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Abstract
Background and Objective: The aim of this study was to investigate the effect of weed interference on some
growth indices and grain yield of corn (Zea mays L.).
Methods and Materials: An experiment was carried out in a randomized complete block design with four
replications during 2019 growing seasons at the Moghan region. The experiment was included fourteen
treatments. Seven weed-infested and seven weed free treatments were applied at regular intervals (0, 10, 20,
30, 40, 50 and 60 days) after corn emergence in which weeds were allowed to grow until harvest and weeds
were removed, respectively. Total dry weight of weeds, total dry matter (TDM), leaf area index (LAI), crop
growth rate (CGR) and yield of corn were measured.
Results: The results showed that all measured traits were affected by weed interference duration and weed
control period. Weed interference duration increased total dry weight of weeds and weed-free duration reduced
total dry weight of weeds. Also, increase in weeds interference duration significantly reduced TDM, LAI and
CGR and grain yield of corn. On the other hand, TDM, LAI, CGR and grain of corn increased by rising weedfree duration.
Conclusion: Considering of 10% yield loss, the critical period of weed control was 3 and 52 days after corn
emergence, respectively. The weed interference duration had a significant effect on grain yield of corn and
weed interference at the whole season. Weed interference reduced grain yield of corn.
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چكیده
اهداف :این پژوهش با اهداف بررسی اثر تداخل علفهاي هرز بر برخی شاخصهاي رشدي و عملکرد دانه ذرت ،آزمایشی
بر پایه طرح بلوک هاي کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی  6391در شرایط آب و هوایی منطقه مغان اجرا شد.
مواد وروشها :این آزمایش شامل  61تیمار که هفت تیمار کنترل علفهاي هرز ،از شروع دوره رشد تا صفر،21 ،61 ،
 11 ، 11 ،31و  11روز پس از سبز شدن ذرت ،که سپس به آنها تا زمان برداشت محصول اجازة رشد داده شد و سري
دوم تیماري شامل هفت تیمار عدم کنترل علفهاي هرز ،از شروع دوره رشد تا صفر 11 ، 11 ،31 ،21 ،61 ،و  11روز پس
از سبز شدن ذرت بود که به علف هاي هرز اجازه رشد داده شد و سپس تا زمان برداشت ،کنترل صورت گرفت .صفات
شامل وزن خشک کل علفهاي هرز ،ماده خشک کل ،شاخص سطح یرگ ،سرعت رشد محصول و عملکرد دانه ذرت
اندازهگیري شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد که تمامی صفات مورد بررسی تحت تاثیر طول دوره تداخل و طول دوره کنترل علفهاي هرز
قرار گرفتند .بهطوري که طول دورة تداخل موجب افزایش وزن خشک کل علفهاي هرز و طول دورة کنترل سبب کاهش
وزن خشک کل علفهاي هرز شد .همچنین در اثر افزایش طول دورة تداخل علفهاي هرز ،مادة خشک کل ذرت ،شاخص
سطح یرگ ،سرعت رشد محصول و عملکرد دانه ذرت کاهش یافت .ماده خشک کل ذرت ،شاخص سطح یرگ ،سرعت رشد
محصول و عملکرد دانه ذرت در اثر طول دورة کنترل علفهاي هرز افزایش یافت.
نتیجهگیری :دوره بحرانی کنترل علفهاي هرز و دوره بحرانی تداخل علفهاي هرز با احتساب  61درصد افت عملکرد به
ترتیب سه و  12روز پس از سبز شدن ذرت بود .طول دوره تداخل علفهاي هرز اثر معنیداري بر عملکرد دانه ذرت
داشتت .تداخل علف هايهرز در کل فصل زراعی باعث کاهش عملکرد دانه ذرت شد.
واژههای کلیدی :رقابت ،ذرت ،سرعت رشد محصول ،شاخص سطح برگ ،وزن خشک
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نشان داده شود (محمد دوست چمن آباد و اصغري

ذرت ) (Zea mays L.گیاهی یک ساله از خانواده

 .)2119بررسی شاخصهاي رشدي در تجزیه و تحلیل

گندمیان ( )Poaceaeو از غالت مهم مناطق گرمسیري و

عوامل مؤثر بر عملکرد و اجزاي عملکرد از اهمیت

معتدل جهان است و در دنیا از نظر تولید رتبه اول و از

ویژهاي برخوردار است (آوان و همکاران .)2161

نظر سطح زیر کشت بعد از گندم رتبه دوم را به خود

شاخصهاي رشد مثل تجمع ماده خشک ،سرعت رشد

اختصاص داده است (فائو  .)2167علفهاي هرز با

محصول و شاخص سطح برگ جهت ارزیابی میزان تﺄثیر

ویژگیهایی مانند تولید بذر فراوان ،توانایی جوانه زنی

رقابت علفهاي هرز بر روي عملکرد دانه مورد استفاده

باال وتثبیت سریع ،سرعت زیاد رشد ونمو ،دوره خواب

قرار گرفتهاند (مالک و همکاران  .)6993شاخصهاي

طوالنی ،حفظ قوه نامیه ،سازگاري براي انتشار و

رشدي به طور غیرمستقیم تحت تﺄثیر رقابت میباشد،

پراکنش و دارابودن اندامهاي تکثیر رویشی همواره

زیرا پدیده رقابت روي سطح برگ و ماده خشک گیاه

رقباي سرسخت محصوالت زراعی محسوب میشوند و

شدیداً تﺄثیر میگذارد (اصغري و همکاران  .)2111یدوي

امروزه جزء جدایی ناپذیر نظام هاي زراعی هستند و

و همکاران ( )2111گزارش دادند که رقابت تاجخروس

علیرغم صرف زمان و هزینههاي زیاد ،همچنان باعث

باعث کاهش شاخص سطح برگ ذرت دانهاي میشود.

خسارت محصوالت زراعی میگردند (غالمی گلافشان و

همچنین شاخص سطح برگ ذرت در مرحله ابریشم دهی

همکاران  .)2119ذرت در مراحل اولیه رشد به رقابت

به حداکثر میرسد و پس از آن بهدلیل ریزش برگها،

علفهاي هرز بسیار حساس است و بعد از رسیدن ارتفاع

روند نزولی پیدا میکند (صابرعلی و همکاران .)2117

بوتهها به حدود 11سانتیمتر ،علفهاي هرز تاثیر معنی-

تعادل بین اندامهاي رویشی و زایشی تشکیل دهنده

داري بر این گیاه نخواهند داشت (الربی و همکاران

عملکرد امري ضروري است (تارپ و کلز  .)2116تجمع

 .)2163بر اساس تحقیقات انجام شده رقابت علفهاي

ماده خشک شاخصی از میزان تجمع مواد فتوسنتزي در

هرز با ذرت ،موجب کاهش عملکرد محصول تا میزان 11

گیاه و توان جذب عناصر توسط آن محسوب میشود

درصد (اورکه و دهنی  )2111و در صورت عدم کنترل

(آراویی و امید بیگی  .)2111سرعت رشد محصول یکی

علفهاي هرز کاهش عملکرد ذرت تا  11درصد افزایش

از شاخصهایی است که با عملکرد گیاهان همبستگی

خواهد یافت (سیکما و همکاران  .)2119ازاین رو ،در

باالیی نشان میدهد (محمدیان و همکاران  .)2163اوزون

حالت کلی مدیریت علفهاي هرز یکی از عملیات کلیدي

دوجی و همکاران ( )2111معتقدند که سرعت رشد

در بیشتر نظامهاي کشاورزي محسوب میشود (شفیق

محصول رابطه مستقیمی با سطح فتوسنتزکننده گیاهی و

و همکاران  2111؛ حمزه ئی و همکاران  .)2161استفاده

پوشش گیاهی بر سطح خاک دارد و بخصوص در تراکم-

گسترده از علفکشها در اواخر قرن بیستم بهعنـوان

هاي مطلوب پراکنش بوتهها و سطح برگ در واحد سطح

یکـی از ابزارهـاي اصـلی مـدیریت علفهاي هرز ،باعث

یکنواختتر شده و برگها موقعیت مناسبتري براي

افـزایش تولیـد محصـوالت زراعـی در کشـورهاي

جذب تابش و فتوسنتز پیدا میکنند ودر نتیجه سرعت

توسـعه یافتـه شـده اسـت (فخاري و همکاران  .)2163در

رشد محصول افزایش مییابد .از آنجایی که شناخت و

سالهاي اخیر ،پدیده مقاومت به علفکشها درعلفهاي

تعیین مراحل حسـاس گیـاه زراعـی بـه رقابت علفهاي

هرز ،افزایش هزینهها و نگرانیهاي گسترده در مورد

هرز میتواند به درک اثرات جمعیتهاي علفهرز ،گیاه

اثـرات زیسـت محیطی ناشی از مصرف زیـاد آنهـا،

زراعی و حفظ عملکرد کمک کند (کاورمسی و همکاران

باعـث شـده اسـت کـه تمایـل بیشتري براي استفاده از

 2161؛ بوکان  )2111و همجنین با توجه به اهمیت

روشهاي غیرشیمیایی جهت کاهش مصرف علفکشها

شاخصهاي رشدي در تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر
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عملکرد (گلدبریگ و وینر  ،)2111این مطالعه با هدف

خاک مخلوط شد و مابقی کود نیتروژنه در مراحل شش

بررسی اثر طول دورههاي تداخل علفهرز بر شاخص-

تا هشت برگی ذرت به صورت سرک به خاک اضافه شد.

هاي رشدي ذرت در شرایط آب و هوایی منطقه مغان

هر کرت آزمایشی به طول  1متر و شامل  1ردیف کاشت

اجرا شد.

با فاصله بین ردیفی  71سانتیمتر و فاصله بین بلوک 2

مواد و روشها

متر در نظر گرفته شد .در این آزمایش از ذرت رقم

این آزمایش در سال زراعی  6397-91در شهرستان

سینگل کراس ( 711رقم دیررس که از موسسه اصالح و

پارسآباد مغان با ارتفاع  71متر از سطح دریاهاي آزاد

تهیه نهال و بذر) تهیه و استفاده شد .بذرها بوسیله

و با طول جغرافیایی  17درجه و 31دقیقه شرقی و عرض

بذرکار پنوماتیک در تاریخ  61تیرماه با فاصلة 61

جغرافیایی  39درجه و  21دقیقه شمالی در مزرعهاي با

سانتیمتر و به عمق  3-1سانتیمتر روي ردیفها کاشته

بافت خاک رسی لومی و  pH=1اجرا شد .آزمایشی با

شدند .اولین آبیاري بالفاصله بعد از کاشت به طریق

 61تیمار مربوط به دورههاي تداخل علفهرز در قالب

جوي و پشته انجام شد .با ظهور  %11از گیاهچههاي

طرح بلوکهاي کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد.

ذرت ،بهعنوان شروع دوره بحرانی مد نظر قرار گرفت و

تیمارهاي آزمایشی در دو سري تنظیم شدند ،سري اول

عملیات تنک بوتهها ،در مرحلة دو برگی گیاهچههاي ذرت

6

انجام شد .جهت تعیین عملکرد نهایی در زمان برداشت از

WF( 11 ،)WF 30( 31 ،)WF 20( 21 ،)WF 10( 61 ،)0

دو ردیف وسطی هر کرت با رعایت اثر حاشیه 61 ،بوته

 )WF 50( 11 ،)40و  (WF 60) 11روز پس از سبز

به صورت ردیفی در تاریخ  21آبان ماه برداشت شد.

شدن  11درصد گیاهچههاي ذرت در کرتها ،علفهاي

نمونهبرداري از علفهاي هرز در سري اول تیمارها ،در

هرز کنترل شدند و سپس به آنها تا زمان برداشت ذرت

انتهاي دورة رشد و در سري دوم ،در انتهاي دورة تداخل

اجازة رشد داده شد و سري دوم نیز شامل  7تیمار بود

با استفاده از یک کادر  1/71×6متر مربعی در هر کرت

که ،از شروع دورة رشد تا صفر (،)WI 10( 61 ،)2WI 0

انجام شد .علفهاي هرز بعد از تفکیک ،در دماي  72درجة

)WI 50( 11 ،)WI 40( 11 ،)WI 30( 31 ،)WI 20( 21

سلسیوس بهمدت  11ساعت در آون خشک و سپس

و  (WI 60) 11روز پس از سبز شدن  11درصد گیاهچه-

توزین شدند .بهمنظور محاسبه شاخصهاي رشدي

هاي ذرت به علفهاي هرز اجازة رشد داده شد و سپس

ذرت ،اولین مرحلهي نمونهبرداري در کلیهي تیمارها61

تا زمان برداشت ،علفهاي هرز کنترل شدند .عملیات

روز پس از سبز شدن ذرت ،همراه با وجین علفهاي هرز

آمادهسازي زمین به روش شخم کاهشی و شامل دو

در اولین تیمار تداخل ،آغاز شد و بعد از آن هر  61روز

دیسک عمود بر هم و لولر براي هموار کردن سطح زمین

یک بار طی  7مرحله تکرار شد .در هر مرحله از

در اواسط تیر ماه بعد از برداشت کلزا انجام شد .براي

نمونهبرداري ،از هر کرت  3بوتهي ذرت بهطور کامالً

تامین نیاز غذایی ذرت بر اساس تجزیه خاک محل

تصادفی و با رعایت حاشیه برداشت شد .بهمنظور

آزمایش  311کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه (از منبع

محاسبة شاخصهاي رشدي ذرت ،پس از تعیین سطح

اوره) 611 ،کیلوگرم کود فسفره در هکتار (از منبع سوپر

برگ نمونهها با دستگاه اندازهگیري سطح برگ ،در آون

فسفات تریپل) و  211کیلوگرم در هکتار کود پتاسه (از

در دماي  72درجة سلسیوس بهمدت  11ساعت خشک و

منبع سولفات پتاسیم) بوسیله دیسک (یک سوم از کود

سپس توزین شدند .براي تعیین مادة وزن خشک کل و

نیتروژنه و کل کودهاي فسفره و پتاسه قبل از کشت) با

شاخص سطح برگ بهترین معادالتی که روند تغییرات

شامل  7تیمار بود که ،از شروع دورة رشد تا صفر (WF

1

-Weed free
Weed Infested

2-
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وزن خشک کل و شاخص سطح برگ نسبت به زمان را

کل در نمونهبرداري اول و دوم t1 ،و  t2به ترتیب زمان

بیان میکردند از روش رگرسیون و با کمک برنامة

نمونهبرداري اول و دوم و  GAسطح نمونهبرداري شده

کامپیوتري اسالیدرات 6انتخاب شدند .جهت محاسبة

بر حسب متر مربع است .براي تعیین دورة بحرانی کنترل

سرعت رشد محصول 2از معادلة  6استفاده شد (گاردنر

علفهاي هرز ذرت ،از معادالتی که عملکرد نسبی گیاهان

و همکاران.)6911 ،

زراعی را نسبت به رقابت علفهاي هرز نشان میدهند،
استفاده شد .از معادله

) CGR  (W2  W1 ) /((t2  t1 )  GA

گامپرتز3

( )2براي نشان دادن اثر

افزایش طول دورة کنترل علفهاي هرز بر عملکرد نسبی

(رابطه )6

ذرت استفاده شد (راتکوسکاي.)6991

در این فرمول  CGRسرعت رشد محصول بر حسب
گرم بر متر مربع در روز W1 ،و  W2به ترتیب وزن خشک

))Y  A exp(B  exp(K  GDD

(رابطه )2

که درآن  ،Yبرابر عملکرد نسبی ذرت (بر حسب

( ،)3نیز براي نشان دادن اثر افزایش طول دورة تداخل

درصد از تیمار کنترل کامل علفهايهرز) B ،A ،و ،K

علفهايهرز بر عملکرد نسبی ذرت استفاده شد

ضرایب ثابت معادله و  ،GDDدرجه روز رشد تجمعی

(راتکوسکاي.)6991،

ذرت برحسب درجة سانتیگراد است .از معادله
(رابطه )3

لجستیک1

D
)1  exp( A  B  GDD

Y C

که در آن  ،Yبرابر عملکرد نسبی ذرت ( بر حسب درصد

و پایان دورة بحرانی بهترتیب از معادلة لجستیک و

از تیمار کنترل کامل علفهاي هرز) C ،B ،A ،و ،D

گامپرز بر حسب  61درصد اُفت عملکرد ذرت استفاده

ضرایب ثابت معادله و  ،DDG1درجه روز رشد تجمعی

شد .از معادله  1براي تعیین درجه روز رشد ذرت

ذرت برحسب درجة سانتیگراد است .براي تعیین شروع

استفاده شد.

(رابطه )1

Tmax  Tmin
)  Tb
2

که در آن GDD،درجه روز رشد برحسب درجة
سانتیگراد Tmax ،و  ،Tminبهترتیب حداکثر و حداقل دماي

(GDD  

نتایج وبحث
ترکیب گونهای علفهای هرز

روزانه بر حسب درجة سانتیگراد و  ،Tbدماي پایة ذرت

علفهاي هرز در زراعت ذرت دانهاي بیشتر شامل علف-

( 61درجة سانتیگراد) است .در پایان براي تجزیه و تحلیل-

هاي هرز یکساله تابستانه بود که در بین آنها علفهاي

هاي آماري دادهها و رسم نمودارها از نرمافزارهاي

هرز تاجخروس ریشهقرمز ،خرفه و گاوپنبه غالبیت

 Excel ،SASو براي مقایسه میانگین دادهها از آزمون

داشتند (جدول .)6

چند دامنهايدانکن در سطح احتمال یک درصد استفاده شد.
1

- Slide write
)- Crop Growth Rate (CGR
3Gompertz
2

4-

Logistic
5-Growth Degree Day
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جدول  -1ترکیب علفهای هرز در تیمار تداﺧﻞ کامﻞ
) (g.m-2وزن ﺧشک

نام علمی

نام فارسی

673/17

Amaranthus retroflexus L.

تاج خروس ریشهقرمز

661/11

Portulaca oleracea L.

خرفه

31/11

Abutilon theophrasti Medicus

گاوپنبه

9/11

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.

سوروف

6/92

Solanum nigrum L.

تاجریزي

6/61

Chenopodium album L.

سلمهتره

1/11

Other weed

سایر علفهاي هرز

311/1

جمع

وزن ﺧشک کﻞ علفهای هرز

شود .بدین ترتیب بیشترین کاهش در وزن خشک علف-

وزن خشک کل علفهاي هرز در متر مربع با افزایش

هاي هرز در سري کنترل ،در محدودة بین  21تا  11روز

زمان تداخل رابطة تقریباً مستقیمی داشت .به طوري که

پس از سبز شدن ذرت حاصل شده است (شکل .)2

هر چه زمان تداخل طوالنیتر ،وزن خشک کل علفهاي

آمادور -رامیرز ( )2112و بوکان ( )2111در تحقیق خود

هرز نیز سیر صعودي پیدا کرد و بر عکس ،با افزایش

گزارش کرد در گیاه پنبه با افزایش طول دورة تداخل

طول دوره کنترل و کاهش طول دوره تداخل وزن خشک

علفهاي هرز ،وزن خشک کل علفهاي هرز در واحد

علفهاي هرز به شدت کاهش یافت (شکل  .)6دورههاي

سطح افزایش یافت .در صورت عدم کنترل علفهاي

مختلف کنترل و تداخل ،از نظر وزن خشک کل علفهاي

هرز ،این گیاهان بهدنبال بهرهگیري از فضا و منابع به-

هرز اختالف معنیداري داشتند .به گونهاي که بیشترین

سرعت گسترش یافته و آشیان اکولوژیک گیاه زراعی را

وزن خشک مربوط به دورة تداخل کامل علفهاي هرز

اشغال میکنند .شاالن و همکاران ( )2161نیز مشاهده

( 311/1گرم در متر مربع) و کمترین آن مربوط به دورة

نمودند که با کاهش کنترل علفهاي هرز افزایش بیشتري

کنترل کامل (صفر گرم در متر مربع) بود (شکل  .)2شکل

در وزن خشک علفهاي هرز پهن برگ و باریک برگ

دو همچنین نشان میدهد ،بین دورههاي تداخل علفهرز

مشاهده میشود .این محققین اظهار داشتند که در مراحل

تا بیست روز پس از سبز شدن ذرت و تیمار کنترل کامل،

اولیه رشد ،علفهاي هرز از سرعت رشد باالیی

اختالف معنیداري وجود نداشت .به عبارتی ،وزن علف-

برخوردارند و عدم کنترل آنها به شدت بر بیوماس

هاي هرز طی دورههاي تداخل تا بیست روز پس از سبز

علفهاي هرز میافزاید.

شدن ذرت تغییري نکرد و پس از آن با افزایش طول دورة
تداخل به شدت افزایش یافت .کنترل علفهاي هرز بیشتر
از 11روز نیز در مقایسه با تیمار کنترل کامل تﺄثیر
چندانی را در کاهش وزن خشک علفهاي هرز نداشت
(شکل  .)2چنین بهنظر میرسد که ذرت پس از 11روز
کنترل علفهاي هرز ،توانسته است سایهاندازي خود را
به اندازة کافی گسترش داده و بر علفهاي هرز غالب
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450

وزن خشک علف هاي هرز ()g.m-2

400
350

A
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کنترل

200

تداخل

150

B

100
50
0
1600

1200

1400

1000

800

400

600

200

درجه روز رشد پس از سبز شدن

شكﻞ  -1اثر طول دورة تداخل ( ،)Aو کنترل ( )Bعلفهاي هرز بر وزن خشک کل علفهاي هرز

a

c
d

bc

c

cd cd

b

300
200

e
f

100

fg
g

g

0

وزن ﺧشک کﻞ علف های هرز ()g.m -2

کنترل
تداخل

a

400

روز پس از سبز شدن

شكﻞ  -2اثر طول دورههای تداﺧﻞ و کنترل علفهای هرز بر وزن ﺧشک کﻞ علفهای هرز
میانگینهاي داراي حداقل یک حرف مشابه اختالف آماري معنیداري بر اساس آزمون چند دامنهاي دانکن در سطح  P=0.01ندارند.

مادۀ ﺧشک کﻞ ()TDW

وجود رقابت نسبت داد .رقابت از حدود  11روز پس از

در ابتداي دورة رشد تفاوت چندانی بین دورههاي

سبزشدن شروع و در ادامة دورة رشد با افزایش دورة

تداخل و کنترل علفهاي هرز از نظر روند افزایش وزن

تداخل و کاهش دورة کنترل علفهاي هرز ،شدیدتر شد

خشک کل بوته ذرت مشاهده نشد .عدم تﺄثیر تداخل و

(شکل  3و .)1اصوالً علفهاي هرز از طریق تداخلهاي

کنترل علفهاي هرز ،بر تجمع مادة خشک کل ذرت در

کاهشی (رقابت بر سر منابع مصرفی) و افزایشی

اوایل دورة رشد را میتوان به کوچک بودن بوتهها و عدم

(آللوپاتی) منجر به کاهش وزن خشک کل محصوالت
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زراعی مختلف میشوند .ترار و همکاران ( )2113اظهار

رقابت علف هرز گاو پنبه 6بهدلیل مصرف منابع ،بهشدت

داشتند که مادة خشک کل سورگوم دانهاي در اثر رقابت

کاهش یافت.
2000
1800

1400
WI 10

1200

WI 20
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WI 30

800

WI 40
WI 50
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WI 60

400

WI T

200

ماده ﺧشک کﻞ ()g.m -2

1600

0
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
روز پس از سبز شدن

شكﻞ  -3اثر طول دوره تداﺧﻞ علفهای هرز بر ماده ﺧشک کﻞ ذرت
3000

WF 10
WF 20
WF 30
WF 40
WF 50
WF 60
WF T

2500

1500
1000

ماده ﺧشک کﻞ ()g.m -2

2000

500
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

0

روز پس از سبز شدن

شكﻞ  -4اثر طول دوره کنترل علفهای هرز بر ماده ﺧشک کﻞ ذرت
شاﺧص سطح برگ ()LAI

طول دورههاي تداخل و کنترل علفهاي.هرز ،براي تمامی

نتایج این آزمایش نشان دهندة روند مشابه تغییرات

تیمارها بود (شکل  1و  .)1بهطوري که در ابتداي دورة

شاخص سطح برگ ذرت در طول فصل رشد ،صرفنظر از

رشد با گذشت زمان ،شاخص سطح برگ ذرت بهکندي

- Abutilon theophrasti

1
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افزایش یافت و در ادامه ،افزایش شاخص سطح برگ روند

میزان دریافت تشعشع هم افزایش مییابد (کوچکی و

خطی پیدا کرد و در حدود  71روز پس از سبزشدن ذرت

سرمدیان  .)2111احمدوند و همکاران ( )2119نیز نشان

بهحداکثر مقدار خود رسید .پس از آن نیز بهدلیل پیري و

دادهاند که هرچه سطح برگ گیاهان زراعی بیشتر باشد،

ریزش برگها روند نزولی در پیش گرفت .برگها اندام

میزان تابش فعال فتوسنتزي دریافتی توسط علفهاي

اصلی دریافت کننده نور و مهمترین محل انجام

هرز کاهش مییابد و در نتیجه بر قابلیت رقابت گیاه

فتوسنتزدر گیاهان زراعی هستند .با افزایش سطح برگ

زراعی با علفهرز افزوده میشود.
12

WI 10
10

WI 20
WI 30
WI 40

8

WI 50

شاﺧص سطح برگ

6

WI 60
WI T

4
2
0
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
روز پس از سبز شدن

شكﻞ  -5اثر طول دوره تداﺧﻞ علفهای هرز شاﺧص سطح برگ ذرت
14
12
WF 10
WF 20

8

WF 30
6

WF 40
WF 50

4

WF 60
WF T

2
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

0

روز پس از سبز شدن

شكﻞ  -6اثر طول دوره کنترل علفهای هرز شاﺧص سطح برگ ذرت

شاﺧص سطح برگ

10
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سرعت رشد محصول ()CGR

زاده و همکـاران ( )2111گزارش کردنـد که بین ســـرعت

ســرعت رشــد محصــول شــاخصــی اســت که میزان

رشـــد محصـــول و میزان تابش جذب شـــده بهوســـیله

تجمع مادة خشـک را در واحد زمان و ســطح زمین نشان

برگهاي گیاه رابطه مســتقیم وجود دارد ،بهطوري که در

میدهد .در حدود  11روز پس از سبز شدن سرعت رشد،

آغاز و پایان فصـــل رشـــد بهدلیل کامل نبودن پوشـــش

در همة تیمارها به حداکثر میزان خود رســید و در فاصله

گیاهی و کم بودن ســـطح دریافت کننده تابش ،تولید ماده

زمـانی  11تـا  11روز رونـد ثابت داشـــته (بهعلت ثابت

خشـــک کمتر شـــده و میزان ســـرعت رشـــد گیاه هم کم

بودن تفاضـــل رشـــد در دو زمان متوالی) و از حدود 91

میباشــد ،اما با رشــد ســریع گیاه و افزایش ســطح برگ،

روز پس از ســبز شــدن ذرت ،ســرعت رشــد محصــول

جذب تابش وســرعت رشــد گیاه افزایش مییابد .راعی و

بهدلیل مسن و زرد شدن برگهاي پائینی و کاهش قابلیت

همکاران ( )2111نیز نتیجه گرفتند کاهش ســرعت رشــد

فتوسنتزي آنها ،روند نزولی پیدا کرد (شکل  7و  .)1حبیب

محصـول در تراکمهاي باالتر بهدلیل تشدید رقابت درون
گونهاي بیشتر بود.
40
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شكﻞ  -7اثر طول دوره تداﺧﻞ علفهای هرز بر سرعت رشد محصول ذرت
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شكﻞ  -8اثر طول دوره کنترل علفهای هرز بر سرعت رشد محصول ذر

عملكرد دانه ذرت و دوره بحرانی کنترل علفهای هرز

تطابق دارد .همچنین نتایج نشان میدهد که ،با افزایش

نتایج نشان داد که ،طول دورة تداخل علفهاي هرز

طول دورة کنترل علفهاي هرز ،عملکرد دانه ذرت بهطور

اثر معنیداري بر عملکرد دانه ذرت دارد .با افزایش طول

معنیداري زیاد شد .به نظر میرسد که در شرایط آلوده

دورة تداخل ،عملکرد دانه ذرت کاهش یافت (شکل .)9

به علفهرز ،رقابت بین گونهاي شدت یافته و فشار

پترووین ( )2112نشان داد ،با افزایش طول دورة تداخل

بیوماس علفهاي هرز ،سبب کاهش عملکرد دانه ذرت

علفهاي هرز عملکرد ذرت به شکل معنیداري کاهش

شده است .بین دورههاي تداخل تا  61روز و دورههاي

یافت ،که این نتایج با نتایج بدست آمده در این آزمایش

کنترل بیشتر از  11روز تفاوت معنیداري از لحاظ
عملکرد ذرت مشاهده نشد (شکل .)9
a

gh

ab

bc

bc

6

cde
defg

h

4
2
0

عمكرد دانة ذرت ()ton. ha-1

cdef cd

fgh efgh defg

a

8

روز پس از سبز شدن

شكﻞ  -9اثر طول دورههای تداﺧﻞ و کنترل علفهای هرز بر عملكرد دانه ذرت
عدم تﺄثیر علفهاي هرز بر عملکرد دانه ذرت در اوایل

منابع و در نتیجه عدم شروع رقابت بین محصول و علف-

دورة رشد را میتوان به کوچک بودن بوتهها ،فراهمی

هاي هرز نسبت داد .با توجه به نتایج فوق یک دورة
کنترل بین روزهاي دهم تا پنجاهم پس از سبز شدن
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ذرت ،براي جلوگیري از کاهش عملکرد دانه آن کافی

براساس تحقیقات انجام شده ،آغاز و پایان دوره بحرانی

است .آمادور و رامیرز ( )2112نیز در آزمایشی روي

کنترل علفهاي هرز در ذرت به شدت وابسته به تراکم،

فلفل دریافت که افزایش طول دورههاي عاري از علفهاي

قدرت رقابتی و دوره ظهور علفهاي هرز است (غنیزاده

هرز باعث افزایش عملکرد فلفل میشد .زمان بحرانی

و همکاران .)2161 ،چریز و همکاران ( )2116شروع دوره

کنترل علفهايهرز (شروع دوره بحرانی کنترل) و زمان

بحرانی کنترل علفهاي هرز را در ذرت مرحله  1برگی

بحــرانی تداخل علفهايهرز (پایان دوره بحرانی

و پایان آن را مرحله  9تا  63برگی اعالم کردند .ایوانز و

کنترل) با احتساب 61درصد افت عملکرد بهترتیب 3 ،و

همکاران ( )2113نیز در آمریکا ،یک دوره عاري از علف-

 12روز پس از سبز شدن معادل  632تا  111درجه -

هاي هرز در حد فاصل مراحل  1برگی تا گلدهی ذرت را

روز رشد ذرت بهدست آمد (شکل  61و جدول .)2

بهعنوان دوره بحرانی کنترل علفهاي هرز تعیین نمودند.

شكﻞ  -11دورۀ بحرانی کنترل علفهای هرز ذرت بر حسب درجة روز رشد پس از کاشت ،با احتساب 11درصد افت عملكرد
قابﻞ قبول
جدول  -2دوره بحرانی کنترل علفهای هرز ذرت برحسب درجه روز رشد پس از کاشت ،با احتساب  5و  11درصد افت عملكرد
قابﻞ قبول
 61درصد افت عملکرد ( بر حسب درجه روز -رشد)

 61درصد افت عملکرد (بر حسب روز پس از سبز شدن)

پایان دوره بحرانی

شروع دوره بحرانی

پایان دوره بحرانی

شروع دوره بحرانی

113

632

12

3

جمالی و همکاران ( )2161زمان بحرانی شروع دوره

عملکرد ،بهترتیب برابر  36و  21روز پس از سبز شدن

بحرانی را با احتساب  1و  61درصد افت عملکرد ،به-

(معادل61و 7برگی) ذرت گزارش نمودند .همچنین

ترتیب برابر  1و  61روز پس از سبز شدن (معادل 3-1

ونگسل و رنر ( )6991گزارش کردند که سوروف عملکرد

برگی ذرت) و زمان بحرانی تداخل علفهاي هرز (پایان

سیبزمینی رقم سوپریور را در تداخل تمام فصل11 ،

دوره بحرانی) را نیز با احتساب  1و  61درصد افت

درصد کاهش میدهد .اما اگر آلودگی به این علف هرز
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بررسی اثرات تداخلی علفهای هرز بر برخی شاخصهای رشدی و عملکرد دانه ذرت
سپاسگزاری

بدین وسیله از جناب آقاي مهندس صابر عالی که زمینه

، هفته دوره عاري از علفهرز شروع شود1 تا2 بعد از
.هیچگونه کاهش عملکردي مشاهده نمیشود

. صمیمانه قدردانی میشود،اجراي این طرح را فـراهم نمودند
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