 )...ze mays(هاي هرز بر عملكرد بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت  اثر طول دور تداخل و كنترل علف

22. Williams M. M., Boydston, R. A., and Davis, A. S. 2008. Differential tolerance in 
sweet corn To Wild-proso millet (Panicum Miliaceum) Interference. Weed Sci., 56: 
91-96. 

  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

