
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

 

Weed Ecophysiology Page 516 

هرزهاياکوفیزیولوژي علف 516  

  رد ذرتعملک يا تاتوره بر عملکرد و اجزایهرز توق  يها ر رقابت علفیتاث

  3 زادهیمحمدعل، حسن 2يان مشهدیمید رحی، حم1یم مجنیحسن کر
س  یباتات  پردگروه زراعت و اصالح ن یات علمیه ياعضا  3و2، اصفهان یدانشگاه صنعت يگروه زراعت  و اصالح نباتات دانشکده کشاورز یت علمیعضو ه 1

  دانشگاه تهران  یعیو منابع طب يکشاورز

  دهیچک
ن عملکرد محصول و یروابط ب. سه شدیمقا 1386و  1385 يسالها یدر کرج ط يا مزرعه يها شیرقابت توق و تاتوره با ذرت در آزما

سه با یر توق در مقایشتر تحت تأثیب محصول يشده برا يریگ اندازه يتمام پارامترها. هرز بدست آمد يها عملکرد و تراکم علف ياجزا
فصل  يتوق در رقابت ابتدا .ر قرار دادیهرز، عملکرد ذرت، تعداد دانه در بالل و وزن دانه را تحت تأث يها رقابت علف. تاتوره قرار گرفت

ز یعملکرد دانه ذرت ن يزادر اج ین موضوع به خوبیا. برخوردار بودند يشتریت بیفصل رشد ذرت از اهم يرشد و تاتوره در رقابت انتها
ان یاز کاهش عملکرد دانه ذرت در اثر رقابت با توق به واسطۀ کاهش در تعداد دانه در بالل ب يادیدرصد ز کهیبه طور. دا کردیانعکاس پ

. فصل بود ير انتهاشتر تاتوره دیل رشد بیشتر به واسطۀ کاهش در وزن دانه ذرت به دلیشد، اما کاهش عملکرد ذرت در اثر رقابت با تاتوره ب
 هرز علفد یبا د ذرت، یرسد در تول یبه نظر م. شتر از توق بودیار بیدر تاتوره بس يدیزان بذر تولیشتر بود، اما میدر توق ب يدیمادة خشک تول

بر  یر نسبیبه واسطۀ تأث زیو کنترل بر تاتوره ارجح باشد، اما کنترل تاتوره ن یتیریدتر بر کاهش عملکرد از لحاظ مدیرات شدیل تأثیتوق به دل
  . د مدنظر باشدیبا یفصل آت يها یجه آلودگیاد و در نتید بذر زیکاهش عملکرد و هم تول

  .ماده خشک، مدل :يدیکل يها واژه
 

Effect of common cocklebur (Xanthium strumarium L.) or jimsonweed (Datura stramonium 
L.) on corn (Zea mays L.) yield and yield components 

H. Karimmojeni1, H.Rahimiyan Mashadi 2 , H.M. Alizadeh3. 
1- Faculty members of Agronomy Dep., College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan (Iran), 2 , 3-

Faculty members of Agronomy Dep., College of Agriculture, Tehran University, Karaj  

Abstract 

The effect of X.  strumarium  or D. stramonium on corn were compared in a field study conducted over two years in 
Iran. Relationships were derived between weeds, crop yield, and other crop parameters, and weed density. All yield 
parameters were affected more by X.  strumarium than by D. stramonium. Competition from the weeds affected crop 
yield, seed number ear-1 and seed weight but not ear number plant-1. A large portion of the corn yield loss as influenced 
by X. strumarium could be explained by a reduction in seed number ear-1, whereas a greater portion of the corn yield 
loss as affected by D. stramonium was explained by a reduction in seed weight due to a surge in  D. stramonium growth 
late in the season. Weed biomass production was greater for X. strumarium than for D. stramonium, whereas seed 
production was far higher for D. stramonium. It is concluded that in a corn field, although X. strumarium should have a 
priority for control in the current crop, control of D. stramonium is also essential because of both its effect on yield and 
large affects resulting from subsequent infestations. 
Key words: Model, Biomass. 

  مقدمه
د یتول اد دریز یرات منفیمهم شناخته شده با تأث هرز علفدو  Datura stramonium) (.Lو تاتوره ) Xanthium strumarium L.(توق 

توانند همزمان  یم هرز علفن دو یا ) 8، 1(هستند  C3اهان یجزء گ ير فتوسنتزیاز لحاظ مس هرز علفن دو یا. هستند ).Zea mays L(ذرت 
محصول با  ياد به آنها اجازه رقابت نورین ارتفاع زیا. ذرت برسند ییباً هم ارتفاع با آن رشد کنند و به ارتفاع نهایبا ذرت جوانه بزنند و تقر

  . دهد یرا م
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ن یند ایکه برآ) 7، 5، 2(داشته است  یج متفاوتیمختلف نتا يدر مکانها و سالها یهرز با محصوالت زراع يها علف یمطالعات رقابت
د و یجد يدر مکانها يشترین مطالعات بیبنابرا. به همراه داشته باشد يج قابل اعتمادیتواند نتا یمتفاوت م يمطالعات در زمانها و مکانها

مهم در  هرز علفنکه توق و تاتوره دو یرغم ایعل. ه کردیتک ییش هاین آزمایج چنیاز است تا بتوان بر نتایمتفاوت ن ییو هوا  ط آبیشرا
ک یگر بر ذرت، همزمان در ید هرز علفبه همراه چند  هرز علفن دو یرات ایک مطالعه وجود دارد که در آن تأثیذرت هستند، تنها 

در  هرز علفن دو یعملکرد ذرت توسط ا يسه کاهش عملکرد و اجزایش مقاین آزماین هدف ما در ایبنابرا). 3(شدند  سهیش مقایآزما
  .صورت گرفت) کرج(ران یا ییط آب وهوایدو سال در شرا یط يا ش واحد مزرعهیک آزمای

  مواد و روش ها
ذرت رقم . کرج دانشگاه تهران به اجرا درآمد یعیمنابع طب و يس کشاورزیپرد یقاتیدر مزرعۀ تحق 1386و 1385 يدر سالهاها  شیآزما
بهشت یارد 14خ یمتر در تاریسانت 22ف یرد يمتر و رویسانت 75ف ین ردیبوته در متر مربع و فاصله ب 06/6با تراکم  704نگل کراس یس

از دو  cm 15شت ذرت به فاصله کا يفهایهرز توق و تاتوره همزمان با کشت ذرت در دو طرف رد يها علف. کاشت شد 1386و 1385
 . طرف محصول کاشت شدند

بوته در متر مربع تاتوره به همراه  16و  12، 8، 4 يها بوته در متر مربع توق به همراه ذرت، تراکم 16، 12، 8، 4 يها مارها شامل تراکمیت
د و یهر کرت برداشت گرد یانیف میع از دو ردمترمرب 2مساحت   ذرت، یکیولوژیزیف یدگیدر مرحله رس. مار ذرت شاهد بودیز تیذرت و ن

 يگراد آون خشک شدند و  اجزایدرجه سانت  80ز قرار داشتند برداشت شدند و در حرارت ین فاصله نیکه در ا يهرز يها ه علفیکل
، )شود یو دانه، بذر اطالق موه توق شامل دین به بعد به هر میاز ا(زان بذر در متر مربع یدر مورد توق م. شدند يریگ عملکرد دانه  اندازه

ون یاز رگرس. شد يریگ دانه اندازه 100اه و وزن یتعداد بذر در گ  دانه و در مورد تاتوره عملکرد دانه، 100تعداد بذر در هر بوته و وزن 
ن تراکم هر یروابط ب. استفاده شد يدیزان عملکرد دانه و وزن خشک تولیو م هرز علفن تراکم هر یساده به منظور محاسبۀ ارتباط ب یخط
بدست ) 6(ک کوزنس یپربولیو با استفاده ازمدل ها یرخطیون غیعملکرد به روش رگرس يزان عملکرد دانه ذرت و اجزایو م هرز علف
  . آمد

  ج و بحثینتا 
هرز  يها تراکم علفد مادة خشک با یروند تول.د کردیسه با تاتوره تولیدر مقا يشتریمورد مطالعه مادة خشک ب يها تراکم یتوق در تمام

ج ینتا. بود یو نزول یخط هرز علفد بذر با تراکم در هر دو یشتر از توق بود و روند تولیار بید بذر تاتوره بسیتول. بود یو نزول یباً خطیتقر
ش از یر هر متر مربع بتواند د یاد که مید بذر زیاست با قدرت تول یاهینکه تاتوره گیبر ا ین را مبنیر محققیج سایق، نتاین تحقیحاصل از ا

جه یدر نت. ت کندین تقوییپا يها در تراکم ین، تاتوره قادر است بانک بذر خاك را حتیبنابرا). 9(کند  ید میید کند را تأیبذر تول 2000
 يزرعه براط معمول با توجه به تراکم آن در میاست که در شرا يا کمتر از آستانه یتاتوره به طور قابل توجه يآستانه خسارت اقتصاد
ن مورد توجه قرار ییپا يها اد آن در تراکمید بذر زیق تولیاز طر یت آن در فصل آتیش جمعید افزایرد و بایگ یکنترل آن مدنظر قرار م

  ).4(رد یگ
کرد دانه داده شده، تلفات عمل يها که در تراکمیدر برابر ذرت برخوردار بود؛ به طور يشتریسه با تاتوره از قدرت رقابت بیتوق در مقا

در مورد تاتوره  یول یرخطیون، واکنش عملکرد ذرت به تراکم توق در هر دو سال غیه رگرسیبر اساس تجز  .جاد کردیدر ذرت ا يشتریب
  .بود  یو در سال دوم خط یرخطیدر سال اول غ

شتر یعداد دانه در اثر حضور توق بکاهش ت. در تعداد دانه در بالل شد) P> 01/0( يدار یذرت به توق و تاتوره سبب کاهش معن یآلودگ
و  یش، به صورت خطیتاتوره در سال اول آزما يهرز در تمام موارد به استثنا يها رات تعداد دانه در بالل ذرت و تراکم علفییروند تغ. بود
دانه ذرت  100وزن . ال دوم بودتر از س نییش پایتعداد دانه در بالل ذرت به مانند عملکرد دانه ذرت در سال اول آزما). 1شکل (بود  ینزول
). P> 01/0) (2شکل (ن صفت شد یدر ا يدار یهرز قرار گرفت و حضور توق و تاتوره سبب کاهش معن يها ر رقابت علفیز تحت تأثین
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و در  یاتوره خطت يها دانه ذرت در اثر تراکم 100در هر دو سال روند کاهش وزن . شتر از تاتوره بودیر توق بیز مثل قبل تأثین مورد نیدر ا
  . بود یرخطیمورد توق غ

کند، سهم  یکه ذرت با توق رقابت م یدهد که زمان یعملکرد دانه ذرت نشان م يباال بر اجزا يها رات توق و تاتوره در تراکمیسه تأثیمقا
از کاهش عملکرد دانه ذرت  يا که سهم عمدهیشود، در حال یان میق کاهش تعداد دانه در بالل ذرت بیاز کاهش عملکرد دانه از طر يشتریب

توق سبب کاهش در تعداد دانه در بالل ) بوته در مترمربع 16(در حداکثر تراکم . باشد یدر اثر رقابت با تاتوره به واسطه کاهش وزن دانه م
سال % (40و ) 1385سال % (33زان یکه وزن دانه ذرت را به می؛ در حال)-1aشکل(شد ) 1386سال % (45و ) 1385سال % (54زان یذرت به م

و ) 1385سال ( يدرصد 21سبب کاهش ) بوته در مترمربع 16(ن تراکم یسه با توق، تاتوره در همیدر مقا).  a-2شکل (کاهش داد ) 1386
در وزن دانه ) 1386سال ( يدرصد 37و ) 1385سال ( يدرصد 22و کاهش ) b-1شکل(در تعداد دانه در بالل ) 1386سال ( يدرصد 26

. سه با توق بر ذرت داشته استیدر مقا يشتریر بیدوره پر شدن دانه ذرت تاتوره تأث یرسد در ط ین، به نظر میبنابرا). -b 2کلش(ذرت شد 
د ذرت در صورت حضور یهرز در تول يها کنترل علف يبرا یتیرین است که در اقدامات مدیانگر این مقاله بیاطالعات حاصل از ا

ز یشود، اما از کنترل تاتوره ن يشتریتوجه ب يآن در کاهش محصول فصل جار يل باالیتوق به خاطر پتانسد به یتوق و تاتوره با يها علف
  .اد، غفلت شودید بذر زینده به خاطر تولیآ يد به خاطر نقصان محصول در حال و به خصوص سالهاینبا

 

) 1385 يدر سالها) b(و تراکم تاتوره ) a(ن تعداد دانه در بالل ذرت و تراکم توق یرابطه ب -1شکل  ) 1386و  ( وسته و نقطه یخطوط پ.  (
تعداد دانه در بالل : افته عبارتند ازیمعادله خطوط برازش . هستند 1386و  1385شده  تعداد دانه در بالل ذرت در سال  ینیش بین نقاط پیچ

  1385ر تراکم توق در سال یذرت تحت تاث

y = 829- 29.70x (r2 = 0.92)  1386و در سال y = 909- 20.06x (r2 = 0.91)ر تراکم تاتوره در ی، تعداد دانه در بالل ذرت تحت تاث
  .y =  899- 14.3x (r2 = 0.90) 1386و در سال  y = 846(1 - (9.24x/(100(1+(9.24x)/24.07)))) (r2 = 0.86) 1385سال 
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) 1385 يدر سالها) b(اتوره و تراکم ت) a(ن وزن صد دانه ذرت و تراکم توق یرابطه ب -2شکل  ) 1386و  ( وسته و نقطه یخطوط پ.  (
وزن صد دانه ذرت تحت : افته عبارتند ازیمعادله خطوط برازش . هستند 1386و  1385شده وزن صد ذرت در سال  ینیش بین نقاط پیچ

  1385ر تراکم توق در سال یتاث

y = 26.27 (1-(11.95x/(100(1+(11.95x)/40.71)))) (r2 = 0.86)  1386و در سال 

 y = 26.54(1 - (6.22x/(100(1+(6.22x)/66.74)))) (r2 = 0.90) ، 1385ر تراکم تاتوره در سال یتحت تاثوزن صد دانه ذرت y = 

26.27- 0.40x (r2 = 0.72)  1386و در سال y = 25.5 -0.57x (r2 = 0.78)   
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