
 
 عملکرد و اجزاي عملکرد ذرتهاي هرز، اثر نیتروژن بر علف

(Zea mays L.) 
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  چکیده
و رشد و سرعت  704هاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت رقم سینگل کراس همراه با مدیریت علف ثیرات کود نیتروژنأتمنظور بررسی ه ب

هاي کامل تصادفی در کرمان در قالب طرح بلوك تحقیقات و منابع طبیعی استاندر ایستگاه مرکز  1391یشی در سال آزماهاي هرز آن سبز شدن علف
. بود )نیتروژن% 46(کود اوره )کیلوگرم در هکتار 240 ،160 ،80 صفر،(نیتروژن در چهار سطح  ل مقادیر مختلفتیمارهاي آزمایش شام. شد جرااسه تکرار 
نتایج این آزمایش  .تقسیم شد هرزهرز و آلوده به جمعیت طبیعی علفهر کرت به دو قسمت عاري از علف براي ارزیابی اثر تیمارهاي آزمایشی، همچنین

. در عملکرد و اجزاي عملکرد و سایر صفات رشدي ذرت شد )≥01/0P(داري هاي هرز باعث افزایش معنیهمراه با کنترل علف کاربرد نیتروژننشان داد 
 .کیلـوگرم نیتـروژن مشـاهده شـد     240مربع در سـطح   کیلوگرم در متر 8/12درصد افزایش نسبت به شاهد به میزان  82/88باالترین عملکرد ذرت با 

 Echinochloa( هاي هرز چهارکربنه مانند سوروفعلف. هاي هرز افزایش یافتمقدار نیتروژن سرعت سبزشدن و وزن خشک علفهمچنین با افزایش 
crus-galli L. ( روباهیدم )Setaria viridis L. (خروس و تاج)Amaranthus retroflexus L. (هاي سه کربنه افزایش رشد بیشتري نسبت به گونه

از این رو بایستی براي کنترل چنـین  . گیرندهاي سه کربنه قرار میهاي چهار کربنه از نظر رقابتی جلوتر از گونهین در این زمینه گونهبنابرا .نشان دادند
 .الویت قرار گیرد هاي هرزي در مقادیر باالتر نیتروژن کنترل آنها درعلف

  
 خشک وزن هرز،سطح برگ، صفات رشدي، کنترل علف رقابت، :هاي کلیديواژه

  
   ٥ ٤ ٣ ٢ 1 مقدمه

 6گنـدمیان ذرت یکی از محصوالت زراعی مهم متعلق بـه تیـره   
بـر   ).19(دارد  مین غذاي جوامع بشريأشد که نقش مهمی در تبا می

مـزارع   سـاز در  علف هرز مشـکل  30تا 25 اساس مطالعات انجام شده
). 29(باشـند  که شامل انواع یک ساله و چندساله مـی  ذرت وجود دارد

اي، زمان نسبی سـبز شـدن، رقـم گیـاه     بسته به تراکم، ترکیب گونه
در صـورت  . هاي هرز متغیر اسـت  زراعی و سایر عوامل، خسارت علف

هاي هرز، بسته به تراکم و تنوع آنها، عملکـرد ذرت  عدم کنترل علف
مهمتـرین مـوارد    ).30(درصد کـاهش یابـد    90تا  15ممکن است از 

اده از نـور،  هاي هرز در زمینـه اسـتف  رقابت بین گیاهان زراعی و علف
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6- Poaceae 

خسارت بـه  مواد غذایی، آب و فضاي خاك است و نتیجه این رقابت، 
 -تواند بر رقابت گیاه زراعیمقدار نیتروژن خاك می .گیاه زراعی است

  ). 5(ثیر داشته باشد أعلف هرز ت
اي در تغذیه گیاهی به عهده در میان عناصر نیتروژن نقش عمده

کود نیتروژن ضرورت کاربرد  .ارداي بر کنترل رشد دداشته و اثر عمده
بخصوص براي تضـمین   براي افزایش عملکرد و کیفیت محصوالت،

 ).21 و 8(از گذشـته شـناخته شـده اسـت     عملکرد در غـالت  حداکثر 
هاي زراعی واکنش بهتري به  هاي هرز نسبت به گونه بسیاري از علف

ی تواند به علت توانـای  دهند که این موضوع می مصرف کود نشان می
هاي هرز در جذب و تجمع عناصر غذایی و کارایی بـاالتر   بیشتر علف

هاي علف هـرز  بسیاري از گونه ).22(ها باشد  مصرف این مواد در آن
کنند، عالوه بر این رشد بسـیاري از  مقدار زیادي نیتروژن مصرف می

بنـابراین  . شـود هاي هرز با افزایش نیتروژن زیـاد مـی  هاي علفگونه
تواند عواقبی ناخواسته هاي زراعی مینیتروژن در سیستماضافه کردن 

هاي هرز بیشتر از گیـاه زراعـی داشـته    در افزایش قابلیت رقابت علف
هـاي  تواند تداخل علفحاصلخیزي خاك می بهینه مدیریت). 5(باشد 

  )علوم و صنایع کشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه
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تحقیقات زیادي در در این زمینه  .هرز با گیاهان زراعی را کاهش دهد
اسـت   گرفتهي هرز با محصوالت زراعی انجام هارابطه با رقابت علف

نتیجه گرفتند، افزایش نیتروژن  ،)22( توگاي و همکاران .)25 و 7، 4(
هـاي هـرز   کیلوگرم در هکتار باعث افزایش زیست توده علف 120تا 

نشان دادند که ) 11( ایوانز و همکاران .نسبت به شاهد بدون کود شد
هاي هـرز  عملکرد دانه ذرت در سطوح مختلف نیترون با حضور علف

کتکارت و . تر بوددر مقایسه با شرایط بدون علف هرز به مراتب پایین
اي تأثیر کاربرد کـود نیتـروژن را بـر    ، در آزمایش مزرعه)7(سوانتون 

هاي هرز بررسی کردند و گزارش کردنـد  عملکرد ذرت در حضور علف
هرز و بیشترین مقدار نیتروژن، محتواي نیتـروژن  در عدم حضور علف

برگ و دانه، شاخص سطح برگ، ارتفاع و ماده خشک ذرت بـه طـور   
داري افزایش یافت اما حضور دم روباهی، محتواي نیتروژن برگ، معنی

شاخص سطح برگ، میزان رشد، ارتفاع گیاه و ماده خشک ذرت را در 
اي که به ، در مطالعه)3(ان برنگر و همکار. سطوح نیتروژن کاهش داد

منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن بر زیست توده و فنولوژي 
، 1هاي هرز آن را تاج خروس، گاوپنبهذرت انجام دادند، مهمترین علف

اي مشاهده کردند که دم تحت شرایط گلخانه 2ترهدم روباهی و سلمه
گاوپنبـه،   در مـورد  امـا . روباهی به کاربرد مقدار نیتروژن حساس نبود

سلمه تره و تاج خروس کاربرد نیتروژن باعث تحریک رشد بیشتر آنها 
هاي هـرز  نظر به اهمیت کود نیتروژن بر رشد گیاه و رقابت علف. شد

ثیر کود نیتروژن بر رشـد و سبزشـدن   أاین آزمایش با هدف بررسی ت
اي رقـم سـینگل   هاي هرز، عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانـه علف

 . ، تحت شرایط رقابت اجرا شد704کراس 
  

  هامواد و روش
در ایسـتگاه تحقیقـاتی مرکـز     1391این پژوهش در سال زراعی 

تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان کرمان واقع در جاده جوپار 
 دقیقه 5و  درجه 57 ییایجغراف طولبا ) کیلومتري جنوب کرمان 20(

 1819ی و ارتفاع شمال دقیقه 17و  درجه 30ییعرض جغرافیاو  یشرق
حـدود   سـاالنه منطقـه   یبارندگ میانگین. متري از سطح دریا اجرا شد

ر و آب و هواي منطقه بر اساس روش آمبـرژه خشـک و   متیلیم 150
  .نیمه معتدل تعیین شده است

هاي کامل تصادفی با سـه تکـرار   آزمایش به صورت طرح بلوك 
صـفر،  (سـطح   4مقادیر مختلف نیتروژن در در این آزمایش . اجرا شد

ــار 240، 160، 80 ــوگرم در هکت ــود اوره  ) کیل ــتفاده ازک ــا اس  ٪46(ب
یک چهارم همزمان با کاشـت و سـه چهـارم باقیمانـده در      ،)نیتروژن
ـ    همچنـین . برگی ذرت بکـار بـرده شـد    6مرحله  ر بـراي ارزیـابی اث

تیمارهاي آزمایشی، هر کرت به دو قسمت عاري از علف هرز و آلوده 
                                                        
1- Abutilon theophrasti L. 
2- Chenopodium album L. 

سازي زمـین بـا انجـام    آماده .تقسیم شد به جمعیت طبیعی علف هرز
بـذور ذرت رقـم   . عملیات شخم پاییزه و دیسک بهاره انجـام گردیـد  

اي با دسـت و در تـراکم   در بهار و به صورت کپه 704سینگل کراس 
متـر و فاصـله روي   سـانتی  70ا فاصله ردیف بوته در هکتار ب 71000
 12ردیف به طـول   7هر کرت شامل . متر کشت شدسانتی 20ردیف 

متر و فواصل هر کرت به منظور پیشگیري از تـداخل   5متر و عرض 
آبیـاري بـه طـور    . ردیف ذرت در نظر گرفته شـد  2تیمارهاي کودي 

کنترل در  هاي هرز نیز در تیمارعلف. روز صورت گرفت 7متوسط هر 
  .طی فصل رشد به صورت دستی دوبار وجین شدند

هرز سبز شده هاي علفبازدید از مزرعه روزانه انجام گرفت و بوته
متر از ردیف میانی هر کرت بـه  سانتی 70×  40در کوادراتی به ابعاد 

تفکیک گونه شمارش و به منظور سهولت کار حذف شدند و سـرعت  
  ). 1معادله (فصل رشد محاسبه شد هاي هرز در طول سبز شدن علف

∑1معادله  ER=  
ــه   ــن معادل ــدن،    :ERدر ای ــرعت سبزش ــط س ــداد :Piمتوس تع

 ام وnتعداد روز تا شمارش  :Diشمارش،  هاي سبزشده در هر گیاهچه
N: باشددفعات شمارش می .  

مرحلـه بـه    3هـاي هـرز در   گیري تخریبی از ذرت و علـف نمونه
براي ایـن  . برگی ذرت و آخر فصل انجام شد 12، 5ترتیب در مراحل 

متر در سه ردیف وسطی هر کرت و  1× 5/1منظور از کادري به ابعاد 
 ها در نمونه گیري. برداري استفاده شدبا رعایت فاصله در هر بار نمونه

هاي هرز به تفکیک گونه و با قرار ها هر کرت کف بر شده و علفبوته
گذاري و کدبندي به آزمایشـگاه  جداگانه با شمارههاي دادن در پاکت

گیـري ارتفـاع بوتـه ذرت،    در آزمایشگاه پـس از انـدازه  . منتقل شدند
هاي آن از ساقه جدا شده و با استفاده از دسـتگاه تعیـین سـطح     برگ

به منظور تعیین وزن خشـک  . گیري شدبرگ، سطح برگ ذرت اندازه
درجه  75ت در آون در دماي ساع 48ها به مدت هاي هرز، نمونهعلف

. گیـري شـد  گراد قرار گرفتند و سپس وزن خشک آنهـا انـدازه  سانتی
گیري عملکرد ذرت، بـا در نظـر   انتهاي فصل براي اندازه همچنین در

مربع از سـه ردیـف    متر 10/2گرفتن فاصله حاشیه از سطحی معادل 
هـا بـراي   سپس بالل. هاي ذرت برداشت شدندوسطی هر کرت بوته

تعداد بالل در بوته، طول بالل، قطر بالل، (گیري اجزاي عملکرد ندازها
به آزمایشگاه منتقل ) تعداد ردیف و تعداد دانه در ردیف و وزن صد دانه

  . شدند
هاي حاصل از آزمایش از نرم براي تجزیه و تحلیل دادهدر نهایت 

 .استفاده گردید Excelو براي رسم نمودارها از  Minitab 16.2افزار 
  

  نتایج و بحث
  هاي هرزشدن علفسرعت سبز

شـدن  سرعت سبزگیاهچه سبز شده و  تعداد مقادیر کود نیتروژن،
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باالترین تعداد گیاهچه سبز شـده  . هاي هرز داشت را افرایش دادعلف
و  مربع بوته در متر 5/63روباهی با و دم 75/70را به ترتیب سوروف با 
دن را داشتند و کمترین تعداد علف هرز نیز بـه  باالترین سرعت سبزش

). 1جـدول  ( مربع تعلق داشـت  بوته در متر 37/18سلمه تره با تعداد 
توان نتیجه گرفت کاربرد نیتروژن در مزارع گیاهان چهار کربنه، بر می

بنابراین در . ثیر را گذاشته استأهاي چهار کربنه بیشترین تروي گونه
هاي سـه  چهار کربنه از نظر رقابتی جلوتر از گونههاي این زمینه گونه
یعنی هرچه مقدار کود افزایش یافته است سرعت . گیرندکربنه قرار می

از ایـن رو  . هاي هرز مـذکور بیشـتر بـوده اسـت    زنی براي علفجوانه
هاي هرزي در مقادیر باالتر نیتروژن بایستی براي کنترل چنین علف

  . لی پرداختهاي کنترزودتر به اعمال روش
هـاي  ها نیز افـزایش سـرعت سبزشـدن گیاهچـه    در سایر بررسی

اي در مطالعه .گزارش شده است هاي هرز با افزایش کود نیتروژنعلف
زیاد  یازمانی که ذرت و گاو پنبه در مقادیر کم  شد اي مشاهدهگلخانه

گیاهانی که زودتر سبز شدند نیاز  رشد یافتند، )نیترات آمونیوم( نیتروژن
 .)12( داشتند االیی نسبت به گیاهانی که دیرترکشت شدند،بنیتروژنی 

ت مختلـف  ، در یک آزمایش نشان دادند ترکیبا)9(دانگ و همکاران 
آمـونیم و نیتـرات   ، کلرات آمـونیم، نیتـرات   نیترات پتاسیم(نیتروژنی 

هاي هرز را بهبود زنی علفداري جوانهو نور قرمز به طور معنی) سدیم
. زنی توسط آمونیوم نیتـرات صـورت گرفـت   بخشید و بیشترین جوانه

زنـی را در پاسـخ بـه    همچنین مشاهده شد سوروف بیشـترین جوانـه  
 1خرچنـگ کـه علـف  ترکیبات نیتروژنی و نور قرمز نشان داد در حالی

 .زنی بودداراي کمترین میزان جوانه
  

  هاي هرز وزن خشک علف
هاي هرز را در طول فصل رشد کاربرد نیتروژن وزن خشک علف

هاي هـرز  بیشترین میانگین وزن خشک علف). 2 جدول(افزایش داد 
بـه  . مشاهده شـد  )کیلوگرم در هکتار 240(در باالترین سطح کودي 

ترین وزن خشـک بـه ترتیـب    برگی ذرت بیشـ  5که در مرحله  طوري
هرز سوروف، تاج خروس و سلمه تره بـود و تـاج   مربوط به علف هاي

 شکل(گرم دارا بود  0108/0کمترین وزن خشک را با میانگین  2ریزي
هاي هـرز تـاج خـروس، سـوروف و دم      ، علف2 با توجه به شکل ).1

 گـرم و  65/23 گرم و7/23روباهی به ترتیب با میانگین وزن خشک 
هاي هـرز در   گرم از وزن خشک بیشتري نسبت به سایر علف 21/23

برگی ذرت برخوردار بودند و در نهایت کمترین وزن خشک  12مرحله 
رسـد بـا   به نظر می. گرم متعلق به تاج ریزي بود 86/3نیزبا میانگین 

هاي هرز چهـار کربنـه   علف شرایط موجود و باالترین سطح نیتروژن،
توانند ماده خشک بیشـتري   روباهی میوف و دمخروس، سورمانند تاج

                                                        
1- Digitaria sanguinalis L. 
2- Solanum nigrum L. 

  .تولید کنند
 3هاي هـرز در شـکل    مقایسات میانگین وزن خشک نهایی علف

هاي هرز با افزایش مصرف کود نیتروژن، تمامی علف. آورده شده است
وزن خشک آنها افزوده شد و تاج خروس، سـوروف و سـلمه تـره در    

از سـطوح کـودي مشـابه    هاي هرز در هر یـک  مقایسه با سایر علف
علف هرز تاج خروس بـا میـانگین    .داراي وزن خشک بیشتري بودند

هاي هرز بیشترین ماده داري با سایر علفگرم با اختالف معنی 2/202
هاي هرز سوروف و سلمه تره بودند خشک را داشت و پس از آن علف

که در یک گروه آماري قرار گرفتند و کمترین وزن خشک با میانگین 
توان گفت در مراحـل   بنابراین می. شور بدست آمدگرم از علف 9/122

ثیر خود را گذاشته و سبب غالبیت گونه أانتهایی رشد که رقابت تقریبا ت
 160(قویتر شده بود، افـزایش کـود از یـک مقـدار خاصـی بـه بعـد        

هـاي رقیـب در مزرعـه    ثیري بر ماده خشک تولیدي گونهأت) کیلوگرم
رسد تر بنظر میراین رقابت در مراحل اولیه بسیار مهمبناب. نداشته است

توگـاي و   .اسـت  ییـد شـده  أو این موضوع توسط محققان دیگر نیز ت
کیلـوگرم در   120نتیجه گرفتند، افزایش نیتروژن تـا   ،)23(همکاران 

هاي هرز نسبت به شاهد بدون هکتار باعث افزایش زیست توده علف
افـزایش   کـه بـا   مشاهده کردند ،)19(روزبهانی و همکاران . کود شد

یابد، چرا که هاي هرز افزایش میمیزان کود نیتروژن وزن خشک علف
هاي بزرگتر در  دهی و ساقه نیتروژن موجب افزایش سطح برگ، شاخه

اي انجام شد در تحقیقی که در شرایط گلخانه .شودهاي هرز میعلف
هاي هرز پهن نتایج نشان داد که افزایش نیتروژن خاك بیومس علف

ولی  دادهگاوپنبه، سلمه تره و ذرت را افزایش  تاج خروس، ی مانندبرگ
العملی نسبت به افزایش نیتروژن خاك نشـان   دم روباهی کبیر عکس

  ).2( نداد
  

  ارتفاع ذرت 
ثیر خود را بر رشد ذرت نشان أرشدکود نیتروژن توانست تدر اواخر 

نتایج مقایسه میانگین ارتفاع نشان داد کـه بـاالترین میـانگین    . دهد
کیلوگرم در هکتار نیتروژن بدست آمد و با سایر  240ارتفاع در سطح 

). 3جدول(داري به لحاظ آماري بود سطوح کودي داراي اختالف معنی
درصـد   1هاي هرز بر ارتفاع ذرت در سطح  همچنین اثر مدیریت علف

متر  سانتی 56/251 که بیشترین میانگین ارتفاع دار بود به طوريمعنی
هرز در بـاالترین سـطح کـودي بـه     مربوط به تیمار عدم کنترل علف

 2/4که این مقدار براي تیمار کنترل علف هرز بـا   در حالی. دست آمد
ت آمد، کـه ایـن ناشـی از    متر بدسسانتی 22/241درصد کاهش برابر 

ها و کاهش نفوذ نور به درون کـانوپی بـوده کـه باعـث     انبوهی بوته
  .ها شده استافزایش فاصله میان گره

  
  



  419    ...هاي هرز، عملکرد و اجزاي عملکرد ذرتاثر نیتروژن بر علف

  
  هاي مختلف علف هرز هاي سبز شدن گونه مقایسه میانگین اثر کود نیتروژن بر ویژگی - 1 جدول

Table 1- Mean comparisons of effects of nitrogen fertilizer on emergence characteristics of different weed species 
  نیتروژن کود

  )کیلوگرم در هکتار(
Nitrogen (kg ha-1) 

  گونه
  هرزعلف

Weed species 

  تعداد گیاهچه
  )در متر مربع(

Number of plantlet (m-2)  

  متوسط زمان 
  )روز(سبز شدن 

Time of emergence 
(day) 

  سرعت سبز شدن
  )بذر در روز(

Emergence rate (seed day-1) 

  17/25mn 423d/12  1/539n 1علف شور 

  15/75n 10/125fgh  1/687mn سلمه تره 

 24/5hijk 9/799gh 2/735hi تاج خروس  0
 21/75jklm  027a/14  1/697mn تاج ریزي  

 42e  9/939gh  4/714f دم روباهی 

  50/5d 9/976fgh 5/549e سوروف 

  23/5ijkl 12/872cd 2/036klm علف شور 
  17/25mn  10/870e  1/778mn سلمه تره 

  28fghi  10/206efgh 3/48gh  تاج خروس 80

 22/75jkl 13/433abc  1/816lmn  تاج ریزي 
  51/25b  9/835gh 5/738e دم روباهی 

  60/75bc  10/118fgh 6/631cd  سوروف 
 30/5fg 13/853c  2/598hij علف شور 
 19lmn 10/261efg 2/017klmn سلمه تره 
  29/25fgh 9/829gh 3/272g تاج خروس  160
 26/5ghij 13/693ab 2/146jklm تاج ریزي 
 56/25c  9/677gh 6/373d دم روباهی 

  64/75b  10/230efgh 7/054bc سوروف 

 32/25f  13/375bc 2/699hi علف شور 
 21/5klm 10/566ef 2/260ijkl سلمه تره 
  29/25fgh 9/625h  3/266g تاج خروس  240
 28/75fgh 13/396bc  2/414ijk تاج ریزي 
 63/5b 9/662gh  7/221ab دم روباهی 

  باشنددار میدرصد فاقد اختالف معنی 5در سطح  LSDهاي با حداقل یک حرف مشترك بر اساس آزمون در هر ستون، میانگین
Numbers followed by the same letter are not  significantly differentns (P<0.05) 

  
  هاي هرز در مراحل مختلف رشد مقایسه میانگین سطوح مختلف کود نیتروژن بر وزن خشک کل علف - 2جدول 

Table 2- Mean comparisons of levels nitrogen fertilizer on tatal dry weight of weeds in growth different stages     

  مقادیرکود نیتروژن
Nitrogen fertilizer 

 (kg ha-1) 

  وزن خشک مرحله
  )گرم( برگی 5 

Dry weight in stage 
 of  5 leafs (gr)  

  وزن خشک مرحله
  )گرم( برگی 12 

Dry weight in stage 
 of  12 leafs (gr)  

  وزن خشک
  )گرم( نهایی 

Final dry weight (gr)  
   

0  0/1911b  11/768d  147/28c      
80 0/1427c  14/92c  168/72b      
160 0/2005b 18/84b  176/33a      
240 0/2483a  22/23a  179/93a      

  باشنددار میدرصد فاقد اختالف معنی 5در سطح  LSDهاي با حداقل یک حرف مشترك بر اساس آزمون در هر ستون، میانگین
Numbers followed by the same letter are not  significantly differentns (P<0.05)  

                                                        
1- Salsola kali L. 
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در  LSDهاي با حداقل یک حرف مشترك بر اساس آزمون ستون .برگی 5هرز در مرحله هاي علفاثر کود نیتروژن بر وزن خشک گونه - 1 شکل

  باشنددار میدرصد فاقد اختالف معنی 5سطح 
Figure 1- Effects of nitrogen on dry weight of weed species in stage of  5 leafs. Columns followed by the same letter are not 

 significantly differentns (P<0.05) 
  

 
در  LSDهاي با حداقل یک حرف مشترك بر اساس آزمون ستون. برگی 12هرز در مرحله هاي علفاثر کود نیتروژن بر وزن خشک گونه - 2 شکل

  باشنددار میدرصد فاقد اختالف معنی 5سطح 
Figure 2- Effects of nitrogen on dry weight ofweed species in stage of 12 leafs. Columns followed by the same letter are not 

significantly differentns (P<0.05) 
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درصد  5در سطح  LSDبا حداقل یک حرف مشترك بر اساس آزمون  هايستون. هرزهاي علفاثر کود نیتروژن بر وزن خشک نهایی گونه - 3 شکل

  باشنددار میفاقد اختالف معنی
Figure 3- Effects of nitrogen onfinal dry weight of weed species. Columns followed by the same letter are not  significantly 

differentns (P<0.05) 
  

ها شروع که رقابت در جذب نور بین بوتهدر ابتداي فصل تا زمانی
بنابراین افزایش  .شودنشده، تفاوتی از نظر متغیرهاي رشدي دیده نمی
بلکه ثیر مستقیم دارد، أکود نیتروژن نه تنها بر روي تولید ماده خشک ت

ارتفـاع در اغلـب   . بر روي ارتفاع بوته نیز اثر مستقیم و بیشـتري دارد 
هـاي  مواقع به عنوان یکی از معیارهاي توانایی رقابتی ارقـام و گونـه  
هـاي  مختلف زراعی مطرح است که خود تحت تأثیر تراکم، نوع علف

ضمن  ،)18(پرساد و سینگ . )10( گیردهرز و شرایط محیطی قرار می
دار در ارتفـاع بوتـه ارقـام ذرت، اظهـار      اشاره به وجود اختالف معنـی 

نمودند که در ارقام مختلف ذرت با افزایش میزان نیتروژن ارتفاع بوته 
همچنین می توان یک دلیل عمده براي ایـن افـزایش   . افزایش یافت

چون در . ي هرز را رقابت براي نور عنوان کردهاارتفاع در حضور علف
هاي کشت و رقابت آنها براي منابع  هاي هرز در بین ردیفحضور علف

مورد نیاز ذرت، گیاه را دچار مشکل کرده و گیاه ملزم به افزایش ارتفاع 
می باشد تا بتواند با دریافت نور بیشتر، نتیجتاٌ فتوسنتز بیشتري انجام 

  . ان هاي دیده شده بپردازددهد تا به جبران زی
در  )16(و ماراشی و همکاران ) 24(تجداري نتایج مشابهی توسط 

. رابطه با افزایش ارتفاع ذرت با مصرف نیتروژن گـزارش شـده اسـت   
در ارقام مختلف ذرت مشاهده کردند که با افزایش  )18(پارساد و سین 

کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار ارتفاع  90میزان نیتروژن از صفر تا 
طـی آزمایشـی در   ) 13(در ایـن رابطـه حسـینی    . بوته افزایش یافت

هاي هرز نشـان داد کـه ارتفـاع ذرت همیشـه     تیمارهاي تداخل علف
 .هاي هرز بودبیشتر از علف

  ذرت سطح برگ 
ثیر اثرات کود نیتروژن و کنترل علف أسطح برگ ذرت نیز تحت ت

مقایسه میانگین بین تیمار کنترل و عـدم  ). 3 جدول(هرز قرار گرفت 
هرز نشان داد که گیاهان رشد کـرده در شـرایط کنتـرل    کنترل علف

هرز داراي سطح برگ نهایی بیشتري در مقایسه با گیاهان رشـد  علف
لحـاظ   هرز بودند که این اختالف بهکنترل علف یافته در شرایط عدم

این نتایج بیشترین میانگین سطح برگ  بر اساس .دار بودآماري معنی
هـرز  هاي ذرت رشد یافته در شرایط کنترل علفنهایی مربوط به بوته

 669کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن بـه میـزان    240همراه با کاربرد 
 25/52کمترین مقـدار ایـن صـفت بـا     همچنین . متر مربع بود سانتی

مربوط به تیمـار عـدم    متر مربع سانتی 1/365درصد کاهش به میزان 
  . کنترل علف هرز و در شرایط بدون مصرف کود نیتروژن بود

هاي هـرز بـر سـطح    در آزمایشات زیادي تأثیر منفی تداخل علف
بیان داشـت میـزان نیتـروژن     ،)20(سپهري . برگ گزارش شده است

ثر بر توسعه سطح برگ هر گیاه و به تبع آن، توسعه ؤیکی از عوامل م
ثیر بـر انـدازه و طـول    أبا ت نیتروژن. اندازي گیاهی در ذرت است سایه

گیاهـان بـا   . شود عمر هر برگ، سبب افزایش شاخص سطح برگ می
کتکارت و  .کنند دریافت نیتروژن بیشتر، سطح برگ بزرگتري پیدا می

تـأثیر کـود نیتـروژن و کنتـرل      طی آزمایشـی در مـورد   )7(سوانتون 
هرز و بیشترین هاي هرز بر عملکرد نشان دادند، عدم حضور علف علف

 مقدار نیتروژن، محتواي نیتروژن برگ و دانه، شـاخص سـطح بـرگ،   
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حضـور دم روبـاهی   . ارتفاع گیاه و مـاده خشـک ذرت را افـزایش داد   
محتواي نیتروژن برگ، شاخص سطح برگ، میزان رشد، ارتفاع گیاه و 
ماده خشک ذرت را در سطوح نیتروژن کاهش داد و نتیجه گرفتند که 

رشد و نمو ذرت را کـاهش   ،حضور دم روباهی و سطوح کم نیتروژن
 .داد می

  
  وزن خشک ذرت  

داري  الف معنـی توجه به نتایج حاصل از مقایسات میانگین اخت با
برگی در تیمارهاي آزمایش وجـود   5بین وزن خشک ذرت در مرحله 

این نتیجـه حـاکی از ضـعیف بـودن رقابـت بـین       ). 3 جدول( نداشت
کـه در ایـن   . اي در مزرعه ذرت در مورد تولید ماده خشک است گونه

هاي ذرت در حال افزایش ارتفاع و بر سر نور با هم رقابت مرحله بوته
ایـن  . متر در جهت تولید ماده خشک با هـم تـداخل دارنـد   داشته و ک

اي رسد زیـرا در ابتـداي رشـد اگـر گونـه     موضوع نیز منطقی بنظر می
ها سایه انداخته و در مراحـل  ارتفاع بیشتري داشته باشد بر سایر گونه

هـا  تواند در مورد جذب منابع غذائی و آب بر سایر گونهبعدي رشد می
  .غالب گردد

بیشترین میانگین وزن خشک نهایی مربـوط بـه    ن دادنتایج نشا
هرز همراه با کـاربرد  هاي ذرت رشد یافته در شرایط کنترل علف بوته
همچنـین  . گـرم بـود   2/317کیلوگرم در هکتار کـود نیتـروژن    240

درصد کاهش مربوط به تیمار عـدم   9/71کمترین مقدار این صفت با 
گرم  13/89کود نیتروژن کنترل علف هرز و در شرایط بدون مصرف 

منفـی  نیز نتیجه گرفتند که تـأثیر  ) 28(یوهارت و آندراده .بدست آمد
برگ و دوام سطح برگ ذرت موجب کمبود نیتروژن بر کاهش سطح 

کاهش راندمان استفاده از تابش، مقدار مـواد پـرورده و تجمـع مـواد     
در آزمایشی مقادیر مختلف نیتروژن ، )17(اکتم و همکاران . خشک شد

ـ     ثیر نیتـروژن بـر   أرا روي ذرت اعمال کردند و نتیجـه گرفتنـد کـه ت
که عملکرد با مصرف از سطح صفر تا  دار بوده به طوري عملکرد معنی

  .کیلوگرم در هکتار نیتروژن افزایش نشان داد 320

  
  گیري شده  ذرت هرز بر صفات اندازهاثرات متقابل کود نیتروژن و تیمار علفمقایسه میانگین  - 3جدول 

Table 3- Mean comparisons of interaction effects of nitrogen fertilizer and weed treatment on traitsof corn  

نیتروژن  کود
کیلوگرم در (

  )هکتار
Nitrogen 
fertilizer 
 (kg ha-1) 

  هرزتیمارعلف
Weed 

Treatment  

ارتفاع در 
  مرحله

  برگی 5 
Height in 

stage 
 of  5 
leafs 
(cm)  

ارتفاع 
  نهایی 

 
Final 

height 
(cm) 

سطح برگ در 
 5مرحله 
  برگی

LAI in 
stage 

 of  5 leafs 
(cm2) 

سطح برگ 
 Final LAIنهایی

(cm2) 

وزن خشک در 
 برگی 5مرحله 

  )گرم(
Dry weight in 

stage 
 of  5 leafs 

(gr) 

وزن خشک 
  )گرم(نهایی 

Final dry 
weight (gr) 

 کنترل 0
Control 

17/8ab  172/1g  22/2de 365/1g  0/19a 120/5e 

  عدم کنترل 
Non control 

19/1ab  194/2f  22/13e  328/5h  0/166a  89/13f  

  کنترل  80
Control 

12/73ab  208/8d  22/56cd  525/8e  0/303a 255/5b  

  کنترلعدم  
Non control 

52/63ab  226/2b  22/56cd  484/3f  0/783a  117/9e  

  کنترل  160
Control 

18/2ab  202/8e  23ab  651/2c  0/22a  257/1b  

  عدم کنترل  
Non control 

18/8ab 219/1c  22/83bc  606d  0/183a  155/06d  

  کنترل  240
Control 

18/4ab  241/22a  23/2a  688/1a 0/24a  317/2a  

  عدم کنترل  
Non control 

19/16ab  251/56a  23/1ab  669b  0/203a  230/3c  

  باشنددار میدرصد فاقد اختالف معنی 5در سطح  LSDهاي با حداقل یک حرف مشترك بر اساس آزمون در هر ستون، میانگین
Numbers followed by the same letter are not  significantly differentns (P<0.05)  

  
  عملکرد و اجزاي عملکرد

هاي هرز، عملکـرد و  با افزایش مقدار کود نیتروژن و کنترل علف
اجزاي عملکرد شامل طول و قطر بـالل، وزن خشـک بـالل، تعـداد     

بـه   .ردیف و تعداد دانه در ردیف بالل و وزن صددانه افـزایش یافـت  
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کیلوگرم نیتـروژن   240در سطح  که بیشترین مقدار این صفات طوري
بـاالترین میـانگین    .در هکتار و تیمار کنترل علف هرز مشـاهده شـد  

درصد افزایش نسبت بـه شـاهد عـدم     82/88عملکرد خشک ذرت با 
  ).4 جدول(کیلوگرم بدست آمد  8/12مصرف کود، به مقدار 

دهـی و تشـکیل    رسد افزایش نیتروژن طی دوره کاکل به نظر می
سترین مرحله در جذب نیتروژن و تشکیل مواد فتوسنتزي دانه که حسا

در  )18(پارساد و سین . است، افزایش طول بالل را در پی داشته است
ارقام مختلف ذرت مشاهده کردند که با افـزایش میـزان نیتـروژن از    

. فتکیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار طول بالل افزایش یا 90صفر تا
تعداد دانه در بالل یکی از اجزاي مهم عملکرد دانه در ذرت است کـه  

 ).26(گیـرد   هاي هرز قـرار مـی   ها و علف ثیر رقابت بین بوتهأتحت ت
افزایش تعداد دانه در بالل با افزایش مصرف کود نیتروژن نیز توسـط  

نتیجـه   )1(و همکـاران  اکینتوي  .گزارش شده است سایر پژوهشگران
گرفتند، در سطوح باالي نیتروژن به دلیل تغذیه مناسب و کم شـدن  

ها در مراحل تعیـین تعـداد تخمـک در     شدت رقابت و عقیم شدن گل
رسد که در شرایط  به نظر می. ردیف، تعداد دانه در ردیف افزایش یافت

کمبود نیتروژن و در نتیجه نقصـان مقـدار تخصـیص ایـن مـاده بـه       
ها، دو عامل شاخص سـطح بـرگ و همچنـین دوام آن کـاهش      گبر

یافته و در نتیجه آن مواد پرورده الزم براي تشکیل دانه در بالل کمتر 
همچنین برخی مطالعات نشان داد که وجود نیتروژن کافی . شده است

 .شـود  ها مـی ها به دلیل کاهش عقیمی گلچهباعث افزایش تعداد دانه
گزارش کرد که تـداخل تـاج خـروس در ذرت موجـب      )15(مکاریان 

بـا افـزایش کـود در حضـور      .دار تعداد دانه در ردیف شدکاهش معنی
هاي هرز از تعداد دانه ذرت کاسته شده اسـت، پـس گیـاه ذرت    علف

هاي از دست رفتـه خـود بـه    براي جبران کاهش عملکرد بواسطه دانه
هر چند که تیمارهاي تداخل . تر روي آورده استهاي درشتلید دانهتو

دار نبودند، به هرز با کشت خالص ذرت در هر سطح کودي معنیعلف
هـاي هـرز، بـا وجـود فراهمـی      رسد در صورت تـداخل علـف   نظر می

  .نیتروژن افزایش وزن دانه ذرت، راه چاره پیش روي گیاه باشد
برخی پژوهشگران گـزارش کردنـد کـه اثـر اصـلی نیتـروژن در       

 در )18(پارساد و سین . افزایش عملکرد دانه از طریق تعداد دانه است
ارقام مختلف ذرت مشاهده کردند که با افـزایش میـزان نیتـروژن از    

همگام با  کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار وزن هزار دانه 90صفر تا
افزایش عملکرد دانه در واحد سطح و عملکرد دانه هـر بوتـه افـزایش    

نیـز نشـان دادنـد کـه وزن هزاردانـه       )11(یـوانز و همکـاران   ا. یافت
هـاي هـرز و همبسـتگی    همبستگی منفی با مدت زمان تداخل علـف 

ـ  هـاي هـرز داشـت، امـ    مثبت با مدت زمان عاري از علف ثیر أا ایـن ت
دار نبوده و سهم بسیار کمی در کاهش عملکـرد داشـته   همیشه معنی

  . است

  
  هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرتمقایسه میانگین اثرات متقابل کود نیتروژن و تیمار علف - 4جدول 

Table 4- Mean comparisons of effects of nitrogen fertilizer and weed treatment on yield and yield components of corn    

کود نیتروژن                
Nitrogen 
fertilizer 
 (kg ha-1)  

  

  هرزتیمار علف
Weed 

Treatment 
 
 

عملکرد 
  خشک
 کل 

Total dry 
yield (kg)  

  

  طول بالل
Length of 
ear (cm)  

 

  بالل قطر
Diameter of 

ear (cm)  
  

  وزن خشک
  بالل 
Dry 

weight of 
ear (gr)  

 

  ردیف تعداد
  بالل در

Number of 
row in ear 

 

  دانه تعداد
  ردیف در

Number of 
grain in row  

 

  وزن صددانه
  )گرم(

Hundred 
grain 

weight (gr)  

  کنترل 0
Control 2/3e  16/4e  3/73e  33/68f  15/73cd  32/1d  0/87d  

  عدم کنترل 
Non control 1/43f 15/16f 3/6e 21/08g 15/56d 27/26e 0/56e 

  کنترل  80
Control 9/93e  21/83cd 4/8c  140/32d 16/23bc 47/76b  1/76b  

  عدم کنترل 
Non control 9/3d  21/46d  4/66d 132e  15/63d 44/06c 1/71b 

  کنترل 160
Control 10/66b 22/43bc  5/1b  150/9c  16/66ab 50/33ab  1/56c  

  عدم کنترل 
Non control 10/13c 22/56b  5/1b 141/2d 16/36ab  50/36b  1/56c  

  کنترل 240
Control 10/13c  22/96ab 5/26a  183/56a  16/76a 55/06a  1/94a 

  عدم کنترل 
Non control 12/8a 23/46a 5/23ab 180/86b 16/56ab 50/1b 2/05a  

  باشنددار میدرصد فاقد اختالف معنی 5در سطح  LSDهاي با حداقل یک حرف مشترك بر اساس آزمون در هر ستون، میانگین
Numbers followed by the same letter are not  significantly differentns (P<0.05)  
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کـود   ، با اعمال مقادیر مختلف)6(در این راستا، کستا و همکاران 

 225نیتروژن بر ذرت گزارش کردند کـه مصـرف کـود نیتـروژن تـا      
تربرت و همکاران . کیلوگرم در هکتار موجب افزایش عملکرد دانه شد

کیلوگرم در  168، نشان دادند که با افزایش مقدار کود نیتروژن تا )27(
کگب . هکتار، عملکرد دانه، بیومس کل و جذب نیتروژن افزایش یافت

 100، گزارش کردند که عملکرد ذرت در مقادیر باالي )14(و ادیران 
  .یابد کیلوگرم نیتروژن در هکتار افزایش می

  
  گیري نتیجه

دهـد   اي کـه عملکـرد ذرت را افـزایش مـی     عنصر غـذایی عمـده  
کود نیتروژن جهت بـاالبردن تـوان رقـابتی ذرت بـه     . نیتروژن است

خصوص در اوایل فصل به دلیل رشد آهسـته ایـن گیـاه و همچنـین     
همچنـین مقـادیر   . جهت رسیدن به عملکرد مطلوب ضـروري اسـت  

هاي هـرز   باالي کود نیتروژن در طول فصل رشد، بیشتر به نفع علف
لـف هـرز مقـادیر زیـادي از کـود      هـاي ع  بسیاري از گونه. خواهد بود

هـاي   کنند، عالوه بر این رشد بسیاري از گونـه  را مصرف می نیتروژن
بنابراین اضافه کـردن  . شود هاي هرز با افزایش نیتروژن زیاد می علف

تواند عواقبی ناخواسته در افـزایش   هاي زراعی می نیتروژن در سیستم
هاي هرز زمینه علف در این. هاي هرز داشته باشد قابلیت رقابت علف

. گیرندهاي سه کربنه قرار میچهار کربنه از نظر رقابتی جلوتر از گونه
هاي زنی براي علفچه مقدار کود افزایش یابد سرعت جوانه یعنی هر

از این رو بایستی بـراي کنتـرل آنهـا در     .شودهرز یاد شده بیشتر می
ابراین کود نیتروژن بن. مقادیر باالتر نیتروژن زودتر دست به کنترل زد

ثیر مثبت گذاشته و در نتیجه أهاي مختلف بر روي گیاهان تبه صورت
تحقیقـات بیشـتري    بایسـت عنصر غذایی می در جهت استفاده از این

  .انجام شود
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