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  چکیده

 گیاهی هايتراکم دراي هبر عملکرد ذرت دان مزرعه هرزهايعلفرزیابی اثر تداخل جمعیت طبیعی به منظور ا
بلوك هاي کامل تصادفی با سه  طرحبر پایه به صورت کرت هاي خرد شده  1388- 89آزمایشی در سال زراعی   مختلف،

، 7، 5: چهار سطح شاملتراکم گیاهی ذرت در . کشاورزي دانشگاه تبریز اجرا شد يتکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده
      ، تداخل هرزهايعلفعدم تداخل : سه سطح شاملعلف هرز در داخل اصلی و ت در کرت هايبوته در متر مربع  16و  10

نتایج نشان . فرعی قرار گرفتند هايدر کرتیان و تداخل کامل یا آلودگی کامل در م ردیف به صورت یکهرز هايعلف
 .بود دارمعنی انه در باللو تعداد ددانه، وزن هزار دانه، وزن طبیعی مزرعه روي عملکرد  هاي هرزعلفتداخل  اثر داد که

رشد عملکرد دانه، وزن هزاردانه،  يمزرعه در طول دوره هرز هايعلفبه طوري که، با افزایش تداخل جمعیت طبیعی 
وزن  ی ذرت برو تراکم گیاه علف هاي هرزهمچنین، اثرمتقابل بین تداخل . کاهش یافت ذرت وزن و تعداد دانه در بالل

بوته  16گرم در متر مربع از تراکم  1020در بین تراکم هاي مختلف بیشترین عملکرد دانه با  .شد ردامعنی، بالل در دانه
پتانسیل  شیافزابوسیله  توانستذرت  ،با افزایش تراکم .در متر مربع و تیمار عدم تداخل علف هاي هرز بدست آمد

یک ردیف در تیمارهاي تداخل هرز هايعلف. دهدافزایش  را طبیعی مزرعه، عملکرد دانه هاي هرزعلف خود بارقابتی 
 تیمارهايرا نسبت به  ذرت درصد عملکرد 75رشد تا  يدرصد و در تیمارهاي تداخل کامل در طول دوره 50میان تا در

در تراکم هاي  "اهرز مخصوص هايعلفدهد که حساسیت به تداخل به طور کلی، نتایج نشان می. کاهش دادندتداخل  عدم
  .تاثیر قرار می دهد تحتته در اثر شروع رقابت زود هنگام، عملکرد ذرت را به شدت پایین بو

  
  و عملکرد علف هاي هرز ،ايذرت دانهتداخل، تراکم گیاهی،  : هاي کلیديهواژ
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Abstract 

In order to evaluate the effect of weed interference and plant density on performance of 

grain corn, an experiment was carried out as split-plot based on randomized completed bloke design 

(RCBD) with three replications at the Agriculture Research Station, University of Tabriz, Iran in 

2009. Plant density levels including: 5, 7, 10 and 16 plant/m-2 was allocated to the main plots and 

weed interference at three levels including: weed free, once in a row weed interference and perfect 

weed interference were assigned to subplots. The results showed that weed interference on grain 

yield, 1000 seed weight, kernel weight and number of ear had a significant effect. With increasing 

of natural weed interference during growth period, grain yield, 1000 seed weight, kernel weight and 

number of ear decreased. Also, interaction between weed interference and plant density was 

significant in kernel weight of ear. Between different densities the greatest grain yield with 1020 

g/m-2 obtained from 16 plant/m-2 and weed free treatment. Weeds in treatments of once in a row 

weed interference 50 percent and treatments of perfect weed interference in long of growth period 

75 percent grain yield decreased. Results showed that with increasing plant density, corn can 

increase its competitiveness with natural weeds of field increased the grain yield. Generally, the 

results indicate that the sensitivity to weeds interference especially in low plant density due to the 

effect of early competitive start may influence extremely the yield of maize. 
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  مقدمه

از  اسـت کـه   یکی از مهمترین گیاهـان زراعـی   1ذرت     
از نظر سطح زیـر  دوم و  ياظ تولید بعد از گندم رتبهلح

                                                 
1 Zea mays 

در  .دارد بعد از گندم و برنج در مکان سـوم قـرار   کشت
شت ذرت در ایـران از اهمیـت بیشـتري    کهاي اخیر سال

 اهمیـت محصـول و بـاال بـودن    . برخوردار گردیده است
زیر کشت این نبات بـه علـت قـدرت تطـابق آن بـا      سطح 

   باشــد، بــدین جهــت جــزو شــرایط گونــاگون اقلیمــی مــی
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عمده ترین محصوالت مناطق معتدله، معتدله گـرم، نیمـه   
و  نورمحمـدي (بـه شـمار مـی رود    گرمسیر و مرطـوب  

ت مربوط بـه تولیـد ذرت   یکی از مشکال). 1376 همکاران
از طریـق رقابـت باعـث    اسـت کـه   هـرز  هـاي علفمساله 

ده درصــد از حــداقل . کــاهش عملکــرد ذرت مــی گردنــد
کاهش تولیـدات کشـاورزي جهـان را علـی رغـم کنتـرل       

اکثر سیستم هـاي کشـاورزي   هرز، در هايعلف   شدید 
 رحیمیان(نسبت داد  هرزهايعلفمی توان به اثر رقابت 

  ).1387 و شریعتی
دو گیـاه یـا دو    تداخل فراینـدي اسـت کـه در آن             

تـداخل  . منفی دارنـد جمعیت گیاهی بر یکدیگر اثر متقابل 
هاي گیاهی از دو طریق رقابت و آللوپاتی منفی بین گونه

میزان ). 1988رادوسویچ (اعمال می شود ) از نوع منفی(
تناســب  هــرزهــايعلــفتــداخل بــین گیاهــان زراعــی و 

ی بـه  مستقیمی با تراکم و طول دوره آلودگی گیاه زراعـ 
 و همکـاران  مکاریان ).1987ویل کاکس (علف هرز  دارد 

علف هاي که اگر  اندنشان داده خود مطالعات در) 1382(
مزارع ذرت کنترل نشـوند، بسـته بـه تعـداد و نـوع       هرز

درصد عملکرد را کـاهش   100تا  10می توانند علف هرز 
براساس برآوردهاي انجـام گرفتـه در سـال هـاي     . دهند

 17در حـدود  هـرز  هـاي علـف مستقیم کنترل  اخیر هزینه
و همکاران  چاندلر(درصد ارزش محصول تولیدي است 

  ).1987و ویل کاکس  1984
افزایش میزان تراکم  )1382( و همکاران مکاریان       

-علفی رقابت گیاه زراعی را در محدود ساختن اثرات

به اعتقاد محققان تراکم . گزارش نموده اند هرزهاي
 یاهــــو گ علف هاي هرزتعادل رقابتی بین   گیاهی

زراعی را تحت تاثیر قرار داده و افزایش تراکم گیاهی، 
یر و کاهش چشمگ هاي هرزعلفسبب کاهش رشد 

 1985کارلسون و هیل (تلفات ناشی از رقابت می شود 
در  هرزهايعلفکنترل ). 1993و وان اکر و همکاران 

ذرت داراي اهمیت  يمراحل نخستین رشد در مزرعه
می تري طبیعی بوته هاي ذرت زیادي است و باعث بر

و همکاران  جیمزبه طوري که،  ).1386امام (شود 

براي ي که هاي هرزاند که علفگزارش کرده نیز )2000(
چهار هفته پس از سبز شدن ذرت کنترل نشدند عملکرد 

  .دادند کاهشي دارمعنیگیاه زراعی را به طور 
 مـزارع در هرز هايعلفاز راههاي مبارزه با  کیی          

برخـی  . طح اسـت ذرت، ازدیاد تـراکم بوتـه در واحـد سـ    
هـاي  است که با ازدیاد تـراکم بوتـه  ها نشان دادهپژوهش

ــک    ــع، وزن خش ــه در مترمرب ــه ده بوت ــار ب      ذرت از چه
تولنـار و  (درصد کاهش یافته اسـت   50تا  هاي هرزعلف

هاي هرز یکـی از  علفرو، مدیریت از این ).1994همکاران 
به . شدبامیهاي زراعی کلیدي در بیشتر سیستم عناصر

هـاي رقابـت بـه منظـور     همین دلیـل، شـناخت مکانیسـم   
هاي هـرز بسـیار   علفاستفاده از آنها در بهبود مدیریت 

   . مورد توجه قرار گرفته است
 هـاي هـرز  علفروزه با توجه به گسترش مقاومت ام     

کشها و اثرات مخـرب زیسـت محیطـی ناشـی از     به علف
، بـه عنـوان   یاکولوژیکمصرف آنها، توسعه راهکارهاي 

 هـاي هـرز  علفیک گزینه ایمن و کم هزینه براي مدیریت 
هـــاي کـــاهش مصـــرف ســـموم از اولویـــتدر جهـــت 

دونـان و همکـاران   (د نشومی کشاورزي پایدار محسوب
 هـرز هايعلفاین پژوهش به منظور ارزیابی اثر ). 1995

طبیعی مزرعـه بـر عملکـرد و ارزیـابی پتانسـیل کـاهش       
طبیعی مزرعـه بـا    هاي هرزعلفعملکرد ناشی از رقابت 

ذرت و همچنــین تعیــین بهتــرین تــراکم گیــاهی ذرت در  
طبیعــی و ارزان ، جهــت افــزایش کــارایی کنتــرل زراعــی

  .طراحی و اجرا گردیده است هاي هرزعلف قیمت
  

  هامواد و روش
ــایش در ســال زراعــی   آ      در ایســتگاه  1388-89زم

تحقیقاتی دانشکده کشـاورزي دانشـگاه تبریـز واقـع در     
پیــاده ) اراضــی کــرکج(هشــت کیلــومتري شــرق تبریــز 

  .گردید
و  1384نتــایج تجزیــه خــاك بــراي ســال هــاي 

ــراي    1385 ــب، ب ــه ترتی و  EC :186و  5/7و  pH :2/7ب
 260 و 240: میکرومـوس بـر سـانتی متـر، پتاســیم     218



 1392سال / 2شماره  23جلد / نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار                                             زادهدهقانیان ، نصراله                      40
 

قسـمت در میلیـون،    14و  19: قسمت در میلیـون، فسـفر  
 85/0و  9/0: درصد، مـاده آلـی   036/0و  16/0: نیتروژن

و  26: درصـد، سـیلت   8/62و  8/58: درصد، میزان شـن 
درصـد گـزارش گردیـد     2/13و  2/15: درصد و رس 24

آزمـایش بـه صـورت    ). 1388 و همکـاران  شفق کلوانـق (
هـاي کامـل   بلـوك  پایهطرح هاي خرد شده در قالب کرت

سـطح تـراکم    رچهـا . تصادفی در سه تکـرار انجـام شـد   
بـه   )بوتـه در متـر مربـع    16و  10، 7، 5(  : شامل گیاهی

و سه سـطح تـداخل جمعیـت طبیعـی      عنوان عامل اصلی
هـرز  علف عدم تداخل( : شامل مزرعه ذرت هرزهايعلف

 لو تداخل کامـ هرز هايعلف در میان ردیف ، تداخل یک
به عنـوان عامـل فرعـی بـه      )طبیعی مزرعههرز هايعلف

  : اعمال گردید شرح زیر
  هرزهايعلفعدم تداخل ) الف

ها از ابتـداي  کرتهرز هايعلف در این سري، کلیه            
رشد گیاه زراعی تا آخر دوره رشد به صورت هفتگی و 

  .به طور کامل وجین شدند
  در میان ردیف تداخل یک) ب

هاي کاشت به ردیفهرز هايعلفبخش،  در این         
صورت یک در میان از ابتداي رشد تا آخر دوره رشد 

  .وجین شدند هر هفتهذرت 
  هرزهايعلفتداخل کامل ) ج

هاي مورد نظر کرت هرزهايعلفدر این قسمت،           
-کرت ند ودوره رشد کنترل نشد اواخراز اوایل رشد تا 

پایان دوره رشد آلودگی کامل به    هاي مورد نظر تا
  . هرز داشتندهايعلف

بذر ذرت مورد استفاده در این تحقیق از نوع 
یبرید از گروه این ه. بود 704هیبرید سینگل کراس 

است که داراي قدرت سازگاري و  هاي دیررسذرت
مراحل اولیه تهیه  .استعملکرد محصول بسیار خوبی 

ابتدا شخم . انجام گرفت 1388ال بستر زمین در پائیز س
سازي اولیه خاك صورت عمیقی براي آماده "بتانس

مراحل ثانویه تهیه بستر بذر در فصل بهار شامل . گرفت
 50هایی به فاصله ایجاد جوي و پشته دیسک زدن و

م اسانتی متر به محض فراهم شدن شرایط مناسب انج
، ذرت یبرداشت نهایی پس از رسیدگی فیزیولوژیک .شد
انجام  درصد رسید 15ها به حدود تی که رطوبت دانهوق

بوته از هر  10اي، به تعداد پس از حذف اثر حاشیه. شد
مورد نظر برداشت کرت براي اندازه گیري صفات 

هاي اي تعیین عملکرد نهایی دانه بوتهن، برهمچنی. گردید
متر مربع برداشت  دوموجود در هر کرت به مساحت 

   .گردید
ــس          ــامازپ ــودن داده   انج ــال ب ــون نرم ــا و آزم ه

ي و مقایســه هــا، تجزیــه واریــانسیکنــواختی واریــانس
و بـا   بر اسـاس مـدل آمـاري طـرح مربوطـه      ها،میانگین

ــتفاده از ــ اس ــزار ن ــت  MSTAT-Cرم اف ــورت گرف . ص
اي آزمون چنـد دامنـه   طریق از هامیانگین داده يمقایسه
 Excel  افـزار  با استفاده از نـرم  هاگرافرسم  ودانکن 

 .انجام گرفت

  
  نتایج و بحث

  وزن هزار دانه 
هـا  اثـر   داده واریـانس  ينتـایج تجزیـه  بر اسـاس           

هـاي هـرز   علـف سطوح تراکم گیـاهی مختلـف و تـداخل    
گردیـد   دارمعنـی ذرت  طبیعی مزرعه بر وزن هزار دانـه 

) 1شکل (ها ي میانگیننتایج حاصل از مقایسه ).1دول ج(
می دهد که با افزایش تراکم بوته وزن هزار دانه    نشان 

بوتـه   16و  10، 7البته بـین تـراکم هـاي    . کاهش می یابد
زار ـــــبیشترین وزن ه. ي مشاهده نشددارمعنیتفاوت 
بوته در متر مربـع بدسـت    5گرم از تراکم  2/261 دانه با

 )1997(کاران ـــاي توسط آکینتوي و همدر مطالعه. آمد
دانـه   از وزن هـزار  با افـزایش تـراکم بوتـه   مشخص شد 

-هاي مختلف معنـی کاسته شد اما این اختالف بین تراکم

در آزمایشــی ) 1380(پوریوســف و همکــاران . دار نبــود
نشان دادند با افزایش تراکم، وزن هزار دانه کاسـته مـی   
شود و بیان نمودند این امر مـی توانـد بـه علـت کـاهش      

اي در تـراکم کمتـر و   بوتـه اي و درون بوتـه  رقابت بـین 
  ها مواد پرورده و مواد ذخیره شده در برگ فراهم بودن
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ns ، * درصد و یک درصد 5دار، معنی دار در سطح احتمال بترتیب غیر معنی** و  
 

هرز وزن هزار با افزایش تداخل علف. و ساقه بوده باشد
 کــه، بــین  طــوري  بــه   ). 2شــکل ( یافــت  دانــه کــاهش

ســه  و  گردیــد  مشــاهده  ي دارمعنــی تفــاوت تیمارهــا 
کمتـرین  . مختلف آماري قرار گرفتنـد  هايتیمار در گروه

گـرم مربـوط بـه تـداخل کامـل       6/202وزن هزار دانه با 
گــرم  4/239هــرز و بیشــترین وزن هــزار دانــه بــا علــف

اردکانیـان  . هـرز بـود  ه تیمار عدم تـداخل علـف  مربوط ب
دانـه فقـط در   وزن هـزار   کاهش گزارش کرد که) 1375(

بـا   یافتـه ایـن   .دار بودمعنی   هرز تیمار فشار زیاد علف
از جمله هاشمی دزفـولی و   سایر محققاننتایج تحقیقات 

) 1996(و کـاکس  ) 1979( یگلپانلیت و ا، )1992(هربرت 
  .دمطابقت دار

  
   

  
. هاي مختلف کاشتمیانگین وزن هزار دانه ذرت در تراکم-1شکل 

  .دار در بین تیمارهاستحروف متفاوت نشانگر اختالف معنی
  
  

  وزن دانه در بالل
داري تحـت تـاثیر   وزن دانه در بـالل بـه طـور معنـی         

طبیعی مزرعـه ذرت  هرز هايعلفو تداخل  گیاهیتراکم 
تقابل تراکم گیاهی و تـداخل  اثر م). 1جدول ( قرار گرفت 

داري روي وزن دانـه در  هاي هرز نیـز تـاثیر معنـی   علف
-بر اساس نتایج حاصل از مقایسه ).3شکل (بالل داشت 

ا افزایش تراکم بوتـه وزن دانـه   ، ب)3شکل (ها ي میانگین
  . یافتبالل کاهش در

  

  
                                       

  هاي هرزتداخل علف
-هاي مختلف علفمیانگین وزن هزار دانه ذرت در تداخل -2شکل 
  .دار در بین تیمارهاستحروف متفاوت نشانگر اختالف معنی. هرز

  
نشان دادند که وزن دانـه  ) 1386(شریفی و تاجبخش     

در بالل در سطوح مختلـف تـراکم بوتـه در تـراکم هـاي      
 ن بیشترین و در تراکم هاي باال به علت کاهش نفـوذ یپای

  ي واریانس تاثیر سطوح تراکم گیاهی و تداخل علف هاي هرز طبیعی مزرعه بر روي  برخی تجزیه -1جدول 
  صفات مورد مطالعه در ذرت

  منابع تغییر
  میانگین مربعات

در  وزن دانه  وزن هزار دانه  درجه آزادي
  عملکرد دانه  تعداد دانه در بالل  بالل

  606/42645  039/2576  876/195  768/17  2  تکرار
)D (748/37790*  321/78690**  588/10089**  969/6835*   3  سطوح تراکم  

)a (309/7666  012/1736  949/114  162/970  6  خطا  
)W ( 986/4648413**  529/64971**  195/8389**  287/4098**  2  تداخل علف هرز  

D*W 6  ns 155/558  *409/358  ns518/7563  ns593/37395  
)b (117/30742  800/5602  339/121  207/240  16  خطا  

  63/18  61/17  83/11  04/7    %ضریب تغییرات 

  )بوته در متر مربع( گیاهیتراکم 



 1392سال / 2شماره  23جلد / نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار                                             زادهدهقانیان ، نصراله                      42
 

تشعشع خورشیدي و کاهش مـواد فتوسـنتزي در دوره   
نورمحمـدي و  . پرشدن دانه، کمترین میـزان بـوده اسـت   

نیز در آزمایشی نشان دادند با افزایش ) 1997(همکاران 
میـانگین تولیـد   (تراکم طول بالل ها و وزن دانه در بـالل  

کاهش می یابد ولی عملکرد دانـه در هکتـار تـا    ) یک بوته
بطـور   .یش و بعـد از آن کـاهش مـی یابـد    حد معینی افزا

کلی، وزن دانـه در بـالل در تیمارهـاي تـداخلی کمتـر از      
دار با توجـه بـه معنـی   . ت خالص ذرت بودتیمارهاي کش

بودن اثر متقابـل تـراکم گیـاهی و تـداخل علـف هـرز در       
مورد صفت وزن دانـه در بـالل، بیشـترین وزن دانـه در     

بوتـه در متـر مربـع     5بالل در تیمار عدم تداخل و تراکم 
گــرم و کمتـرین وزن دانــه در بـالل در تیمــار    7/161بـا  

 41/50بوتـه در متـر مربـع بـا      10تداخل کامل و تـراکم  
 در تـراکم  می توان استنباط نمود چنین . گرم بدست آمد

علـت   بوته در متر مربـع بـه   16تراکم  بهنسبت  بوته  10
وزن دانـه  است که  اياي و برون گونهرقابت درون گونه

امـا در    ،به طور معنی داري کاهش یافتـه اسـت  در بالل 
تنها  ، مربع با وجود افزایش تراکمبوته در متر  16تراکم 

اي رقابـت درون گونـه   عامل کـاهش وزن دانـه در بـالل   
هـاي هـرز   علـف  افـزایش تـراکم از رقابـت   است زیرا بـا  

  .شودمی کاسته

  
  هاي هرزتداخل علف                                         

میانگین وزن دانه در بالل در ترکیب تیماري تراکم ذرت  -3شکل 
حروف متفاوت نشانگر اختالف معنی دار در . و نداخل علف هرز

  بین تیمارهاست

  تعداد دانه در بالل 
داري تحـت تـاثیر   تعداد دانه در بـالل بـه طـور معنـی        

. یعـی قـرار گرفـت   هاي هرز طبفتراکم بوته و تداخل عل
ــداخل    ــه و ت ــراکم بوت ــین ســطوح ت ــر متقابــل ب ــی، اث        ول

طبـق نتـایج   ). 1جـدول  (نگردیـد   دارمعنیهاي هرز علف
، تعـداد دانـه در بـالل بـا     )4شـکل  ( هامیانگین يمقایسه

هـر   درتعـداد دانـه    کاهش. یابدکاهش میافزایش تراکم 
-ت بین محـل هاي باال به دلیل افزایش رقاببالل در تراکم

هاي پر شدن دانه براي مواد پرورده و همچنین افـزایش  
هـاي گـرده و   ه زمانی بین مرحله آزاد شـدن دانـه  فاصل

ز عوامل اصلی عقیمی و پرشدن ا است که هاظهور کاکل
 1978آلیسـون،   ویلسـون و (باشند هاي تک بالل میدانه

کاهش تعـداد دانـه   ). 1992، هربرتهاشمی دزفولی و و 
ــر    ــط دیگـ ــراکم توسـ ــزایش تـ ــه افـ در بـــالل در نتیجـ

اولگـر و همکـاران   . پژوهشگران نیز گزارش شده اسـت 
داد گرفتند که با افزایش تراکم بوتـه، تعـ    نتیجه ) 1997(

  . یافتداري کاهش معنی دانه در هر بالل به طور 
تعـداد دانـه در بــالل بـا افــزایش طـول دوره تــداخل          

هـرز  هش و با کاهش طول دوره تداخل علفهرز کاعلف
بیشـترین تعـداد دانـه در بـالل       .)5شـکل  ( افزایش یافت

یمـار عـدم   ت. هـرز بـود  تیمار عدم تداخل علـف  به متعلق
و  8/503هــرز بــه ترتیــب تــداخل و تــداخل کامــل علــف

این امـر  . خود اختصاص دادند در بالل را بهدانه  1/358
تیمار عـاري از   دانه در بالل در تعداد بیانگر آن است که

اخل تد نسبت به تیمارعلف هرز یا عدم تداخل علف هرز 
دانه و بـه عبـارت بهتـر     7/145کامل علف هرز به تعداد 

شفق سایر محققان از جمله . افزایش یافتدرصد  68/40
) 2008و1388(شفق کلوانق و همکـاران   ،)1387(کلوانق 

و ) 1388(د ، موســوي و همکــاران در نخــو   در ســویا 
اثـر       ) 1388(زهتاب سلماسی و همکاران در جوي پائیزه 

را گـزارش  بر تعـداد دانـه   هرز هايتداخل علفدار معنی
،  هـاي  نتایج حاصل از این آزمایش با پژوهش. اندکرده

، )2003(ایـوانز و همکـاران   ، )1993(آنـدراد و همکـاران   
ی و  حســین، )1386(، رفیعــی )1380(صــادقی و بحرانــی 

الل 
در ب

نه 
ن دا
وز

)
رم
گ

( 

  )بوته در متر مربع(گیاهی تراکم 
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 در ذرت )1389(صابري و همکاران و  )1388(همکاران 
ــت ــ  .دارد مطابق ــداد دان ــاهش تع ــل  ک ــه دلی ــالل ب ه در ب

قـیح شـده در اوایـل مرحلـه     هـاي تل گـل  کـــاهش تعـداد 
هـا، گـرده افشـانی ضـعیف، همزمـان نبـودن       تشکیل گل

ا بعـد از  هـ ل تاجی و ابریشم و عقیم مانـدن گـل  ظهور گ
  ).1979 اگلیپانلیت و (باشد گرده افشانی می

  
  عملکرد دانه

هـا  واریـانس داده  يبر اسـاس نتـایج جـدول تجزیـه         
جـدول  (داري بر عملکرد دانه داشت تراکم ذرت اثر معنی

گـرم در   1020به طوریکه، بیشترین عملکرد دانـه بـا   ). 1
بوته در متـر مربـع و کمتـرین آن     16مربع از تراکم  متر
بوته در متر مربع  5از تراکم  مربع گرم در متر 8/868با 

 عملکـرد دانـه در    بـاال بـودن   ). 6شکل ( گردید   حاصل
بوتـه در متـر مربـع را مـی تـوان بـه پوشـش         16تراکم 

ــوبتر از عوامــل   مناســب ســطح مزرعــه و اســتفاده مطل
  .محیطی نسبت داد

نیــز آرایــش کاشــت و ) 2004(گزوبنلــی و همکــاران      
   نمودنــد کــه عملکــردتــراکم ذرت را بررســی و گــزارش 

بوتـه در متـر    10هـاي بیشـتر از   ذرت، در تـراکم  يدانه
  . داري افزایش یافتمربع به طور معنی

  

  
      
     

. هاي مختلف ذرتتراکممیانگین تعداد دانه دربالل در  -4شکل 
  .دار در بین تیمارهاستحروف متفاوت نشانگر اختالف معنی

  

  
  هاي هرزتداخل علف                                

هاي مختلف میانگین تعداد دانه دربالل  در تداخل -5شکل 
معنی دار در بین   حروف متفاوت نشانگر اختالف. هرزعلف

  .تیمارهاست
  

طبیعـی مزرعـه نیـز بـر      هـرز هـاي علـف تاثیر تداخل      
ــه ــرد دان ــیذرت  يعملک ــد  دارمعن ــدول (گردی ــه ). 1ج ب

هـاي  علـف کم بوته در اثر تداخل طوریکه صرفنظر از ترا
هرز در طول دوره رشد، عملکرد دانـه ذرت کـاهش پیـدا    

به طوریکـه،  عملکـرد دانـه در تیمارهـاي عـاري از      . کرد
تداخلی در تراکـــــم هاي علف هرز  بیشتر از تیمارهاي 

افزایش عملکـرد کـل دانـه در    ). 7شکل (باشد می مختلف
لـت افـزایش پتانسـیل    بوته در متر مربـع بـه ع   16تراکم 

طبیعـی مزرعـه    هرزهايعلفرقابتی گیاه زراعی ذرت با 
سایر محققان نیز، افزایش میـزان تـراکم گیـاه    . می باشد

زراعــی را در محــدود ســاختن اثــرات رقــابتی ناشــی از 
مکاریـان و همکـاران   (انـد  رش نمـوده هاي هرز گـزا علف

 با توجـه بـه نتـایج   ). 2005، نورس و دي توماسو 1382
بدست آمده از این تحقیق مشـخص شـد کـه بـا افـزایش      

مزرعه ذرت عملکـرد   هرزهايعلفتداخل جمعیت طبیعی 
تعـداد و وزن  ، ) 2شـکل  ( ، وزن هزار دانـه )7شکل (دانه 

  . کاهش یافتند) 4و3شکل (دانه در بالل 
  

  )بوته در متر مربع( گیاهیتراکم 
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. هاي مختلف ذرتمیانگین عملکرد دانه در تراکم -6شکل 
  دار در بین تیمارهاستاختالف معنیحروف متفاوت نشانگر 

  

  
    هاي هرزتداخل علف                                       

. هرزهاي مختلف علفمیانگین عملکرد دانه در تداخل -7شکل 
  .دار در بین تیمارهاستحروف متفاوت نشانگر اختالف معنی

  
-هـاي علـف برخی از محققان افزایش طول دوره تـداخل   

مهمتــرین عوامــل کــاهش عملکــرد دانــه ذکــر  از ار هــرز
ــوده ــدنم ــه، . ان ــه طوریک ــدي  ب ــدي و  ) 1383(محم محم

 هــرزهــايعلــفتــداخل در بررســی ) 2005(وهمکــاران 
) 2007(نخود و حمـزه ئـی و همکـاران    طبیعی مزرعه با 

هـرز طبیعـی مزرعـه بـا کلـزا      هايدر مطالعه تداخل علف

 شــفقو ) 1387(شــفق کلوانــق همچنــین، . اشــاره نمــود
در مطالعــه تــداخل ) 2008و  1388(و همکــاران  کلوانــق

هـرز طبیعـی مزرعـه بـا سـویا اظهـار داشـتند،        هايعلف
هاي هرز با کاهش تجمـع  افزایش طول دوره تداخل علف

بـه  . دهـد ماده خشک، بیوماس تولیدي را کـــــاهش مـی 
-می  دنبال این امر عملکرد کاه و عملکرد دانه نیز کاهش

     .یابد
  

  نتیجه گیري 
بـا  هاي مختلف حاکی از آن اسـت  جمع بندي بخش       

-هـاي علـف توجه به اینکه ذرت در اوایل رشد نسبت بـه  

     حساس می باشد تیمارهایی که در آنهـا مبـارزه بـا     هرز
از اوایل رشد شروع شده بیشترین عملکرد  هرزهايعلف

کـار  در این آزمایش مشـخص شـد کـه راه   . را داشته اند
 هـرز  هـاي علـف زراعی افزایش تراکم در کـاهش تـداخل   

تـوان گفـت حساسـیت بـه     موثر می باشد تا آنجا که مـی 
هـاي پـایین   در تـراکم  "مخصوصـا  هرز هايعلفتداخل 

شروع رقابت زود هنگـام عملکـرد ذرت را    کاشت در اثر
بـا توجـه بـه اهمیـت      .به شدت تحت تاثیر قرار می دهـد 

درسیسـتم هـاي کشـاورزي     هرز يهاعلفکنترل تلفیقی 
توانـد در جهـت   یدار نتایج حاصل از ایـن پـژوهش مـی   پا

ســموم شــیمیایی و ف مصــرارائــه راهکارهــاي کــاهش 
ه بـ . داشـته باشـد   کاهش آلودگی محیط زیسـت کـاربرد  

در  ذرتتـوان رقـابتی    اهیطوریکه، با افزایش تراکم گیـ 
، از طـرف دیگـر  . افـزایش مـی یابـد    هـرز هايعلفمقابل 

کمتـر  یافـت و  افزایش تراکم بوته افزایش  ملکرد دانه باع
طبیعـی مزرعـــه ذرت    هـرز  هايعلفتحت تاثیر رقابت 

  .قرار گرفت
  

  
  
  

  )بوته در متر مربع(گیاهی تراکم 
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