
 

 

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


706

هاي هرز ایرانششمین همایش علوم علف
مدیریت غیرشیمیایی و تلفیقی علفهاي هرز1394شهریور 12الی 10بیرجند، 

Zea mays(کاهش اثرات رقابتی علفهاي هرز با افزایش تراکم بوته ارقام ذرت L.(
3روح اهللا عبد الشاهی، 2مرجان سعیدي نژاد، مهري صفاري1

کشاورزي دانشگاه بیرجنددانشجوي دکتري گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده -1
دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید باهنر کرمان-2
کرمانباهنرشهیددانشگاهکشاورزيدانشکدهنباتاتاستادیار گروه زراعت و اصالح-3

marjansaeidi@birjand.ac.ir

چکیده
، آزمایشی هاي هرزي علفو همچنین تاثیر آن بر کاهش زیست تودهارقام ذرتعملکردبر سطوح تراکم بوته به منظور بررسی اثرات

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید باهنر کرمان به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهاي کامل 1390در سال 
،2(وجینمرحلهسه[2W، ]هاي هرزکامل علفوجین[1Wسطح، 4هرز درهايوجین علفتیمارتصادفی در سه تکرار انجام شد.

ارقام .بررسی شد]هاي هرزعدم وجین علف[4Wو )] کاشتازپسهفته8و4(وجینمرحلهدو[3W، )]کاشتازپسهفته8و4
]90000[2Dو ]70000[1Dتراکم دوتحتکه)] FAO580([گروهازماکسیما[2Vو]704کراسسینگل[1Vآزمایش، مورد
صفات مورد دارمعنیکاهشباعث)4Wرشد(فصلطولدرهرزهايعلفکه رقابتنتایج نشان دادشدند. هکتارکشتدربوته

هاي هرز کاهش پیدا کردند. و وزن خشک علفتعداد برگ، وزن خشک باللتعداد بالل در بوته، با افزایش تراکمبررسی شد.
در تیمارهایی عملکرد بیشتري داشت.704سینگل کراس رقم ماکسیما نسبت بهبا افزایش تراکم افزایش پیدا کرد و عملکرد دانه 

میتوان گفت که افزایش با توجه به نتایج آزمایش هاي هرز کمتر بود.حضور داشت وزن خشک علف704سینگل کراس که رقم 
دارد.هاي هرزعلفابت ذرت باتوانایی رقافزایشدر ،نقشی موثرتراکم 

عملکردهاي هرز،علفذرت،،تراکم: کلیديهايواژه

Reduction in weeds competitiveness effects due to enhancement in plant density of corn
varieties
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Abstract
In order to study the effects of plant density levels on corn varieties yield, and also the effects on weeds biomass
reduction, an experiment was conducted in 2011 at research farm, College of Agri. Uni. of Shahid Bahonar, Kerman,
in a factorial set based on randomized complete block (RCBD) design with 3 replications. Weed control treatments
were W1: weed control during  corn growth season, W2: 3 times weed control (2, 4 and 8 weeks after sowing), W3:
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2 times weed control (4 and 8 weeks after sowing) and W4: no weed control during corn growth season. Corn
varieties were V1: Single cross 704 and V2: Maxima from FAO580 group, that were planted in two 2 densities of
D1: 70,000 and D2: 90,000 plant per hectare. The results indicated that competition during growth season (w4) led to
the significant reduction in studied traits. With plant density enhancement, ear number per plant, ear dry weight, leaf
number and weed dry matter were reduced. Seed yield increased with density enhancement and Maxima variety had
a higher yield compered to Single cross 704 variety. In treatments that Single cross 704 variety was present, weed
dry matter was lower. According to the results it can be said that density enhancement has an effective roll on corn
competitiveness ability increment with weeds.
Key words: density, corn, weeds, yield

مقدمه
وجودآمدپیاولین.میشوندآنهاتولیدکاهشباعثوبودهمطرحزراعیگیاهانرقیبعنوانبهدورهايگذشتهازهرزهايعلف
درکهشودمینوروغذاییموادوآبمحدودیتموجبکهاستگیاهیجامعهتراکمافزایشزراعیکنارگیاهاندرهرزهايعلف

شرایطوهرزعلفزراعی،گیاهبهبستههرزهايعلفتداخلازناشیعملکردمقدارکاهش.گرددمیعملکردکاهشموجبنهایت
هرز در هايتري براي رشد علفتر به بیشینه رشد خود برسد، میزان نور کمهرچه گیاه زراعی سریعاست. متفاوتکامالرشدي

-تري خواهد داشت. بنابراین تغییر فاصله ردیف و تراکم کاشت بهگیرد؛ و گیاه در رقابت با علف هرز توانایی بیشقرار میدسترس 

هرز محسوب گرددهايکارهاي مهم در سیستم کنترل تلفیقی علفتواند یکی از راهپوشش میدلیل تأثیر بر وضعیت نور در تاج
).1389(سرابی و همکاران، 

روشهاومواد
قالب طرحدرفاکتوریلصورتبهکرمانباهنرشهیددانشگاهکشاورزيدانشکدهتحقیقاتیمزرعهدر1390در سالآزمایشاین

ها هزار فاصله بوته70نظر(در تراکم موردتراکمبهتوجهباردیف،رويهابوتهفاصله.شدانجامتکرارسهدرتصادفیکاملبلوکهاي
هاي کامل علفوجین[1Wسطح، 4هرز درهايوجین علفتیمار.شدسانتی متر) تنظیم15هزار  90در تراکم متر و سانتی20
عدم وجین [4Wو )] کاشتازپسهفته8و4(وجینمرحلهدو[3W، )]کاشتازپسهفته8و2،4(وجینمرحلهسه[2W، ]هرز
دوتحتکهبودند)] FAO580([گروهازماکسیما[2Vو]704کراسسینگل[1Vآزمایش، ارقام مورد.بررسی شد]هاي هرزعلف

برداري تصادفی از سطح هاي هرز با نمونهمحاسبه وزن خشک علفشدند.هکتارکشتدربوته]90000[2Dو ]1D]70000تراکم 
مقایسهوSASآماريافزارنرمازاستفادهباهادادهواریانستجزیهدر انتهاي فصل رشد انجام شد. 4Wیک مترمربع از تیمار 

.شدانجامدرصد5احتمالسطحدردانکنروشبهمیانگینها

نتایج و بحث
نسبت به تیمار وجین کامل علفهاي بوتهدرباللتعداددارموجب کاهش معنیهرزهايعلفوجینعدماثراتکهدادنشاننتایج

در تراکم داري بر عملکرد بگذارد. تواند تاثیر معنیو کاهش آن میتعداد بالل در بوته یکی از اجزاي اصلی عملکرد است هرز شد.
با توجه به نتایج بدست ).1بوته در هکتار بیشتر بود (جدول 90000تعداد بالل در بوته نسبت به تراکم در هکتاربوته70000
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گیرد ولی تعداد بالل در بوته بسته به بالل در بوته یک صفت کیفی بوده و تحت تاثیر محیط قرار نمیآمده میتوان بیان کرد تعداد 
کند به نحوي که برخی از ارقام پرولیفیک ذرت در تراکمهاي پایین و شرایط مناسب رقم کشت شده و تراکم گیاهی میتواند تغییر

رشد اولیه بالل به شدت تحت ) مطابقت دارد.1388هاي طهماسبی و همکاران(کنند. این نتایج با یافتهچند بالل در بوته تولید می
تاثیر میزان نور در جامعه گیاهی است و افزایش تراکم تا یک حد معین، تاثیر زیادي در کاهش شدت نور دریافتی توسط جامعه 

تواند باعث کاهش تعداد بالل در بوته م میگیاهی ندارد؛ ولی در مناطقی که شدت نور دریافتی توسط گیاه کم باشد؛ افزایش تراک
هاي هرز تا پایان فصل رشد رقابت علف). 1(جدول داشت 704کراسنسبت به رقم سینگلتعداد بالل بیشتري رقم ماکسیما. شود

گیاهان براي . با افزایش تراکم بوته و تشدید رقابت بین نتیجه کاهش وزن خشک بالل میگرددباعث کاهش دسترسی به منابع و در
- هاي فتوسنتزي از برگ و ساقه به بالل کاهش میکسب بهینه عوامل محیطی، فتوسنتز در تک بوته کاهش یافته و انتقال فرآورده

یابد؛ ولی افزایش بیشتر بوته در واحد سطح باعث جبران کاهش وزن خشک بالل در تک بوته شده و وزن خشک بالل در واحد 
یابد. سطح افزایش می

باالترتراکمهايزیرابودهرزعلفتداخلتیماربدونازکمترداريمعنیطوربهبرگ در تیمار عدم کنترل علفهاي هرزادتعد
تداخلمتفاوتتیمارهايبیندر این بررسیشود.میبیشتريبرگتعدادرفتندستازباعثرشدفصلطولدرهرزعلفهاي
اندازي کاهش تعداد مراحل وجین علفهاي هرز و افزایش رقابت و سایه.نشدمشاهدهبرگتعداددرداريمعنیاختالفهرزعلفهاي

ین بیشتر.میگرددها پایینی کانوپیافزایش تعداد برگهاي مسن مخصوصا در الیهموجبواهش دادهکراعلفهاي هرز، سطح برگ
ها به علت کاهش اثرات رقابتی باعث فاصله بین بوتهافزایش.)1جدول(بود هکتاربوته در70000تراکم مربوط بهتعداد برگ

اي نیست که کاهش تعداد بوته در متر مربع را جبران کند؛ بنابراین با شود؛ اما این افزایش به اندازهافزایش تعداد برگ در بوته می
704کراسنسبت به رقم سینگلبیشتريبرگتعدادماکسیمارقمکند.کاهش تعداد بوته در متر مربع تعداد برگ کاهش پیدا می

.با هم دارندداريمعنیتفاوتبرگتعدادلحاظاز) دیررسورسمتوسطزودرس،(مختلفهايمعموال هیبرید. )1جدول(داشت
بوته در 70000هاي هرز نسبت به تراکم بوته در هکتار وزن خشک علف90000ها نشان داد در تراکم نتایج تجزیه واریانس داده

-گردد در نتیجه در رقابت با علف). افزایش تراکم بوته موجب، افزایش سهم گیاه زراعی از کل منابع می1(جدولهکتار کمتر بود

هاي هرز در تیمارهایی که میانگین وزن خشک علف. هاي هرز کاهش خواهد یافتي علفهاي هرز موفقتر خواهد بود و زیست توده
). بگنا و 1(جدولکمتر بودحضور داشتبت به تیمارهایی که رقم ماکسیمانسحضور داشت 704کراسرقم سینگل

) گزارش کردند هیبریدهاي مختلف ذرت به دلیل فرم رشد، تعداد برگ و ارتفاع مختلف، تاج پوشش متفاوتی تولید 2001همکاران(
هاي هرز در طول فصل رشد با توجه رقابت علف.دهندمتفاوتی تحت تاثیر قرار میرا به طور در نتیجه بیوماس علف هرزکنند و می

دار عملکرد دانه شد. پابلند بودن و نقش ارتفاع ساقه در بهبود قدرت رقابتی ذرت به کاهش اجزاء عملکرد، موجب کاهش معنی
- تداخل علفداري بین سطوح تیمارهاي هاي هرز مغلوب نشود و به همین دلیل اختالف معنیشودکه در رقابت با علفموجب می

بوته در هکتار70000دانه نسبت به تراکم بوته در هکتار عملکرد90000تراکمدر.هاي هرز بر عملکرد دانه مشاهده نگردید
ارقام پاسخهاي متفاوتی ).1جدول(داشتبیشترييدانهعملکرد704کراس نسبت با سینگلماکسیمارقم).1جدول(بودبیشتر

.)2011دهند(زمیر و همکاران، به افزایش تراکم می
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هاي هرز، عملکرد دانه و  وزن خشک علفوزن خشک بالل،میانگین صفات تعداد بالل در بوته، تعداد برگمقایسه-1جدول

.دار ندارنددرصد تفاوت معنی5مشترك در سطح احتمال هاي داراي حروف میانگین
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عملکرد )gr(وزن خشک باللتعداد برگتعداد بالل در بوته
)ton/haدانه(

وزن خشک 
)grعلفهاي هرز(

وجین علفهاي 
هرز

1W(06/1وجین کلمل ( a86/9 a1/177 a62/13 a

2W(15/1سه مرحله وجین ( ab74/9 a99/180 a53/13 a

3W(05/1دو مرحله وجین ( ab66/9 a1/177 a95/11 a

4W(1عدم وجین ( b98/8 b32/133 b18/9 b15/438

تراکم(بوته در 
هکتار)

1D(1/1هزار (70 a66/9 a41/179 a57/11 a03/498 a

2D(03/1هزار (90 a46/9 a03/156 b56/12 a26/378 a

رقم
1V(02/1(704سینگل کراس  b38/9 b13/169 a56/11 a66/437 a

2V(1/1ماکسیما ( a74/9 a76/166 a57/12 a63/438 a
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