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 يهایسر يشهایبا استفاده از آزما خروس تاجتروژن بر رقابت ذرت و یر تنش آب و مقدار کاربرد نیتاث یبررس
  ینیگزیجا

 و محمد حسن راشد محصل يزدیم ایابراه
  مشهد یدانشگاه فردوس يدانشکده کشاورز یات علمیه ياعضا

 دهیچک
تا مرحله  (.Amaranthus Retroflexus L) خروس تاجذرت و  یتروژن بر تعامل رقابتیر مقدار کاربرد نیتاث یابیبه منظور ارز ین بررسیا

  100:0و 75:25، 50:50، 25:75، 0:100مختلف کاشت  يو با نسبتها ینیگزیجا يهایبه روش سر یشیکامل ذرت آزما یتاسلده
در سه تکرار بودکه  یکامل تصادف يبلوکها يل و در قالب طرح آماریش بصورت فاکتوریآزما. ذرت در گلخانه اجرا شد:خروس تاج

ر مختلف کاربرد یو مقاد یت زراعیدرصد ظرف 25و  50ارت بودند از سطوح مختلف رطوبت خاك در دو سطح عب یعوامل مورد بررس
د ماده یتروژن در تولیج نشان دادند که افزودن کاربرد نینتا. بودند) تروژن خالصیلوگرم نیک 400و  200، 0( تروژن در سه سطح شاملین

ش یبه افزا خروس تاجبهتر  شد و با وجود پاسخ) p<0.05( يدار یش معنیافزا در کشت خالص آنها منجر به خروس تاجخشک ذرت و 
 ید ماده خشک هر دو را بطور معنیاه تولیدر هر دو گ یتنش خشک. ش دادیذرت را افزا یسه با ذرت، توان رقابتیتروژن در مقایکاربرد ن
نخواهد  یهیط توجین شرایتروژن در ذرت در ایش کاربرد نیاکه افزین برد بطوریتروژن را از بیکاربرد ن یت نسبیکاهش داد و مز يدار

  .داشت
  .یتروژن و تنش خشکی، نخروس تاجذرت،  :يدیکل يها واژه

  

Effect of water deficit  stress and nitrogen application rate on corn-redroot pigweed 
competition using replacement series experiments 

Izadi, E, and  M. H. Rashed  Mohassel  
Contribution from the college of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad  

Abstract 

In order to study the effect of water deficit stress and nitrogen application rate on corn-redroot pigweed  interaction,  a 
factorial experiment based on randomized complete block design was conducted in  greenhouse conditions using 
replacement series method. Different mixing ratios of pigweed, maize including 0:100, 25:75, 50:50, 75:25 and 100:0 
were studied. To corn teaseling stage. Treatments included soil water availability (25 and 50 FC) and nitrogen 
application rates (0, 200 and 400 kg per hectare). Results showed that both corn and pigweed dry mater increased 
significantly (p<0.05) with increasing nitrogen application rate in normal soil water condition. It also enhanced corn 
competitive ability with pigweed. But drought stress decreased both plants dry mater production. It also had not any 
advantage for corn yield. 
Key words: corn, redroot pigweed, nitrogen and drought stress. 

 مقدمه
اهان یکسب آنها با گ يهرز برا يروند که رقابت علفها یم اهان به شماریرشد و نمو گ ياز براین عوامل مورد نیتروژن از مهمتریآب و ن
ن و یاه مهمتریاز گیمورد ن یین عناصر غذایتروژن در بیکه ن ییاز آنجا. شود یم به آنها یاهان زراعیگ یمنجر به کاهش دسترس یزراع

با ) 4(آن معطوف شده است يبر رو یاهان زراعیهرز و گ يشتر مطالعات مربوط به رقابت علفهاینرو بیاز ا. ن عنصر استیرپرمصرف ت
ژه در یآب بو یرسد فراهم یم به نظر). 2،3(آب است يان توده ایاه جریتروژن از خاك توسط گیسم جذب نین مکانینکه مهمتریتوجه به ا

ن مهم در درك یر خواهد داد و توجه به اییتروژن را تغیهرز به کاربرد ن يو علفها یاهان زراعیگ یهرز پاسخ رقابت يحضور علفها
از . مهم و راهگشا است یط تنش خشکیژه در شرایآنها بو یتیریمد يو ارائه راهکارها یاهان زراعیهرز و گ يعلفها یرقابت يسهایمکان
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 یابیبه منظور ارز ین بررسیا. نشده است یبررس یاهان زراعیژه در گیرقابت بو ندیتروژن بر فرایو ن یر همزمان تنش خشکیکه تاثییآنجا
  .انجام شد ینیگزیجا يهایبا استفاده از روش سر خروس تاجذرت و  یو مقدار کاربرد ازت بر توان رقابت یرتنش خشکیتاث

 مواد و روش ها
مختلف  يو با نسبتها ١ینیگزیجا يهایهد به صورت روش سرمش یدانشگاه فردوس يدانشکده کشاورز یقاتیش در گلخانه تحقین آزمایا

 يبلوکها يل و در قالب طرح آماریش بصورت فاکتوریآزما. ذرت اجرا شد:خروس تاج  100:0و 75:25، 50:50، 25:75، 0:100کاشت 
 50در دو سطح  یشیماآز يعبارت بودند از سطوح مختلف رطوبت خاك واحدها یدر سه تکرار بودکه عوامل مورد بررس یکامل تصادف

ش تا یآزما. بودند) تروژن در هکتاریلوگرم نیک  400و  200، (.تروژن در سه سطح یر مختلف کاربرد نیو مقاد یت زراعیدرصد ظرف 25و 
 ذرت و يها ش بوتهیآزما يدر انتها. بود خروس تاج یشیل مرحله زاین مرحله مصادف با تکمیکامل ذرت انجام شد که ا یمرحله تاسلده

 يش از شاخصهایج آزمایل نتایتحل يبرا. ن شدندیبه صورت جداگانه برداشت و ماده خشک آنها پش از خشک کردن آنها توز خروس تاج
استفاده ) 3معادله (ک از گونه هایهر  یو شاخص تهاجم نسب) 2معادله )(نیزم ينسبت برابر(کل ی، عملکرد نسب)1معادله (یعملکرد نسب
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د شده توسط یو ماده خشک تول 2در کشت مخلوط با گونه  1د شده توسط گونه یب ماده خشک تولیبترت  Y11و    Y12در معادالت فوق
  .هستند یب تهاجم نسبیضر  RCCکل و  یعملکرد نسب  RYT، یعملکرد نسب  RYدر کشت خالص آن ،  1گونه 

  ج و بحثینتا
به  خروس تاجشد و پاسخ  خروس تاجد ماده خشک در کشت خالص ذرت و یدر تول يدار یش معنیتروژن منجر به افزایش کاربرد نیافزا
 400و  200به  0تروژن از یش کاربرد نیکه با افزایبطور. شتر از ذرت بودیب) کشت خالص(ط عدم رقابتیتروژن در شرایش کاربرد نیافزا
)) ب(1شکل (5/14و  10و ماده خشک ذرت ))الف(1شکل (درصد  30و  5/12ب یبترت خروس تاجلوگرم در هکتار، درصد ماده خشک یک
  . افتیش یافزا

   

                                                             
1 Replacement series 
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و ) i1(50تروژن و سطوح یلوگرم نیک) n3(400و ) n1(200)n2(0ر یدر مقاد) ب(خروس تاجو ) الف(رات ماده خشک ذرتییروند تغ -1شکل 
25)i2 (خاك یت زراعیدرصد ظرف.  

  
 یر معنیتروژن تاثیخاك کاربرد ن یت زراعیدرصد ظرف 25 ياریم آبیکه در رژیبطور. کرد یتروژن را خنثیتنش آب اثرات مثبت کاربرد ن 
کمتر از ذرت بود  خروس تاجدر  ینش خشکنداشت و درصد تلفات ماده خشک دراثر ت خروس تاجد ماده خشک ذرت و یرا بر تول يدار
ک یولوژیزیف يبوده است و پاسخها خروس تاجشتر از یر تنش آب بر ذرت بیرسد تاث یم ج حاصل به نظریبا توجه به نتا)). الف و ب(1(شکل
و شاخص ) 1جدول(یرات عملکرد نسبییروند تغ یبررس).  2003نگا و همکاران یماس(بهتر از ذرت بوده است  یبه تنش خشک خروس تاج

 يل پاسخهایاما بدل. بود خروس تاجبرتر از  یمذکور ذرت از نظر رقابت يدهند که هر چند در شاخصها یم ز نشانین) 3جدول (یتهاجم نسب
ش عملکرد یکه درصد افزایبرخوردار بود بطور يشتریش توان رقابت بیط از افزاین شرایدر ا خروس تاج، یبه تنش خشک خروس تاجبهتر 
کشت مخلوط در ) 2جدول(کل یبر باال بودن عملکرد نسب یلید دلین مساله شایکه ا. شتر از ذرت بودیآن ب یو شاخص تهاجم نسب ینسب

  .باشد یتنش خشک
  

مختلف  يتروژن و نسبتهایر مختلف کاربرد نی، مقاد یدر سطوح مختلف رطوبت  )RYR(و تاج  خروس) RYR(ذرت یعملکرد نسب - 1جدول 
  )ذرت:خروس تاج(خروس تاجکشت ذرت و 

  RYC RYR  )لوگرم در هکتاریک(تروژنین  یم رطوبتیرژ
25:75  50:50  75:25  25:75  50:50  75:25  

  درصد 50
0  49/0  68/0  95/0  7/0  26/0  16/0  

200  34/0  63/0  8/0  65/0  3/0  14/0  
400  3/0  65/0  81/0  49/0  25/0  14/0  

  درصد 25
0  41/0  62/0  68/0  77/0  5/0  29/0  

200  45/0  73/0  69/0  9/0  49/0  13/0  
400  49/0  73/0  95/0  59/0  63/0  11/0  

  
مختلف کشت  يتروژن و نسبتهایر مختلف کاربرد نی، مقاد یذرت و تاج  خروس در سطوح مختلف رطوبت) RYT(کل یعملکرد نسب - 2جدول 

  ).ذرت:خروس تاج(خروس تاجذرت و 

  درصد 25 درصد 50  )لوگرم در هکتاریک(تروژنین  صفت
0  200  400  0  200  400  

RYT  
25:75  2/1  99/0  79/0  18/1  35/1  07/1  
50:50  95/0  93/0  9/0  13/1  23/1  37/1  
75:25  11/1  94/0  95/0  98/0  81/0  07/1  
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  تروژنیر مختلف کاربرد نیو مقاد یذرت و تاج  خروس در سطوح مختلف رطوبت) RCC(یشاخص تهاجم نسب - 3جدول 
م یرژ
 RCCab  )خروس تاج(RCC  )ذرت(RCC  )لوگرم در هکتاریک(تروژنین  یرطوبت

25:75  50:50  75:25  25:75  50:50  75:25  25:75  50:50  75:25  

  درصد 50
0  96/0  50/2  36/18  38/2  35/0  19/0  31/2  77/0  58/3  

200  53/0  68/1  95/3  84/1  42/0  16/0  96/0  72/0  63/0  
400  42/0  82/1  3/4  96/0  33/0  15/0  4/0  6/0  68/0  

  درصد 25
0  69/0  65/2  14/2  37/3  01/1  41/0  33/2  68/1  89/0  

200  82/0  77/2  18/2  9  96/0  14/0  43/7  67/2  31/0  
400  94/0  74/2  18/20  41/1  73/1  12/0  34/1  75/4  6/2  

  
رات آن ییداشته باشد  که تغ خروس اجتجه رقابت ذرت و یدر نت یتواند نقش مهم یم تروژنیش کاربرد نین آزمایج ایبر اساس نتا یبطور کل
ش عملکرد یذرت و افزا یکه افزودن آن در رطوبت مطلوب خاك منجر به بهبود توان رقابتیبطور. خاك دارد یط رطوبتیبه شرا یبستگ
ط ین شرایا تروژن دریش کاربرد نیکه افزاین خواهد برد بطوریتروژن را از بیکاربرد ن یت نسبیمز ینکه تنش خشکیحال ا. شود یم آن
  .نخواهد داشت یهیتوج
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