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  ط رقابت با ذرتیهرز در شرا يها علف يرشد يها مولفه یابیارز

  1ی، سارا کرامت4انی، ارسطو عباس3ینیرج امی، ا2یردشتیپ اله ، همت1یسوادکوه یبیمرجانه حب 
  یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز یمرب 4ار ، یدانش 3ار ،یاستاد 2ارشد، یدانش آموخته کارشناس 1

  دهیچک
 يها در قالب طرح بلوك 1385 یدرسال زراع یشیآزما) (.Zea mays Lهرز در رقابت با ذرت  يها رشد علف يها مولفه یبایبه منظور ارز
هرز  يها ن علفیمارها به صورت وجیت. اجرا شد يسار یعیو منابع طب يمار در دانشگاه علوم کشاورزیت 14با چهار تکرار و  یکامل تصادف

ن مراحل یتا هم هرز علفو تداخل  ی، تاسل دهیبرگ 14، یبرگ 10، یبرگ 8، یبرگ 6، یبرگ 4مل رشد ذرت شا یکیدر مراحل فنولوژ
 هرز علف. فصل رشد به عنوان شاهد در نظر گرفته شد يهرز تا انتها يها ن علفیمار تداخل و وجیاعمال و دو ت یکیفنولوژ
غالب  هرز علفهرز در طول فصل رشد به عنوان  يها تعداد علفدرصد از کل  50در حدود  یبا تراکم  (Abutilon theophrasti)گاوپنبه
و )  گرم در متر مربع در روز 8/12((WGR)، سرعت رشد)درصد 90(سطح برگ  ین درصد نسبیشتریج نشان داد که بینتا .شد ییشناسا

را در کاهش عملکرد ذرت داشت و  رین تأثیشتریگاوپنبه بود که ب هرز علفدر طول دوره تداخل مربوط به ) cm 218(  هرز علفارتفاع 
ج نشان داد که حضور ینتا .دین علف گردیارتفاع ذرت نسبت به ا يدرصد 6فصل رشد موجب کاهش  يتا انتها هرز علفن یحضور ا
  .دیهرز گرد يها ر علفیگاوپنبه مانع از رشد مطلوب سا هرز علف
  ، ذرت(WGR) هرز علف، گاوپنبه ، سطح برگ، سرعت رشد  هرز علف: يدیکل يها واژه

 

Evaluation of weed growth parameters in competitive condition with corn 
Marjaneh Habibi Savadkoohi, Hemmatollah Pirdashti, Iraj Amini, Arasto Abbasian, Sara Keramati 

Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari 

Abstract 

In order to evaluating weed species growth indices in a competitive condition with corn, an experiment was conducted 
at Research Station of Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University during 2006. The experiment was 
consisted of 14 treatments which laid out in a randomized complete block design with 4 replications. The treatments 
included weed free and weed infested period to 4th leaf (V4), 6th leaf (V6), 8th leaf (V8), 10th leaf (V10), 14th leaf (V14), 
tasseling (T) and harvest stage (full season weed infested and control were the checks). Velvetleaf (Abutilon 
theophrasti) with density around 50 percentage of total weed density during growing season has recognized as 
dominant weed. Results showed highest percentage of relative percent of weed leaf area (90 %), weed growth rate 
(WGR)(12.8gr.m2.day) and height (218 cm) related to velvetleaf in weed infested period, and this weed had the highest 
effect in decreasing the corn yield and growing of this weed to the later stages of crop development caused up to 6 % 
decreasing of corn height compared to itself.  Results revealed that presence of velvetleaf could be inhibit growth 
parameters of other weeds in corn field. 
Keyword: weeds, velvetleaf, leaf area, weed growth rate (WGR), corn 

  مقدمه
و  ییت آب و مواد غذایاست که موجب محدود یاهیش تراکم جامعه گیافزا یاهان زراعیهرز در کنار گ يها آمد وجود علف ین پیاول
افت  يرو ییر بسزایهرز تأث يها و گونه علف) 7(تراکم، زمان سبز شدن . گردد یم ت موجب کاهش عملکردیشود که در نها یم نور

هرز در  يها علف يها سمیاز مکان یکیرد و یگ یم مختلف صورت يها سمیق مکانیاز طر یاه زراعیهرز بر گ يها ر علفیتاث. عملکرد دارد
 هرز علف یتداخل و منعکس کننده قدرت رقابت ین شاخص از عوامل اصلیکه ا) 3(باشد  یم توسعه سطح برگ یاهان زراعیرقابت با گ

که به ارتفاع  یهرز هنگام يعلفها). 4(تواند موثر باشد یم ش عملکرد ذرتدر کاه هرز علفز به اندازه تراکم ین هرز علفارتفاع ). 6(است 
ط یهرز در شرا يها رشد علف يها شاخص یابیق به منظور ارزین تحقیا).5(شوند  یم متر برسند، موجب کاهش عملکرد ذرتیسانت10
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از افت محصول به اجرا در  يریجلوگ يب بران در زمان مناسیو وج هرز علف يرشد يها رقابت با ذرت  و به منظور شناخت بهتر دوره
  . آمد

  :مواد و روش ها
با  یکامل تصادف يها در قالب طرح بلوك يسار یعیو منابع طب يدانشگاه کشاورز یقاتیدر مزرعه تحق 1385 یش در سال زراعین آزمایا

اه یبا گ هرز علفاول شامل رقابت  يکه سرذرت بود  يمار بر اساس فنولوژیت يدو سر يش مورد نظر دارایچهار تکرار اجرا شد آزما
  یو تاسل ده (v14) یبرگ 14، (v10) یبرگ 10، (v8) یبرگ 8، (v6) یبرگ 6، (v4) یبرگ 4از هنگام سبز شدن ذرت تا مرحله  یزراع

(t)یکیفنولوژ هرز از زمان سبز شدن ذرت تا مراحل يها دوم شامل حذف علف يفصل رشد و سر يهرز تا انتها يها و سپس حذف علف 
هرز تا زمان برداشت و  يمار که شامل کنترل علفهایفوق دو ت يمارهایعالوه بر ت. فصل بود يفوق و سپس اجازه رقابت با ذرت تا انتها

هرز با  يها علف يب گونه این ترکییبه منظور تع. در نظر گرفته شد (h)تا زمان برداشت، به عنوان شاهد کنترل و تداخل  هرز علفرقابت 
کنترل و  يمارهایاز ت یبه صورت تصادف يریفوق، نمونه گ یکیمتر در هر مرحله از مراحل فنولوژ 5/0 ×5/0به ابعاد  یستفاده از کوادراتا

ز با استفاده از دستگاه اندازه یهرز ن يها سطح برگ علف. و شمارش شدند ییهرز موجود شناسا يها تداخل صورت گرفت سپس علف
 يمارهایز در طول فصل رشد از تین هرز علفمحاسبه سرعت رشد  و ارتفاع  يبرا. شد يریاندازه گ )(C1 – 203, USAسطح برگ  يریگ

حاصله از نرم  يها داده يل آماریه و تحلیتجز يبرا. صورت گرفت يریذرت نمونه گ يتداخل تمام فصل و با توجه به مراحل رشد
  . استفاده شدExcel ز از صفحه گستر یرسم نمودارها ن يدانکن و برا ينه ان از آزمون چند دامیانگیسه میمقا ي، برا)SAS )8افزار

  :ج و بحثینتا

  يب گونه ایترک
 ییمزرعه شناسا یهرز اصل يها و سوروف به عنوان علف یاق  ، خربزه وحشی، قخروس تاجچون گاوپنبه،  يهرز يها ش علفین آزمایدر ا 

گاوپنبه با  هرز علفج نشان داد که ینتا. ل دادندیهرز مزرعه را تشک يها ر علفیاه سایس يزیشدند و مرغ ، آفتاب پرست، سلمه تره و تاج ر
فصل رشد بعد از  يشد در ابتدا ییغالب مزرعه شناسا هرز علفهرز در طول فصل رشد به عنوان  يها در صد از کل تراکم علف 50ش از یب

. قرار داشتند يبعد يها هرز در رده يها درصد از کل علف 2/14با  یحشو خروس تاجدرصد و  12/20با  یخربزه وحش هرز علفگاوپنبه، 
آفتاب (هرز  يها ر علفیهرز، سا يها درصد از کل علف 40ش از یب یگاوپنبه با تراکم هرز علففصل بعد از  يبا گذشت زمان و در انتها

 يها هرز در رده يها درصد از کل علف 03/13 شه قرمز بایر خروس تاج هرز علفدرصد و 30/16)، مرغ و سلمه ترهيزیپرست، تاج ر
  ).دادها نشان داده نشده است(قرار داشتند يبعد

  هرز يها سطح برگ علف یدرصد نسب
هرز در طول فصل رشد را به خود  يها درصد از کل سطح برگ علف 90شتر از یب ییگاوپنبه به تنها هرز علفتداخل،  يمارهایدر ت

ن علت مانع یدهد به هم یم از فضا گسترش يادیبرگ پهن بوده و سطح برگ خود را در حجم ز یاهیگگاوپنبه ). 1شکل (اختصاص داد 
 یدرصد از سطح برگ 7فصل رشد  يدر ابتدا یخربزه وحش هرز علفبعد از گاوپنبه . شود یم ین کانوپیریز يدن نور به قسمتهایرس
ن یرا به خود اختصاص داد که ا هرز علف یدرصد از کل سطوح برگ 4/1فصل  يز در ابتداین یوحش خروس تاج هرز علفهرز و  يها علف

 هرز علفهرز مربوط به  يها کل علف یدرصد از سطح برگ 92فصل رشد  يدر انتها). 1شکل (د یدرصد رس 6/2فصل به  يمقدار در انتها
ها  ده برگیهرز پهن برگ نسبت به کش يها علف یبه طور کل. قرار داشت يدرصد در رتبه بعد 6/2با  یوحش خروس تاجگاوپنبه بود و 
پهن  يها گونه يشتریر بیکربنه هستند، تأث 4ده برگ از نوع یهرز کش يها که اکثر علف ییاز آن جا. آورند یم را به بار ییافت عملکرد باال
  ).1(سازد  یم یار رقابتینور، بس ياست که آنها را در رقابت برا یکامالً افق يها کامالً گسترده و برگ يخت رشدیاز ر یبرگ احتماالً ناش
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  تداخل يمارهایهرز عمده در ت يها سطح برگ علف یدرصد نسب - 1شکل

  (WGR)هرز يها سرعت رشد علف
گرم  8/12(گاوپنبه  هرز علفزان رشد مربوط به یمختلف متفاوت بود و حداکثر م يها هرز در گونه يها رات سرعت رشد علفییروند تغ 

ت رقابت یشتر باشد قابلیهرز ب يها هر چه سرعت رشد علف). 1جدول (ذرت حاصل شد  یبرگ 8بود که در مرحله   )در متر مربع در روز
غلبه کرده و از منابع محدود موجود  یاه زراعیگ یبر کانوپ يبه طور موثرتر هرز علفن حالت یرا در ایگردد ز یم شتریب یاه زراعیآن با گ

شتر به شاخص سطح برگ باال یتوان ب یم هرز را يها ر علفی بودن سرعت رشد گاوپنبه نسبت به ساباال). 2(کند  یم حداکثر استفاده را
 90ش از یرا بیغالب مزرعه شناخته شد ز هرز علفگاوپنبه  هرز علف یبه طور کل. گردد یم ینسبت داد که مانع نفوذ نور به داخل کانوپ

هرز  يها ر علفیاه بوده و ساین گیز مربوط به ایزان سطح برگ نین میشتریب هرز را به خود اختصاص داده و يها درصد وزن خشک علف
 هرز علف يزان رشد براین میشتریکه ب يداشته باشند به گونه ا ینتوانستند رشد مطلوب هرز علفن یه انداز ایل قرار گرفتن در سایبه دل
  .را نشان داد يدرصد 98گاوپنبه کاهش  WGRگرم در متر مربع در روز بود که نسبت به حداکثر  3/0 یوحش خروس تاج

  مار تداخل تمام فصل در طول فصل رشدیدر ت) گرم در متر مربع در روز(هرز  يها سرعت رشد علف -1جدول
پس از  يروزها

  کاشت
  سوروف  گاوپنبه  اقیق  یوحش خروس تاج  قرمز خروس تاج

 یبرگ 4( 24
  )ذرت

04/0±b 06/0  01/0±b16/0  08/0±b10/0  07/0±a 66/7  04/0±b07/0  

 یبرگ 6( 34
  )ذرت

02/0±b11/0  09/0±b30/0  10/0±b12/0  07/0±a53/9  02/0±b11/0  

 یبرگ 8( 44
  )ذرت

04/0±b12/0  08/0±b19/0  03/0±b19/0  07/0±a98/12  04/0±b09/0  

 یبرگ 10(52
  )ذرت

04/0±b17/0  07/0±b14/0  10/0±b00/0 -  08/0±a42/8  04/0±b02/0  

 یبرگ 14(58
  )ذرت

02/0±b15/0  02/0±b07/  10/0±b05/0 -  10/0±a92/3  02/0±b01/0  

  - a08/0  05/0±ab03/0  05/0±c12/0-  07/0±d25/0 -  01/0±b01/0±01/0  )یتاسل ده( 69
د براساس درص 5در سطح  يدار یاختالف معن يک حرف مشترك هستند از نظرآماری يکه حداقل دارا) اریانحراف مع ±نیانگیم(ف یاعداد داخل هررد                 

  آزمون دانکن ندارند

   هرز علفارتفاع 
 214(گاوپنبه  هرز علففصل مربوط به  يزان ارتفاع در انتهایافت  و حداکثر میش یهرزافزا يها ش طول دوره تداخل، ارتفاع علفیبا افزا
زان نسبت به ین میا یشود ول یم دهش طول دوره رشد به ارتفاع ذرت افزویج نشان داد که اگر چه با افزاینتا). 2شکل(بود ) متر یسانت
 هرز علففصل رشد  يدر واقع در ابتدا.درصد را نشان داد 6در حدود  یفصل کاهش يکه در انتها يگاوپنبه کمتر بود به گونه ا هرز علف
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کرد و با استفاده  يریجلوگز یهرز ن يها ر علفید بلکه از رشد سایگرد یاه زراعیمتر ارتفاع نه تنها مانع رشد مطلوب گ یسانت 40گاوپنبه با 
 یبه طور کل .گشت یاهیدن نور به داخل جوامع گیش داد و مانع رسیبه سرعت سطح برگ و ارتفاع خود را افزا یطیط محیبهتر از شرا

  . استرشد ذرت فراهم باشد باز هم الزم  یطیط محیکه تمام شرا یزمان یکنترل گاوپنبه حت

  

  مار تداخل تمام فصلیو ذرت در ت هرز  يها سه ارتفاع علفیمقا - 2شکل
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