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چکیده
در مزرعه 1390در سال یآزمایشارقام ذرتعملکردتراکم بوته بر هاي هرز وعلفوجین تعداد مراحلمنظور بررسی اثراتبه 

تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید باهنر کرمان به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهاي کامل تصادفی در سه تکرار 
پسهفته8و2،4(وجینمرحلهسه[2W، ]هاي هرزکامل علفوجین[1Wسطح، 4هرز درهايوجین علفتیمارانجام شد.

ارقام مورد.بررسی شد]هاي هرزعدم وجین علف[4Wو )] کاشتازپسهفته8و4(وجینمرحلهدو[3W، )]کاشتاز
2Dو ]70000[1Dتراکم دوتحتکهبودند)] FAO580([گروهازماکسیما[2Vو]704کراسسینگل[1Vآزمایش، 

دارمعنیکاهشمنجر به رشدفصلطولدرهرزهايعلفکه رقابتنتایج نشان دادشدند. هکتارکشتدربوته]90000[
.داري با هم نداشتندولی بقیه سطوح تیمار تفاوت معنیگردیدعملکرد، تعداد دانه در بالل، ارتفاع بوته و شاخص سطح برگ

با توجه به نتایج .یافتندافزایش و شاخص سطح برگعملکرد دانهولیکاهش،تراکمافزایشباو ارتفاع بوتهدانه در باللتعداد
رادانه ذرتکرد عملو ؛استثر مؤهرز هايعلفبا ذرتدر بهبود توانایی رقابت،که افزایش تراکمگفتتوان دست آمده میهب

.دهدمیافزایش
هاي هرزعلف، صفات مورفولوژیک،ذرت، تراکم، عملکرداجزاء : هاي کلیديواژه

Effects of plant density and weed control on morphological traits and yield of corn (Zea

mays L.) varieties with different maturity stages
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Abstract

In order to study the number of weed removal stages and plant density effects on corn varieties yield, 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. 4 Weed removal
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treatments were W1: weed removal over whole corn growing season, W2: 3 times weed removal (2, 4 and 8

weeks after sowing), W3: 2 times weed removal (4 and 8 weeks after sowing) and W4: no weed removal during

corn growth season. Corn varieties were V1: Single cross 704 with late maturity and V2: Maxima with middle

maturity from FAO580 group, with 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 seed yield, seed number

per ear, plant height and leaf area index, but there was no significant difference between other treatments. The

number of seeds per ear and plant height reduced when density increased, but seed yield and leaf area index

increased. It can be concluded that higher plant density is effective to improve corn competition with weeds, and

will increase seed yield.

Key words: yield components, density, corn, weed, morphological features

مقدمه

درمناسبگیاهیتراکمانتخابومزارعهرزهايعلفبامبارزهمنطقه،هراقلیمیشرایطباسازگارومحصولپرارقامانتخاب
تولیدراندمانحداکثرازباشد؛ و استفادهمیذرتزراعتدرتولیدراندمانحداکثربهدستیابیبرايمهمعواملازسطح،واحد

است(فرهادي افشار پذیرامکانوجینیمحصوالتدرهکتاردربوتهتعدادافزایشطریقازوگیاهیتراکمبهتوجهبامحصول،
کنند بنابراین استراتژي هاي هرز بر سر منابعی چون نور، آب و مواد غذایی رقابت می). محصوالت و علف1387و همکاران، 
هاي هرز باشد. توانایی رقابت هرز باید در جهت افزایش توانایی رقابت محصوالت در متوقف کردن رشد علفهايکنترل علف

محصوالت از طریق رویش سریعتر، قدرت یا بنیه رویشی بیشتر، گسترش بیشتر برگها و ایجاد سریع یک کانوپی متراکم با 
شود میزان مصرف علفکشها کند و باعث مید افزایش پیدا میشوارتفاع زیاد که باعث افزایش توانایی رقابت محصوالت می

).1388(حسینی و همکاران، کندپیدا کاهش

روشهاومواد
قالب درفاکتوریلصورتبهکرمانباهنرشهیددانشگاهکشاورزيدانشکدهتحقیقاتیمزرعهدر1390در سالآزمایشاین

هزار 70نظر(در تراکم موردتراکمبهتوجهباردیف،رويهابوتهفاصله.شدانجامتکرارسهدرتصادفیکاملبلوکهايطرح
1Wسطح، 4هرز درهايوجین علفتیمار.شدسانتی متر) تنظیم15هزار  90متر و در تراکم سانتی20ها فاصله بوته

ازپسهفته8و4(وجینمرحلهدو[3W، )]کاشتازپسهفته8و2،4(وجینمرحلهسه[2W، ]هاي هرزکامل علفوجین[
گروهازماکسیما[2Vو]704کراسسینگل[1Vآزمایش، ارقام مورد.بررسی شد]هاي هرزعدم وجین علف[4Wو )] کاشت

])FAO580 [(1تراکم دوتحتکهبودندD]70000[ 2وD]90000[باهادادهواریانستجزیهشدند. هکتارکشتدربوته
.شدانجامدرصد5احتمالسطحدردانکنروشبهمیانگینهامقایسهوSASآماريافزارنرمازاستفاده

نتایج و بحث
.)2(جدولهاي هرز در طول فصل رشد بودمربوط به تیمار وجین کامل علفبرگسطحشاخص: بیشترینبرگسطحشاخص

معموال افزایش تراکم بوته با کاهش سطح ).1جدول(بوددارمعنیدرصد1احتمالسطحدربرگسطحشاخصبرتراکماثر
برگ در هر بوته و افزایش شاخص سطح برگ در متر مربع همراه است. افزایش شاخص سطح برگ با افزایش تراکم بوته در 
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شاخص سطح برگ باالتري 704کراسسینگلرقمبهنسبتماکسیمارقمگزارش شده است.)1386(همکارانولکنتایج
دار دارد و با توجه به ارتباط مستقیم بین جذب شاخص سطح برگ با عملکرد دانه هبستگی مثبت و معنی).2جدول(داشت

.بیشتر تشعشع با شاخص سطح برگ بیشتر و افزایش عملکرد؛ میتوان عملکرد بیشتر رقم ماکسیما را توجیه کرد

افزایش ارتفاع ).1جدول(دار بوددرصد معنی1در سطح احتمال بوتهارتفاعهرز برهايوجین علفتیماراثرات: بوتهارتفاع
شود و تغییر در کمیت نور باعث کم شدن هاي مختلف کانوپی نسبت داده میبوته در جامعه گیاهی به تغییر کمیت نور در الیه

دار بوددرصد معنی5طح احتمال اثر تراکم بر ارتفاع بوته در س. دهدنور موثر در فتوسنتز شده و رشد گیاه مغلوب را کاهش می
704کراسسینگلبهنسبتماکسیمارقم) ولی1(جدولداري در ارتفاع بوته مشاهده نشد). بین ارقام تفاوت معنی1(جدول
کاهشباعثرشدفصلطولدرهرزهايعلفرقابتکهدادند) نشان1992همکاران(وهال).2جدول(داشتبیشتريارتفاع
.استمتفاوتمختلفهیبریدهايبرايارتفاعکاهشاینولیشود،میذرتهايهیبریدتمامدرارتفاع

). 1(جدولبوددار درصد معنی1هاي هرز بر تعداد دانه در بالل در سطح احتمال اثرات تیمار وجین علف:تعداد دانه در بالل
منطقی جهت مقابله با تنش است و بدین وسیله وزن هاي هرز یک رابطهکاهش تعداد دانه در بالل تحت رقابت شدید علف

) گزارش کردند که با 1388حسینی و همکاران(شود.ها ثابت مانده و بنیه کافی جهت جوانه زنی نسل آینده تامین میدانه
-به طور معنیهاي هرز هاي هرز، تعداد دانه در بالل در مقایسه با تیمار شاهد بدون تداخل علفافزایش مدت زمان تداخل علف

). باتوجه به کاهش 1(جدولدار بوددرصد معنی1اثر تراکم بر تعداد دانه در بالل در سطح احتمال کند.داري کاهش پیدا می
دا کرد. تفاوت بین ارقام درتعداد یتعداد ردیف در بالل و تعداد دانه در ردیف با افزایش تراکم، تعداد دانه در بالل نیز کاهش پ

).1(جدولدار بوددرصد معنی1مال ل در سطح احتدانه در بال

تعداد دانه در بالل و عملکرد دانه،ارتفاع بوته،شاخص سطح برگصفاتتجزیه واریانس-1جدول

عملکرد دانه دانه در باللتعداد  ارتفاع بوته شاخص سطح برگ يددرجه آزا منابع تغییرات
2310/4 ns 04/0 ns 91/284 * 6/2 ns 2 بلوك

46/51 ** 04/0 * 4/334 ** 22/4 * 3 وجین علفهاي هرز
17/12 ns 08/0 * 72/9 ns 10/1 ns 1 مرق
79/11 ns 05/0 ns 33/268 * 62/69 ** 1 تراکم

24/6 ns 01/0 ns 38/54 ns 71/0 ns 3 رقم× وجین علفهاي هرز
28/1 ns 288/0 ns 26/34 ns 66/0 ns 3 تراکم× وجین علفهاي هرز
31/3 ns 03/0 ns 37/44 ns 84/2 ns 1 تراکم× رقم
19/2 ns 02/0 ns 10/72 ns 11/0 ns 3 تراکم× رقم× وجین علفهاي هرز

95/5 01/0 58/63 48/1 30 خطا
2/20 3/10 97/8 99/21 ضریب تغییرات

Nsدار هستند.درصد معنی1درصدو 5دار  و * ، ** به ترتیب در سطح ، غیر معنی

هاي رقابت علف).1جدول(بوددارمعنیدرصد1احتمالسطحدرعملکرد دانهبرهرزهايوجین علفتیماراثرات: دانهعملکرد
بوته در 90000تراکمدار عملکرد دانه شد. درهرز در طول فصل رشد با توجه به کاهش اجزاء عملکرد، موجب کاهش معنی
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نتایج باافزایش عملکرد دانه با افزایش تراکم ).2جدول(بودبوته در هکتار بیشتر70000به تراکم دانه نسبت هکتار عملکرد
).2جدول(داشتبیشترييدانهعملکرد704کراس ماکسیما نسبت با سینگل) مطابقت دارد. رقم2004و همکاران(گزوبنلی

بهمیتواني بیشتر را) گزارش کردند عملکرد دانه2009همکاران(و کامپندهند.ارقام پاسخهاي متفاوتی به افزایش تراکم می
داد. نسبتبیشتريدانه1000وزن

و عملکرد دانهدر باللتعداد دانه ارتفاع بوته، ،شاخص سطح برگصفاتمقایسه میانگین-2جدول

)ton/ha(عملکرد دانه تعداد دانه در بالل )cm(ارتفاع بوته شاخص سطح برگ

62/13 a 11/573 a 8/94 a 17/6 a وجین کامل

وجین علفهاي هرز
5317/13 a 97/580 a 95/90 ab 73/5 ab سه مرحله وجین
9542/11 a 85/577 a 05/87 bc 48/5 ab دو مرحله وجین

1867/9 b 46/478 b 48/82 c 75/4 b عدم وجین
5775/11 a 25/596 a 19/91 a 33/4 b 70000

5688/12تراکم(بوته در هکتار) a 94/508 b 46/86 b 74/6 a 90000
5696/11 a 19/577 a 37/88 a 38/5 a 704سینگل کراس 

5767/12رقم a 01/528 b 27/89 a 68/5 a ماکسیما
يدارمعنیتفاوتدرصدیکاحتمالسطحدردانکنايدامنهچندآزموناساسبرهستند،مشتركحروفدارايکههاییمیانگینتیمارهربرايستونهردر

ندارند.
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