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1394شهریور 12الی 10بیرجند، 
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چکیده
Panicum(و ارزن ) Amaranthus retroflexusبه منظور بررسی رقابت ذرت با دو علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (

miliaceumآزمایشی در سال زراعی هاي مختلف این دو علف هرز در سطوح مختلف کود نیتروژن، بررسی اثر رقابتی تراکمنیز ) و
هاي کامل تصادفی با در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك1388

184کیلوگرم نیتروژن در هکتار)، بهینه (138درصد بهینه (75ر سه سطح تکرار انجام شد. فاکتور اول مقدار کود نیتروژن د3
کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و فاکتور دوم تراکم علف هرز در پنج سطح 230درصد بهینه (125کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و 

و 3هاي کم و زیاد ارزن (به ترتیب تراکمبوته در متر ردیف)،8و 2هاي کم و زیاد تاج خروس ریشه قرمز (به ترتیب شامل تراکم
بوته در متر ردیف) و تراکم صفر علف هرز بودند. نتایج این بررسی نشان داد که در سطح کودي بهینه قابلیت رقابت ذرت بیشتر 13

ت در حضور هاي مختلف علف هرز بود، بطوریکه در این سطح کودي میزان شاخص سطح برگ، بیوماس و عملکرد دانه ذراز تراکم
هاي تولید براي بر افزایش هزینهه سطح بهینه عالوههاي هرز بیشترین بود. بنابراین، افزایش مقدار کود نیتروژن نسبت بعلف

تواند موجب کاهش عملکرد گیاه زراعی شده که در نهایت موجب کشاورز، ایجاد آلودگی براي محیط زیست و سالمت انسان، می
ر کشاورز می شود. تحمیل خسارت اقتصادي ب

ذرت، نیتروژن، تراکم علف هرزکلمات کلیدي:

Evaluation of yield and harvest index of corn (Zea mays L.) in competition with redroot
pigweed (retroflexus Amaranthus) and millet (Panicum miliaceum) in different levels of N
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بیولوژي و اکولوژي علفهاي هرز هاي هرز ایرانششمین همایش علوم علف
1394شهریور 12الی 10بیرجند، 

Abstract
In order to study the ecophysiological aspects of competition between corn and redroot pigweed (Amaranthus
retroflexus) and millet (Panicum miliaceum), a field experiment was conducted in 2009 in the research fields of
Tarbiat Modares University in Tehran. The experiment was established as randomized complete block design with
factorial arrangement of treatments and three replications. Factors A was three levels of nitrogen fertilizer (75%
optimum (138 kg N /ha), optimum (184 kg N /ha) and 125% optimum (230 kg N ha)) and factor B was five levels of
weed density (low and high densities of redroot pigweed (2 and 8 plants m-1 row, respectively), low and high
densities of millet (3 and 13 plants m-1 row, respectively) and zero weed density). Results showed that At optimum
N level, corn competitive ability was more than those of weeds at different densities. This result is supported by
greater LAI and higher biomass and grain yield of corn. Overall, increase in the amount of nitrogen fertilizer above
the optimum level not only increased farmers’ production costs, the risk of environmental pollution and human
health, but also reduced crop yield and imposed economic loss on farmers.
Keywords: corn, nitrogen, weed density

مقدمه
% از کاهش تولیدات 10گردند. هاي هرز است که باعث کاهش عملکرد ذرت میمربوط به تولید ذرت مسئله علفیکی از مشکالت 

نیارکو و دي داتا، -(آمپونگهاي هرز نسبت دادتوان به اثر رقابت علفهاي هرز، میکشاورزي جهان را علیرغم کنترل شدید علف
- علفباشد. و ذرت مطرح است رقابت بر سر منابع غذایی بویژه نیتروژن مییکی از مسائلی که در زمینه رقابت علف هرز.)1993

هاي کنند، و ممکن است رشد و نمو ذرت را تحت تاثیر قرار دهند. ممکن است کودهاي هرز براي نیتروژن با ذرت رقابت می
.  )1993نیارکو و دي داتا، -ونگ(آمپشیمیایی به جاي گیاهان زراعی، مزایاي بیشتري براي رشد علف هاي هرز داشته باشند 

اي که در در مطالعهاند. گیاه زراعی را مورد مطالعه قرار داده–مطالعات کمی تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر رقابت علف هرز 
شامل ) بر رقابت بین علف هرز یوالف و سه گیاه زراعی مختلف1996و 1995، 1994سال مختلف (3آن تاثیر کود نیتروژن طی 

کیلوگرم 150گندم زراعی، جو و تریتیکاله (در هر سال یک گیاه زراعی) مورد ارزیابی قرار گرفت، مشخص شد که کود نیتروژنی (
کیلوگرم نیتروژن در هکتار) صفردر هکتار) عملکرد هر سه گیاه زراعی را که عاري از علف هرز بودند در مقایسه با شرایط کنترل (

هاي هرز موجب افزایش ماده خشک علف هرز و نیز افزایش توانایی در حالیکه در شرایط مشابه و حضور علفاندکی افزایش داد، 
.)2001(دیما و همکاران، رقابتی آن در برابر گندم زراعی و تریتیکاله شد

هامواد و روش
به صورت فاکتوریل در قالب طرح در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس 1388آزمایش در سال زراعی 

کیلوگرم 138درصد بهینه (75در سه سطح (اوره)تکرار انجام شد. فاکتور اول مقدار کود نیتروژن3هاي کامل تصادفی با بلوك
دوم کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و فاکتور230درصد بهینه (125کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و 184نیتروژن در هکتار)، بهینه (

هاي بوته در متر ردیف)، تراکم8و 2هاي کم و زیاد تاج خروس ریشه قرمز (به ترتیب تراکم علف هرز در پنج سطح شامل تراکم
بوته در متر ردیف) و تراکم صفر علف هرز بودند.13و 3کم و زیاد ارزن (به ترتیب 

بررسی . شود صورت گرفتیۀ سیاه در قاعده هر دانه مشخص میبا تشکیل الکه ها برداشت نهایی به هنگام رسیدن فیزیولوژیک دانه
بوته نمایندة هر واحد آزمایشی در وسط هر کرت که از قبل به طور تصادفی مشخص شده بودند، مالك 6این مرحله رشدي در 

ردیف کامل (با در نظر ردیف بود)، دو6هر کرت (که هر کرت داراي 4و 3زمان برداشت نهایی قرار گرفت. بدین منظور از ردیف 
شاخص برداشت، گرفت و به آزمایشگاه منتقل شدند و هرز مربوطه برداشت صورت گرفتن اثر حاشیه) از ذرت و دو گونه علف 

اندازه گیري شد.دانه و بیولوژیکعملکرد 
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راي مقایسه میانگین صفات مختلف از بانجام شد.SASافزار ها صفات با استفاده از نرمها و مقایسه میانگینتجزیه واریانس داده
درصد استفاده شد.5) در سطح LSDدار (آزمون حداقل تفوت معنی

نتایج و بحث
عملکرد دانه و بیولوژیک

هرز  بر عملکرد دانه ذرت در علفهرز و اثرمتقابل بین نیتروژن و تراکمعلفنتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر نیتروژن، تراکم
دار بود و اثر نیتروژن و اثر اثر تراکم علف هرز بر عملکرد بیولوژیک معنیدار بود. این در حالی بود که فقط درصد معنی5سطح 

دار نبود.ژن و تراکم علف هرز  بر این صفت معنیمتقابل نیترو
کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار) عملکرد دانه ذرت در شرایط 184یج مقایسات میانگین نشان داد که در سطح کودي بهینه (نتا

در واقع این . )1دول (جداري را نشان ندادبوته ارزن، اختالف معنی13و 3بوته تاج خروس و 8و 2هاي بدون علف هرز و تراکم
دهنده این است که ذرت در این سطح نیتروژن نسبت به دو سطح دیگر نیتروژن (کمتر و بیشتر از مقدار بهینه) رقابت موضوع نشان

که در شرایط کمبود نیتروژن و در شرایطی که ) گزارش کردند 2004(اسوانتونهاي هرز دارد. کازکارت و بهتري با علف
باشد.تر آنها زیاد میهاي هرز به دلیل کارائی جذب باالیابد، توانایی رقابت علفافزودن نیتروژن افزایش میحاصلخیزي خاك با

ھای ھرز.ھای مختلف علفمقایسھ میانگین عملکرد دانھ ذرت در سطوح مختلف نیتروژن و تراکم-١جدول 
)kg ha-1عملکرد (

)kg ha-1(نیتروژنمیزان کود تیمار
138184230

a*7/7693a8924a0/9701بدون علف هرز
b1/4967a8874b0/7287تراکم کم ارزن 
b7/4290a7352b5/6728تراکم زیاد ارزن 

a1/7251a7949b2/7408تراکم کم تاج خروس
a2/7241a6769b7/7388تراکم زیاد تاج خروس

باشند.میLSDدرصد بر اساس آزمون آماري 5دار آماري در سطح احتمال ستون فاقد تفاوت معنی* مقادیر داراي حروف مشترك در هر 

هاي هرز  بدست آمد، ) که بیشترین عملکرد بیولوژیک ذرت در شرایط عدم حضور علف2نتایج مقایسه میانگین نشان داد (جدول 
اي مختلف علف هرز نیز با یکدیگر در یک گروه آماري قرار گرفتند. هداري نشان داد. تراکمها اختالف معنیبطوریکه با سایر تراکم

پذیري عملکرد دانه متفاوت بود. هاي هرز  در مقایسه با نحوه تاثیریک ذرت از رقابت علفژپذیري عملکرد بیولونحوه تاثیر

ھای مختلف علف ھرز.مقایسھ میانگین عملکرد بیولوژیک ذرت در تراکم-٢جدول 
)kg ha-1(عملکرد بیولوژیکتیمار

a*3/16698بدون علف هرز
b6/13999تراکم کم ارزن 
b2/13782تراکم زیاد ارزن 

b5/14319تراکم کم تاج خروس
b4/13770تراکم زیاد تاج خروس

باشند.میLSDدرصد بر اساس آزمون آماري 5دار آماري در سطح احتمال * مقادیر داراي حروف مشترك در هر ستون فاقد تفاوت معنی
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شاخص برداشت
. نتایج دار بوددرصد معنی5در سطح علف هرز و اثر متقابل بین آنها بر شاخص برداشت نتایج تجزیه واریانس اثر نیتروژن، تراکم

کیلوگرم نیتروژن در هکتار شاخص برداشت ذرت در شرایط بدون 138) نشان داد که در سطح کودي 3(جدول مقایسه میانگین
و 3هاي بوته در متر ردیف تاج خروس نشان نداد اما با تراکم8و 2هاي داري با تراکماختالف معنی562/52هرز با میانگین علف
نین میزان  شاخص برداشت در تراکم زیاد ارزن کمتر از تراکم کم آن داري داشت.  همچبوته در متر ردیف ارزن اختالف معنی13

رسد که در تراکم زیاد ارزن، میزان عملکرد دانه بسیار بیشتر داري را با آن نشان داد. بنابراین اینگونه به نظر میبود و اختالف معنی
تر شود، به دلیل د که هر چه محدودیت منابع شدید) گزارش کردن1999و همکاران (عملکرد بیولوژیک کاهش یافته است. کاورو از 

حسایت بیشتر رشد زایشی ذرت، میزان کاهش عملکرد دانه نسبت به عملکرد بیولوژیک نیز بیشتر خواهد شد. به این ترتیب انتظار 
رقابت، بیشتر کاهش یابد.شدترود شاخص برداشت ذرت با افزایشمی

ھای ھرز.ھای مختلف علفبرداشت ذرت در سطوح و تراکممقایسھ میانگین درصد شاخص-٣جدول 
)%شاخص برداشت (

)kg ha-1(نیتروژنمیزان کود تیمار
138184230

a*562/52a963/52a823/52بدون علف هرز
b716/43a506/52a756/53تراکم کم ارزن 
c977/33a729/50a184/47تراکم زیاد ارزن

ab675/51a290/56a403/50تاج خروستراکم کم 
ab655/49a585/52a472/53تراکم زیاد تاج خروس

باشند.میLSDدرصد بر اساس آزمون آماري 5دار آماري در سطح احتمال * مقادیر داراي حروف مشترك در هر ستون فاقد تفاوت معنی
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