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  چكيده
 تحـت  1385 سـال  در آزمايـشي  تـره سـلمه  هـرز  علف با ذرت رقابت كمي ارزيابي منظور به .است ذرت مزارع هرز هايفعل مهمترين از يكي ترهسلمه

 بـر  ترهمهسل هرز علف شدن سبز نسبي زمان تأثير آزمايش اين در .شد انجام مشهد فردوسي دانشگاه كشاورزي دانشكدة مزرعة در مشهد هوايي و آب شرايط
 شـده  خـرد  هايكرت صورت به آزمايش .گرفت قرار مطالعه مورد هرز علف اين تراكم مختلف سطوح در 704 كراس سينگ رقم ايدانه ذرت عملكرد و رشد
 زودتر، روز 14 ترتيب به ترهسلمه شدن سبز  :سطح 3 با ترهسلمه هرز علف شدن سبز زمان .درآمد اجرا به تكرار سه با تصادفي كامل هايبلوك طرح قالب در
 فـاكتور  عنـوان  به مترمربع در بوته 20 و 16 ،12 ،8 ،4 صفر، ترتيب به سطح 6 با هرز علف اين تراكم و اصلي فاكتور عنوان به ذرت با همزمان و ودترز روز 7

 داريمعنـي  كـاهش  باال هايتراكم در ذرت به نسبت ترهسلمه هرز علف هنگام زود شدن سبز كه داد نشان آزمايش هايداده تجزيه .شد گرفته نظر در فرعي
-تـراكم  و ذرت به نسبت ترهسلمه زودتر روز 14 شدن سبز در كاهش بيشترين .آوردمي بوجود دانههزاروزن و بالل در دانه تعداد بالل، در دانه رديف تعداد در

 هـاي بوتـه  انـداز  سـايه  در كامـل  طـور  به تذر هايبوته شرايط اين تحت كهبطوري شد، مشاهده )مترمربع در بوته 20 و 16 ،12( هرز علف اين باالي هاي
 علـف  ايـن  پايين تراكم در ترهسلمه با ذرت همزمان شدن سبز زمان به مربوط نيز عملكرد اجزاي در كاهش كمترين .نشد توليد باللي و گرفتند قرار ترهسلمه
 رقـابتي  تـوان  ذرت بـه  نـسبت  ترهسلمه هرز علف شدن سبز روزهاي ادتعد افزايش با تحقيق اين هاييافته اساس بر كلي بطور .بود )مترمربع در بوته 4( هرز
   .شد مشاهده ايدانه ذرت عملكرد اجزاي در شديدي افت و يافته كاهش ذرت

 
  ترهسلمه و شدن سبز نسبي زمان رقابت، ذرت، تراكم، :كليدي هايواژه

 
    4  3 2 1  مقدمه

ا دارد كـه    هاي هرز مخصوص به خود ر     هر گياه زراعي اغلب علف    
 عادت رشدي و ديگـر      ،اين امر ممكن است ناشي از چرخه زندگي آنها        

وقتي كه  . هايي باشد كه الزمه رقابتي موفق با گياه زراعي است         ويژگي
د غـذايي را مـورد اسـتفاده         آب و موا   ،دو گياه منابع مشتركي مانند نور     

 بين  ،دهند و اين منابع براي رشد مطلوب هر گياه ناكافي باشد          قرار مي 
يل اگر اين رقابت در اوا    . شودابع رقابت ايجاد مي   دو گياه براي جذب من    

ه منـابع را بـا      اي خواهـد شـد كـ       موجب كاهش رشد گونه    ،فصل باشد 
ز بـا   هـاي هـر   از آنجايي كه علـف    ). 10(كند  سرعت كمتري جذب مي   

 موفـق بـوده و       در رقابت اغلـب    ،شوندشرايط محيطي بهتر سازگار مي    
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ذرت محصول بسيار مهم تابـستانه  ). 6(شوند رد ميسبب كاهش عملك 
شـوند،  ه اوايل فصل در مزارع ذرت سبز مي       هاي هرزي ك  است و علف  

). 12(شـود    شـده و كنتـرل آنهـا بـسيار مـشكل مـي             به خوبي مستقر  
هـاي هـرز يكـساله       علـف  ، هـرز در ذرت    هـاي بيشترين مشكل علـف   

 چرخـه زنـدگي گيـاه     تابستانه هستند، زيرا چرخه زندگي آنها مطابق با         
اي كـه در مـزارع      هاي هرز پهن بـرگ عمـده      علف). 18(زراعي است   

 تـاج خـروس    ،6 خرفـه  ،5هفت بنـد  علف: شوند عبارتند از  ذرت يافت مي  
تـره و تـاج      كه در ايـن ميـان سـلمه        8تره و فرفيون   سلمه ،7ريشه قرمز 

تره يكـي از    سلمه). 9(خروس ريشه قرمز مشكل سازترين آنها هستند        
ايـن علـف هـرز بـه جهـت          ). 13( هاي هرز جهان اسـت    ين علف بدتر

                                                            
5-Polygonum aviculare 
6-Portulaca oleracea 
7-Amaranthus retroflexus 
8-Ephurbia spp. 
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داشتن مشخصاتي چون سرعت رشـد بـاال، رقابـت مـؤثر بـراي مـواد                
عي از شـرايط     توليد بذر زياد و جوانه زني بذور تحت دامنه وسي          غذايي،

). 5(شـود   دار عملكرد گياهان زراعـي مـي      محيطي سبب كاهش معني   
تره توسط چنـدين محقـق      هش عملكرد ذرت به جهت تداخل سلمه      كا

 38 درصـد در ايلينـويز امريكـا،    12انجام گرفته كه مقدار اين كـاهش    
البتـه  .  درصد در اُنتاريو كانادا بدست آمـده اسـت         58ك و   بِدرصد در كِ  

ها و براي   ين نتايج از دامنه وسيعي از محيط      بايستي در نظر داشت كه ا     
  ). 8(هاي مختلف علف هرز بدست آمده است تراكم
 .شـود اصلي رقابت محـسوب مـي     هرز يكي از عوامل      راكم علف ت

 تـا  5اش  هاي هرز با وجود كنترل كـه نتيجـه        سطح آستانه تراكم علف   
هاي هرز  ملكرد است در محصول ذرت براي علف       درصد كاهش ع   10

 گيـاه   40تا   10 گياه در مترمربع و در حدود        5پهن برگ يكساله حدود     
آزمايـشات كنـزويچ و     ). 18(له است   هاي يكسا در مترمربع براي گراس   

 بوته در متر طـولي      8 تا   5/0هاي  نشان داد كه تراكم   ) 14(كارانش  هم
كرد ذرت از  رديف علف هرز تاج خروس ريشه قرمز موجب كاهش عمل         

گزارش كردند كه   ) 7 (كانلي و همكاران  . شود درصد مي  34 تا   5حدود  
 در مترمربـع در      بوتـه  64تره در تـراكم     هرز سلمه  بواسطه تداخل علف  

در مطالعـه   . يابـد  درصد كاهش مي   61شد، عملكرد سويا    طول فصل ر  
تـره   بوته علف هرز سلمه    5انجام گرفته در ايالت ايلينويز امريكا تراكم        

  درصدي در عملكـرد ذرت مـي       12در هر متر از رديف موجب كاهش        
ـ  با افزايش تراكم علف هرز سلمه در آزمايشي ديگر نيز   ). 3(شود   ه تره ب
 درصـد كـاهش يافـت       58 بوته در مترمربع عملكرد ذرت بيش از         277

)17 .(  
خـه زنـدگي    زمان سبز شدن نيز يكي از مهمترين رويـدادهاي چر         

تواند شود و تفاوت در زمان سبز شدن مي       گياهان يكساله محسوب مي   
هاي هـرز اوايـل     كنترل علف ). 11(ها را تغيير دهد     قابليت رقابت گونه  
 زيـرا   ،ري از كـاهش عملكـرد ذرت ضـروري اسـت          فصل براي جلوگي  

 مـدت كوتـاهي بعـد از        هاي هرزي كه همزمان بـا محـصول يـا         علف
 جب كاهش زياد عملكـرد نـسبت بـه علـف      مو شوند،محصول سبز مي  

 خواهند شـد    شوند،كه در مراحل بعدي رشد ذرت سبز مي       هرزي   هاي
سـبب  تره با ذرت  هرز سلمه  در تحقيقي سبز شدن همزمان علف     ). 19(

 3هـرز     درصدي در عملكرد شد، در حاليكه وقتي اين علـف          20كاهش
 درصـد   50روز زودتر از ذرت سبز شد، كاهش عملكرد ذرت متجاوز از            

 تاج خروس در مترمربع كه       بوته 5/0در تحقيقي ديگر تراكم     ). 15(بود  
تا )  برگي ذرت  3 تا   2 مرحله   هاي هرز سبز شده در    علف (1V از مرحلة 
)  برگـي ذرت   5 تـا    4هاي هرز سبز شـده در مرحلـه         لفع ( 2V مرحلة

  تاج خروس در مترمربع كـه در مرحلـة         بوته 4سبز مي شود و يا تراكم       
4V   درصد كـاهش داد،    5 ذرت را در حدود      شود، عملكرد  ذرت سبز مي  

 4V از سبز شدن تاج خروس بعد از مرحلة       ولي هيچ كاهش عملكردي     
). 14( در مترمربع مشاهده نـشد        بوته 8هاي باال حتي تا     ذرت در تراكم  

تره در رقابت    از اين تحقيق تعيين درجه خسارت علف هرز سلمه         هدف

با ذرت طي فصل رشد و بدست آوردن الگوي مناسبي از تـأثير زمـان               
اي تـره بـر اجـزاي عملكـرد ذرت دانـه          نسبي سبز شدن و تراكم سلمه     

ـ       جهت مديريت مناسب اين علف       وده هرز و جلـوگيري از كـاهش آن ب
  . است

  
  هامواد و روش

هـرز   به منظور ارزيابي اثر تراكم و زمان نسبي سـبز شـدن علـف             
 كـه   704اي رقم سينگل كـراس      تره بر رشد و عملكرد ذرت دانه      سلمه

 آزمايشي در سال    ، روز است  130 تا   110يك رقم ديررس با دورة رشد       
د  در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشه        1385

 كيلومتري جنوب شرقي شهر مشهد با عـرض جغرافيـايي           10واقع در   
 دقيقـه   28 درجه و    59 دقيقه شمالي و طول جغرافيايي       15 درجه و    36

 مجمـوع .  متـري از سـطح دريـا بـه اجـرا درآمـد             985شرقي و ارتفاع    
 30، حداكثر و حداقل دماي مطلق        ميلي متر  223 در اين سال  بارندگي  

 درجـه سـانتيگراد و آب و        -8/27 و   42ترتيـب   در اين منطقه به     ساله  
. شـده اسـت   هواي منطقه بر اساس روش آمبرژه سرد و خشك تعيين           

هـاي   بلـوك   طرح هاي خرد شده در قالب    اين آزمايش به صورت كرت    
هـرز در     افزايـشي علـف    -كامل تصادفي با سه تكرار و طـرح رقـابتي         

 سـانتيمتر و    70 بوته در مترمربع با فواصل رديفي        8(تراكم ثابت ذرت    
هـاي  در نتيجه تراكم كـل بوتـه      . ا گرديد اجر)  سانتيمتر 20روي رديف   
بـه دليـل مـشكالت      .  بوته در هكتـار تنظـيم شـد        71428ذرت حدود   

هـا  تك كرت تك  اساسي در پياده كردن زمان سبز شدن علف هرز در           
 بـه همـين     .جاي فاكتوريل استفاده شـد    از آزمايشات اسپليت پالت به      

 هرز به عنوان فاكتور اصلي و تراكم علـف         سبز شدن علف     دليل، زمان 
فـاكتور اصـلي شـامل      . هرز به عنوان فاكتور فرعي در نظر گرفته شـد         

 روز  14:  سطح 3تره نسبت به ذرت در      هرز سلمه  زمان سبز شدن علف   
و ) E-7( روز قبل از سبز شدن ذرت 7 ،)E-14(قبل از سبز شدن ذرت 

با توجه به آنكه زمان سبز شـدن        . ودب) 0E(همزمان با سبز شدن ذرت      
ه و اين علف    تره در مزرعه غيرواقعي بود    هرز سلمه  روز زودتر علف     14

رود، ايـن تيمـار بـراي       سازي زمين از بين مـي     هرز طي عمليات آماده     
فاكتور فرعي  . ارزيابي اهميت زمان سبز شدن در نظر گرفته شده است         

، تـراكم  )0D(راكم صـفر   ت:  سطح 6تره در   هرز سلمه  شامل تراكم علف  
4) 4D(   8، تراكم) 8D(   12، تراكم) 12D(   16، تراكم) 16D (   20و تراكم 

ظور اطمينان از سبز شدن بذور علـف       به من . بود) 20D(بوته در مترمربع    
هاي يادشده مقدار بذر زيادي در نظر       ها و تراكم  تره در تاريخ  هرز سلمه 

تـاريخ و ترتيـب     . هـا تنـك شـدند     گرفته شد و پس از سبز شدن كرت       
  :تره و ذرت به قرار زير بودسلمهكاشت بذور علف هرز 

با زمان سبز شدن نسبي دو هفته و يك هفتـه           (تره  هاي سلمه بوته
 در دو طـرف محـل كـشت         5/2/85در تـاريخ    ) زودتر نسبت بـه ذرت    

  . هاي ذرت پخش شدند بوته
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تره با ظهور يك كاشت بذور سلمه
   ذرتو دوهفته زودتر نسبت به

تره با ظهور يك و دوهفته زودتر نسبت به سبز شدن بذور سلمه
ذرت و كاشت بذور ذرت با ظهور يك هفته ديرتر نسبت به 

  هرزعلف

 سبز شدن ذرت با ظهور يك هفته ديرتر نسبت به علف
 هرز و كاشت ذرت با ظهور دوهفته ديرتر نسبت به علف

  هرز

  
سبز شدن ذرت با ظهور 

 به علفدوهفته ديرتر نسبت 
  هرز

   روز7   روز7   روز15
        

05/02/85  20/02/85  27/02/85  03/03/85  
  

  تره و ذرت در ظهور همزمانسبز شدن سلمه  كاشت بذور ذرت با ظهور همزمان  تره با ظهور همزمانكاشت بذور سلمه
     روز7   روز7  

          

20/02/85  27/02/85  03/03/85  
  تره و ذرتز سلمه تاريخ كاشت بذور علف هر-1شكل 

  
 در عمـق نـيم      شـده در فـوق    هـاي ذكـر     تره در تـراكم   بذور سلمه 

 سانتيمتري از طرفين محـل كاشـت ذرت بـه           10سانتيمتري با فاصله    
با توجه به تعـداد روزهـاي       . روش خشكه كاري و با دست كشت شدند       

 بـه طـول    روز15تـره كـه تقريبـاً    هرز سـلمه  كاشت تا سبزشدن علف 
هرز  بايست يك هفته بعد از سبز شدن علف       هايي كه مي  انجاميد، ذرت 

  درصد بذور اين علـف     50تره سبز شوند، پس از سبز شدن حدود         سلمه
. هاي تيمار مربوطه كاشته شدند     در وسط پشته   20/2/85هرز در تاريخ    

هرز با توجه به تعـداد روزهـاي الزم          يك هفته پس از سبز شدن علف      
بايست دو هفتـه     هايي كه مي  ذرت) روز 7تقريباً  (براي سبز شدن ذرت     
هـاي مربوطـه    در كرت  تره سبز شوند،  هرز سلمه  بعد از سبز شدن علف    

 تـره، هرز سلمه  با توجه به تعداد روزها تا سبز شدن علف        . كاشته شدند 
هرز در تيمار سبز شدن همزمان با بـذور ذرت دو هفتـه       بذور اين علف  

  هفته بعد از كاشـت آنهـا،        شده و يك    كاشته 20/2/85زودتر در تاريخ    
هاي هر كرت كـشت شـدند تـا در موقـع            بذور ذرت نيز در وسط پشته     

طـول و   ). 1شـكل   (ار يابند   هرز استقر  سبز شدن بطور همزمان با علف     
 متر در نظر گرفتـه شـده و هـر           8/2×3ها در اين آزمايش     عرض كرت 
  .  رديف بود4كرت شامل 

مـاه انجـام گرفتـه و        ينعمليات آماده سازي زمين در اواخر فرورد      
 كيلوگرم در هكتار كود سوپرفسفات سـاده و         200قبل از كاشت معادل   

 كيلوگرم در هكتار كود پتاسه به صورت سولفات پتاسيم بر اساس            200
كود نيتـروژن نيـز    . عرف رايج كشاورزان در منطقه در زمين پخش شد        

در  درصـد    50( كيلـوگرم در هكتـار       300بر اساس نياز ذرت به مقـدار        
 درصد باقيمانـده    25 برگي و    8 تا   6 درصد در مرحله     25ابتداي كشت،   

در زمـين پخـش     )  برگي ذرت بصورت كود سـرك      12 تا   10در مرحله   
  . شد

به منظور اطمينان از سبز شدن بذور ذرت سه عدد بـذر در هـر محـل                 
دور . ها تنك شدند   روز بعد از سبز شدن بوته      10كاشت قرار داده شد و      

 روز 7 روز بود و سپس با افزايش نيـاز آبـي گيـاه بـه         8بتدا  آبياري در ا  
ها و آفات چنداني مشاهده     در مدت انجام طرح بيماري    . تقليل داده شد  

، دم  2، اويارسـالم  1هـاي هـرز شـامل خرفـه، سـوروف         ساير علف . نشد
.  و تاج خروس ريشه قرمز نيز در سه نوبت وجـين شـدند       3روباهي كبير 

گيري هر كرت بـه دو نـيم        و جهت نمونه   رديف بود    4هر كرت شامل    
از سـطحي   ( كرت   هاي تخريبي از يك نيمة    تقسيم شده و نمونه گيري    

انجـام و   ) تـره  بوته سلمه  2 بوته ذرت و     2 مترمربع شامل    28/0معادل  
 ديگر كرت دست نخورده باقي مانـد تـا در انتهـاي فـصل انـدازه        نيمة

نـاري بـه عنـوان      دو رديـف ك   . گيري عملكرد و اجزاي آن انجام شـود       
هـاي دوم و    هـاي گيـاهي از رديـف      حاشيه در نظر گرفته شده و نمونه      

معادل  بوته ذرت از سطحي      5در پايان فصل رشد     . سوم برداشت شدند  
هاي مناسب قرار داده شده و       در كيسه   مترمربع هر كرت برداشت،    7/0

هـاي  هاي ذرت به قـسمت    در آزمايشگاه بوته  . به آزمايشگاه منتقل شد   
تقسيم شده و براي خشك كردن و رسيدن بـه          ) ساقه و بالل  (تلف  مخ

 درجه سانتيگراد   75 ساعت به آون با دماي       70يك وزن ثابت به مدت      
هـا از آون  هـاي ذرت، نمونـه    پس از خشك شـدن بـالل      . منتقل شدند 

خارج شده و تعداد رديف دانه در بالل و تعداد دانه در رديف شمارش و               
تعداد رديـف دانـه در بـالل زوج           تك بالل  در شمارش هر  . ثبت شدند 

 بدسـت آمـده    بوته ذرت    5 آنكه ميانگين رديف دانة   بود، ولي به جهت     
 هـزار  بـراي تعيـين وزن    .  متوسط آنهاست  گزارش شده ، لذا ارقام    است

هاي مربوط به هر كرت از چوب بـالل جـدا شـده و              دانه نيز دانة بالل   
 عـدد  1000عداد به ت) SEED COUNTER(توسط دستگاه شمارنده 

                                                            
1-Echinochloa crus-galli 
2-Cyperus spp. 
3-Setaria faberi  
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هـا  داده. شمارش و بوسيله ترازوي ديجيتالي بر حسب گرم وزن شـدند     
هـا   آناليز و ميـانگين    MSTATC و   MINITABافزارهاي   توسط نرم 

به دليـل وجـود خـواب در بـذور          .  مقايسه شدند  LSDبه روش آزمون    
هرز مقدار   رطوبتي خاص اين علف   - حرارتي تره و نيازهاي نوري،   سلمه

هاي سبز شـدن همزمـان و قبـل از          ظر گرفته شده در تاريخ    تراكم در ن  
بـويژه در   ) تره نسبت به ذرت    روز سبز شدن زودتر سلمه     14 و   7(ذرت  
رو آناليز كوواريت بـر اسـاس تعـداد         از اين . هاي باال بدست نيامد   تراكم
. هرز به عنوان عامـل كوواريانـت انجـام شـد           هاي سبز شدة علف   بوته

بـين صـفات مـورد مطالعـه در ذرت و رسـم             براي محاسبه همبستگي    
ا استفاده از اين    همچنين ب .  استفاده شد  EXCELنمودارها از نرم افزار     

 بين عملكرد و اجزاء آن از طريق رگرسيون چنـدمتغيره           نرم افزار رابطة  
  . مورد بررسي قرار گرفت

  
  نتايج و بحث

  تعداد رديف دانه در بالل
ره بر تعـداد رديـف دانـه در         تهرز سلمه  تأثير زمان سبز شدن علف    

هاي سبز  و در بين زمان   ) 1جدول  (دار بود   معني) p>01/0(بالل ذرت   
هرز نسبت بـه    روز زودتر سبز شدن اين علف     14 تيمار   تره،شدن سلمه 

كه اين   بطوري وي تعداد رديف دانه در بالل داشت،      ذرت تأثير زيادي ر   
و سـبز   ) نه در بالل   تعداد رديف دا   3/6(زمان سبز شدن بيشترين تأثير      

 تعداد رديـف    9/14(هرز با ذرت كمترين تأثير       شدن همزمان اين علف   
). 2جـدول   (دازه گيري شده داشتند     را روي اين صفت ان    ) دانه در بالل  

تـره زودتـر سـبز شـده در         هرز سلمه  احتماالً قدرت رقابتي بيشتر علف    
 اوايل فصل و بخصوص در مرحله زايشي و تشكيل بالل در شـرايطي            

نبـال  هاي ذرت در شرايط محدوديت نور و رطوبت بوده و به د           كه بوته 
 موجب كاهش تعداد رديف     آن اندوختة كافي از عناصر غذايي نداشتند،      

بـوده  ) تـره  روز سبز شدن زودتـر سـلمه       14(دانه در بالل در اين تيمار       
تـره بـر تعـداد    هـرز سـلمه   هاي مختلف علف    در بين تأثير تراكم   . است

 درصد مـشاهده    1داري در سطح    در بالل نيز اختالف معني    رديف دانه   
تـره تعـداد   هرز سـلمه   كه با افزايش تراكم علف    ، بطوري )1جدول  (شد  

تعداد رديف دانه در بـالل در تـراكم         . رديف دانه در بالل كاهش يافت     
هـرز از    هـاي ديگـر ايـن علـف       تره در بين تراكم   هرز سلمه  صفر علف 

 بوتـه در مترمربـع از كمتـرين    20ر تـراكم  و د ) 4/15(باالترين مقـدار    
تعـداد  ) 20(در آزمايشات تيسدال    ). 2جدول  (برخوردار بود   ) 6/8(مقدار  

هـاي مختلـف علـف هـرز        رديف دانه در بالل ذرت تحت تاثير تـراكم        
همچنـين در آزمايـشات فـاتح و        . گاوپنبه قرار گرفته و كـاهش يافـت       

تـره،  بع علـف هـرز سـلمه       بوته درمترمر  10نيز در تراكم    ) 1(همكاران  
  .ن مقدار را داشتت كمتريتعداد رديف دانه در بالل ذر

تـره  مقايسه ميانگين اثرات متقابل زمان سبز شدن و تراكم سـلمه          
) 1جـدول  ( درصـد  1بر روي تعداد رديف دانه در بالل ذرت در سـطح      

)  بوتة سلمه تره در مترمربع 8 و   4(نشان داد كه در سطوح پايين تراكم        
سـبز   رديـف دانـه در       11 و   8/12به ترتيب با مقـادير       رين كاهش بيشت

ها در همين تراكم   كمترين كاهش هرز و     روز زودتر اين علف    14شدن  
هـرز بـا    سبز شدن همزمان ايـن علـف       در    در بالل  رديف دانه  8/14با  

 تـراكم نيـز عـالوه بـر اخـتالف            در سطوح باالي   .آيد بدست مي  ذرت
تـره و سـبز شـدن        روز زودتـر سـلمه     7 هاي سبز شـدن   زمان دارمعني

تـره  سـلمه سـبز شـدن      روز زودتـر     14هرز با تيمار     همزمان اين علف  
داري نسبت به ذرت بين اين دو زمان سبز شـدن نيـز اخـتالف معنـي               

تـره تعـداد     روز زودتـر سـلمه     7كه در سبز شـدن       بطوري وجود داشت، 
شـدن   ولـي در سـبز   نه در بالل رونـد كاهـشي را طـي كـرد،    رديف دا 

  ). 2شكل (مستقل از تراكم عمل كرد تره با ذرت همزمان سلمه
توان چنين اظهار داشت كه سـبز شـدن        با توجه به اين مطالب مي     

تره باعث شده است كه در محيطي بدون تنش و رقابت از            زودتر سلمه 
سوي ذرت قرار گرفته و بتواند با تشكيل كانوپي متراكم و مصرف آب             

 در پروفيل خـاك بخـصوص نيتـروژن قبـل از            و عناصر غذايي موجود   
مايـد و در زمـان سـبز        هاي ذرت به اندازة كافي رشـد ن       سبز شدن بوته  

احتماالً كمبود  . هاي سطحي خاك تهي از منابع باشد      شدن ذرت بخش  
 دانـه  يهـا فيـ  تعـداد رد يه رشد بر رو   يتروژن و فسفر در مراحل اول     ين
هاي دانـه در بـالل      رديف ر داشته و منجر به عدم تشكيل برخي از        يثتأ
كمبود شديد اين عناصر در خاك از يك طرف و رقابت نور            . ه است دش

تـره  هنگـام سـلمه    روز زود14و آب از طرف ديگر بويژه در سبز شدن         
 بوتـه در مترمربـع موجـب        20 و   16،  12 يهانسبت به ذرت در تراكم    

 هـاي ذرت و نيـز عـدم ذخيـره مـادة           وتـه عدم رشد رويشي كافي در ب     
بـر اسـاس گزارشـات آرجنتـا و         . شك براي تشكيل بالل شده است     خ

 برگي مراحـل مهمـي هـستند        7-8 برگي و    3-4مراحل  ) 2(همكاران  
هـا  كه در اين مراحل به ترتيب تعداد رديف دانه در بالل و تعداد گلچه             

 لذا در اين مراحل نبايستي كمبود مواد        شود،به ازاي بالل مشخص مي    
هـرز   كه تراكم علف     ييمارهايمطالعه حاضر، ت  در  . غذايي مشاهده شود  

تره باال بوده و نسبت به ذرت زودتر سبز شده بودند، انـدازه قطـر               سلمه
 يها برخـ  مارين ت ين در ا  يهمچن. د شده ذرت كوچك بود    ي تول يهابالل
 دانه به هم خورده بـود كـه         يهافيها وجود نداشته و نظم رد     فياز رد 

  . ذرت استيهايتروژن و فسفر در بوته كمبود ندهندةن عالئم نشانيا
  

  تعداد دانه در رديف
دار تـره بـا اخـتالف معنـي        روز زودتـر سـلمه     14زمان سبز شـدن     

)01/0<p (       7تره با ذرت و     نسبت به دو تيمار سبز شدن همزمان سلمه 
 عـدد   04/8هرز نسبت به ذرت با مقـدار        روز زودتر سبز شدن اين علف     

 درحاليكـه سـبز      در تعداد دانه در رديف نـشان داد،        بيشترين كاهش را  
تره با وجود كـاهش در تعـداد دانـه در رديـف              روز زودتر سلمه   7شدن  

 از نظر آمـاري اخـتالف       رت نسبت به تيمار سبز شدن همزمان،      بالل ذ 
  ).2جدول (داري را با آن نشان نداد معني
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  د ذرتاجزاي عملكر) ميانگين مربعات(تجزيه واريانس  -1 جدول
 وزن هزار دانه تعداد دانه در رديف  در بالل دانهرديف  درجه آزادي  منابع تغييرات

  5381  06/11 18/1  1  كوواريت
  ns23/0 ns34/0  ns8055  2  بلوك

  A(  2  **28/371 **01/2516  **136661(زمان نسبي سبز شدن 
  a(  4  36/2 5/23  5550(خطاي 
  B(  5  **24/37  **63/95  **10357(تراكم 

)A*B(  10  25/40  **63/59  **7905  
  b(  29  13/0  6/0  314(خطاي

   .باشندداري مي و عدم معني01/0 در سطح داري به ترتيب معنيns و  **
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دو هفته زودتر از ذرت يك هفته زودتر از ذرت همزمان با ذرت

  تره نسبت به ذرت در تراكم اين علف هرز بر تعداد رديف دانه در بالل اثر متقابل زمان نسبي سبز شدن سلمه-2شكل 
  

  ترههاي مختلف سلمههاي مختلف سبز شدن و تراكم اجزاي عملكرد ذرت در زمانيانگين مقايسه م-2جدول 
 )گرم( وزن هزار دانه تعداد دانه در رديف رديف دانه در بالل  

  ترهزمان نسبي سبز شدن سلمه
١٤‐ E b٣/٦  b٠٤/٨  c٢/٩٦  
٧‐E   a٤/١٣  a٤/٢٤  b١٨٤ 
٠E   a٩/١٤  a٤/٣١  a٢٨٤  

 تراکم سلمه              

٠ D  a٤/١٥  a٨/٢٩  a١/٢٧٢  
٤ D  b٩/١٣  b٥/٢٥  b٨/٢٢٩  
٨ D  c٠٤/١٣  c٨/٢٠  b٢١٠  
١٢ D  de٠٧/٩  d٦/١٧  c١/١٤١  
١٦ D  d٢/٩  e٨/١٥  c١٢٧  
٢٠ D  e٦/٨  d٣/١٨  c٥/١٤٨  

14- E 7و- E0 روز زودتر و 7 و 14تره به ترتيب سبز شدن علف هرز سلمه E 0 سبز شدن همزمان اين علف هرز با ذرت بوده وD، 4D، 8D، 12D، 
16D 20 وDهايي كه در هر ستون داراي حروف مشابه  ميانگين .باشندبوته در متر مربع اين علف هرز مي 20 و 16 ،12، 8، 4,  به ترتيب تراكم صفر
  .داري با يكديگر ندارند  درصد اختالف معني1 در سطح احتمال LSDباشند بر اساس آزمون  مي
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نيز سـبز شـدن زودتـر تـاتوره         ) 4(در آزمايشات كاورو و همكاران      

با افـزايش   . دار تعداد دانه در رديف بالل ذرت شد       موجب كاهش معني  
داري تره نيـز تعـداد دانـه در رديـف بـالل كـاهش معنـي               تراكم سلمه 

)01/0<p (   نشان داد)  كـه بيـشترين تعـداد دانـه در          بطوري ،)1جدول
 كمترين آن   تره و مربوط به تيمار شاهد ذرت بدون سلمه      ) 8/29(رديف  

ضمن آنكه تيمـار    .  بوته در مترمربع بود    16نيز مربوط به تيمار     ) 8/15(
 مقـدار   3/18تـره بـا تعـداد دانـه در رديـف             بوته در مترمربع سلمه    20

هـرز   بوتـه در مترمربـع علـف       16 و   12باالتري را نسبت به تيمارهاي      
بـين  اي رود بـه دليـل رقابـت درون گونـه    نشان داد كـه احتمـال مـي     

تره و يا ناشي از خطـاي انـدازه گيـري باشـد            هرز سلمه هاي علف    تهبو
رش كردند كه بـا افـزايش تـراكم         گزا) 1(فاتح و همكاران    ). 2جدول  (

يابد، هاي ذرت كاهش مي   تره تعداد دانه در رديف بالل     هرز سلمه علف  
 بوته در مترمربع علـف      20كه بيشترين كاهش مربوط به تراكم       بطوري

نتايج مقايسه ميانگين اثـرات متقابـل زمـان سـبز           . ستتره ا هرز سلمه 
 درصد نيز نشان داد كه عدم توليـد         1تره در سطح    شدن و تراكم سلمه   

 روز زودتـر سـبز      14دانه در رديف در نتيجه عدم توليد بالل در تيمـار            
 بوتـه   20 و   16 ،12(هرز   هاي باالي اين علف   تره در تراكم  شدن سلمه 
هاي سـبز شـدن     داري نسبت به ديگر زمان    اختالف معني ) در مترمربع 

تـره   روز زودتر سـلمه    7تيمار سبز شدن    . در همين سطوح تراكمي دارد    
هـرز بـا ذرت نيـز در         نسبت به ذرت و سبز شدن همزمان ايـن علـف          

كـه بـا     بطوري داري با هم داشتند،    اختالف معني  يهمان سطوح تراكم  
 تعداد دانه در رديـف      رهت روز زودتر سلمه   7افزايش تراكم در سبز شدن      

  ولي با افزايش تراكم در سبز شدن همزمـان ايـن علـف             كاهش يافت، 
ونگريس ). 3شكل  (هرز با ذرت مقدار اين صفت چندان كاهش نيافت          

تره براي نيتـروژن،    هرز سلمه  گزارش كردند كه علف   ) 21(و همكاران   
كنـد و كمبـود نيتـروژن        پتاسيم، كلسيم و منيزيوم با ذرت رقابـت مـي         

به دليل كمبود نيتـروژن     . شود درصدي در ذرت مي    40موجب خسارت   
هاي ذرت بخصوص در مراحل اوليه رشد كـه گيـاه بـه خـوبي               در بوته 

هـاي  نتوانسته عناصر غذايي را در خود ذخيره كند، اندازه طـول بـالل            
تـره  هنگام علف هـرز سـلمه       بخصوص در سبز شدن زود     تشكيل شده 

مر روي تعداد    بود كه اين ا    تركوتاهي باال   هانسبت به ذرت و نيز تراكم     
س هـا رأ  همچنين در اين تيمـار    . ه است ثيرگذار بود دانه در رديف نيز تأ    

بالل به خوبي از دانه پوشيده نبود كه اين امر ناشي از كمبود پتاس در               
  .است  اثر گذارعاقباً روي تعداد دانه در رديفها است و متبالل

  
  دانه هزار وزن

دانـه   هزار تره در رابطه با وزن    هرز سلمه  بز شدن علف  اثر زمان س  
كه با سـبز شـدن       بطوري ،)1جدول  (دار بود   نيز معني ) p>01/0(ذرت  

. دانة ذرت كاهش يافـت     هزار هرز نسبت به ذرت وزن     زودتر اين علف  
تره نسبت به ذرت موجب بيشترين       روز زودتر سلمه   14تيمار سبز شدن    

تـره بـا ذرت     ز شـدن همزمـان سـلمه      و تيمار سـب   )  گرم 2/96(كاهش  
ت شـدند   در وزن هـزار دانـه ذر      )  گـرم  284(موجب كمتـرين كـاهش      

تره نـسبت   رسد كه سبز شدن زودتر سلمه     چنين به نظر مي   ). 2جدول  (
به ذرت موجب افزايش تنش رقابتي براي جذب آب و عناصـر غـذايي              

 عنـي دانه ذرت كاهش م    هزار ها شده و لذا وزن    در مرحله پر شدن دانه    
هـرز   تـأثير تـراكم علـف     .  درصد نشان داده اسـت     1داري را در سطح     

بـود  ) p>01/0(دار   دانه ذرت نيز معني    هزار تره در ارتباط با وزن    سلمه
وتــه در  ب20 و 16 ،12( هــرز هــاي بــاالي علــفو تــراكم) 1جــدول (

 گرم داراي بيشترين كاهش     5/148 و   127 ،1/141با مقادير   ) مترمربع
بـا مقـادير    )  بوته در مترمربـع    8 و   4(هرز   پايين اين علف  هاي  و تراكم 

دانــة ذرت  هــزار  گــرم داراي كمتــرين كــاهش در وزن210 و 8/229
  ).2جدول (بودند 

هـرز   مقايسه ميانگين اثرات متقابل زمان سبز شدن و تراكم علف         
 درصد نـشان داد كـه   1 ذرت در سطح     دانة هزار تره بر روي وزن   سلمه

 روز زودتـر    14وط به اثـرات متقابـل سـبز شـدن           بيشترين كاهش مرب  
كه در ايـن زمـان سـبز         بطوري  هرز است،  تره در تراكم اين علف    سلمه

 هـزار  داري در وزن  هرزي كـاهش معنـي     شدن با افزايش تراكم علف    
 ذرت   دانـة  هـزار  كمترين كـاهش در وزن    .  ذرت قابل مشاهده بود    دانة

 بوتـه در    4رت در تراكم    تره با ذ  نيز مربوط به سبز شدن همزمان سلمه      
 ولي اخـتالف چنـدان       گرم بود،  6/318 هرز با مقدار     مترمربع اين علف  

هاي مختلف اين زمـان سـبز شـدن مـشاهده           داري در بين تراكم   معني
با توجه به اينكه رقابت در زمان پر شدن دانه به ميزان            ). 4شكل  (نشد  

رسـد كـه در      دانه مؤثر است، لذا چنين به نظر مـي         هزار زيادي بر وزن  
تره بخصوص در سـبز     سلمهعلف هرز   اين مرحله رقابت ناشي از سوي       

هرز باعث كاهش توان فتوسنتزي و        روز زودتر اين علف    7 و   14شدن  
هـاي ذرت و مـانع از پـر    كاهش انتقال مواد فتوسنتزي به دانـه     متعاقباً  

 احتمال مي رود كه برتري      عالوه بر آن،  . ها شده است  شدن كامل دانه  
 تره در اوايل فصل در سبز شدن زودتر و تـراكم          هرز سلمه  ابتي علف رق

هاي باالي آن مانع از اندوختن عناصـر غـذايي نيتـروژن و فـسفر بـه                 
 عناصـر در پـر شـدن و انـدازة           از آنجاييكه اين  . اندازه كافي شده است   

 ه به اينكه در مرحلة پر شـدن دانـه،         ثري دارند و با توج    ها نقش مو  دانه
يشتري در انتقال مواد اندوخته شده در برگ، ساقه و چـوب         گياه سعي ب  

هـاي  ها را دارد و با انتقال مجدد منابع ذخيره شده به دانه           بالل به دانه  
  لذا عدم اندوخته كافي توسـط بوتـه      افزايد، دانه مي  هزار موجود بر وزن  

هـاي كوچـك،    ها موجب تـشكيل دانـه     هاي ذرت تا زمان پر شده دانه      
مل آنها و بـه دنبـال آن كـاهش مقـدار صـفت مـورد                عدم پر شدن كا   

  . گيري شده استاندازه
هـرز  دهند كـه در سـبز شـدن همزمـان علـف     اين نتايج نشان مي  

 اجزاي  هاي باالي آن كاهش زيادي در     تره با ذرت حتي در تراكم     سلمه
أخير در سبز شـدن ذرت نـسبت         ولي با ت   شود،عملكرد ذرت ايجاد نمي   

ي ديـده   دارتـره كـاهش معنـي     زايش تراكم سلمه  هرز و نيز اف   به علف   
توان اظهار داشت كه در روابط رقابتي هـر         به عبارت ديگر مي   . شودمي

تر بوده و تره نزديكهرز سلمه  چه زمان سبز شدن ذرت نسبت به علف       
 از تلفـات عملكـرد و اجـزاي آن           هرز سـبز شـود،     يا زودتر از اين علف    
  .جلوگيري خواهد شد
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   صفات مورد مطالعه همبستگي بين
طالعــه ذرت را نــشان  همبــستگي بــين صــفات مــورد م3جــدول 

 هدار بود  درصد معني  1ن تمامي صفات در سطح      همبستگي بي . دهد مي
گيري شده از تـأثير تـراكم و زمـان سـبز شـدن              و از بين صفات اندازه    

دار هزاردانه بيشترين همبستگي مثبت و معنـي       وزن تره،هرز سلمه علف

نشان داد و بعد از آن تعداد دانـه در          ) r=92/0(ملكرد دانه ذرت    را با ع  
بـا  ) r=74/0(و تعـداد رديـف دانـه در بـالل           ) r=87/0(رديف بـالل    

موچينــگ و . داري داشــتندعملكــرد دانــه همبــستگي مثبــت و معنــي
دار عملكرد دانه با تعـداد دانـه        همبستگي مثبت و معني   ) 16(مكاران  ه

  .انديف دانه در بالل را گزارش كردهدر رديف بالل و تعداد رد
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دو هفته زودتر از ذرت يك هفته زودتر از ذرت همزمان با ذرت

  
  تره نسبت به ذرت در تراكم اين علف هرز بر تعداد دانه در رديفر متقابل زمان نسبي سبز شدن سلمه اث-3شكل 
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دو هفته زودتر از ذرت يك هفته زودتر از ذرت همزمان با ذرت

  
  تره نسبت به ذرت در تراكم اين علف هرز بر وزن هزار دانه ذرتر متقابل زمان نسبي سبز شدن سلمه اث-4شكل 

  
  



  135      ...اثر تراكم و زمان نسبي سبز شدن

  مبستگي بين صفات مورد مطالعه در ذرت ه-3جدول 
  X2  X3  X١    صفات

       X1   رديف دانه در بالل
     X2  **91/0   تعداد دانه در رديف

   X3  **88/0 **89/0  )گرم(وزن هزار دانه 
   X4  **74/0   **87/0   **92/0   عملكرد دانه 

    درصد1داري در سطح   معني**
 

همبستگي عملكرد دانه   ) 1(ان  طبق نتايج آزمايشات فاتح و همكار     
ذرت با تعداد رديف دانه در بالل و نيز تعداد دانه در رديف بـه ترتيـب                 

در آزمايــشات ايــشان وزن .  بــوده اســت=31/0r و =39/0rبرابــر بــا 
را با عملكرد دانه نشان داد كه       ) =20/0r(هزاردانه كمترين همبستگي    

  .با نتايج اين آزمايش مغايرت دارد
  

  ه رگرسيوني بين صفاتتعيين رابط
 tفرضيه صفر بودن هر يك از ضـرايب رگرسـيون توسـط آمـاره               

 بحرانـي بزرگتـر     t محاسباتي از    tاز آنجائيكه   . مورد آزمون قرار گرفت   
 فرضيه صفر رد شده و متغير مورد مطالعه بـر روي متغيـر وابـسته                بود،

 ،SRE بـراي ضـريب متغيرهـاي        t آماره   .داري بود داراي تأثير معني  
NSR   و TSW    بـود كـه     5/10 و   05/7 ،-2/7  بـا   به ترتيب برابـر 
 تعـداد دانـه در      ،داري ضريب متغيرهاي تعداد رديف دانه در بالل       معني

دهـد   درصـد نـشان مـي      99ا در سطح احتمال     رديف و وزن هزاردانه ر    
  ). 4جدول (

TSWNSRSREY )05.0()35.0()77.0()52.0( ++−−=  )1 (  
 درصـد   93 براي رابطه رگرسيوني نـشان داد كـه          r2ضريب تبيين   

ــاي    ــر در متغيره ــط تغيي ــرد توس ــر در عملك  و SRE ،NSRتغيي
TSW  كـه  همچنين تحليل ضـرايب رابطـه رگرسـيوني         .  بوده است

 دهد بيـان مـي     بر عملكرد دانه را نشان مي      ثير تغيير صفت مورد نظر    تأ
 عملكـرد   ،دارد كه به ازاي هر يك واحد از متغير رديف دانـه در بـالل              

 كيلوگرم در هكتار تغيير كرده و به ازاي هـر يـك             77/0دانه به ميزان    
واحد از متغيرهاي تعداد دانه در رديـف و وزن هزاردانـه، عملكـرد بـه                

عرض  .كندوگرم در هكتار تغيير مي     كيل 05/0 و   35/0ترتيب به ميزان    

 مقدار عملكـرد در شـرايطي        دهندة  است كه نشان   -52/0از مبدأ برابر    
امـا از آنجائيكـه     . است كه همه متغيرهاي مستقل برابـر صـفر باشـند          

توان  مي،دار نيست درصد نيز معني95عرض از مبدأ در سطح اطمينان     
رد دانـه حاصلـضرب     عملكـ . داري با صفر ندارد   گفت كه اختالف معني   

. تك تك اجزاي آن بوده و تنها تحت تأثير يك متغير قرار نمي گيـرد              
 تحت شرايط تنش مقدار يك متغير نسبت به ديگر متغيرهـاي تعيـين            

از . يابـد أثير قرار گرفته و كاهش مـي       عملكرد دانه بيشتر تحت ت     كنندة
رو گياه سعي بر آن دارد كـه بـه ازاي كـاهش در يـك متغيـر بـر                  اين

  .مقادير متغيرهاي ديگر بيافزايد
تواند بـه ازاي كـاهش      اگر تنش وارده خيلي شديد باشد، گياه نمي       

در مقدار يك متغير بر مقادير متغيرهاي ديگر افـزوده و خـسارت وارده         
ذرت . يابـد ند و در نهايت عملكرد كـل كـاهش مـي          بر آن را جبران ك    
  زودتـر  بز شـدن  تره با افزايش تراكم و سـ      هرز سلمه  تحت رقابت علف  

كيفي بـودن  (هرز به دليل تغييرات كمتر تعداد رديف دانه در بالل         علف
هزاردانـه بـه دليـل عـدم پـر           بيشتر مجبور به كاهش وزن    ) اين صفت 

هاي با ابعاد كوچكتر و تعداد دانه در رديـف در           شدن كامل و توليد دانه    
ي بـاال   هادرحاليكه در تراكم  . هاي كوتاه شده است   نتيجه تشكيل بالل  

بـت بيـشتر بـوده      هرز كه شـدت رقا     و زمان سبز شدن زودهنگام علف     
هزاردانه و تعداد دانه در رديف مجبور بـه كـاهش           است، عالوه بر وزن     

و همـانطور كـه     ) 3جدول  (در تعداد رديف دانه در بالل نيز شده است          
دهـد،  ضريب رگرسيوني مربوط به تعداد رديف دانه در بالل نشان مـي           

ين متغير منجر به تغييرات شديد در عملكرد نسبت به ديگـر            تغيير در ا  
  ). 4جدول (متغيرها شده است 

  
   درصد مجانبي براي رابطه رگرسيوني بين عملكرد و اجزاي آن95 انحراف معيار و فاصله اطمينان ،t آماره  مقادير برآورد شده،-4جدول 

  حد بااليي  حد پاييني  خطاي استاندارد tآماره   مقدار  متغير  درصد مجانبي 95فاصله اطمينان 
  ns52/0-  01/1-  51/0  55/1-  51/0  عرض از مبدأ

SRE **77/0-  28/7-  1/0  98/0-  55/0-  
NSR  **35/0  05/7  05/0  25/0  46/0  

TSW  **05/0  5/10  004/0  04/0  06/0  
 r2)(ضريب رگرسيون . باشندوزن هزار دانه ذرت بر حسب گرم مي، TSW، تعداد دانه در رديف و NSR، تعداد رديف دانه در بالل؛ SREيرهاي در اين جدول متغ

  .باشد مي50آن برابر ) df(مايشي  و خطاي آز49/2برابر ) RMS( بوده ، ميانگين مربعات باقيمانده 93/0برابر با 
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