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 چکیده
ای هرز و میزاا  عاارزر ازیایی بیزدای .ار.ن ایز       ههای هرز با ذرت به عواملی نظیر نوع هیبرید، مراحل رشد گیاه، تراکم و نوع علفرقابت علف

، 90های ارلی سه مقدار کو. نیدزرون   های کامل تصا.فی و چهار تكرار انجام شدن .ر  کرتهای خر. شده .ر قالب طرح بلوكآزمایش به رورت کرت
قزرار   SC.640، مبزی  و  SC.704 ،DKC6589ت های فرعزی چهزار هیبریزد ذر   کیلوگرم نیدرون  خالص .ر هكدار و بدو  کو.، و .ر کرت 260و  180

هزای هزرز   گرفدادن هر کرت فرعی به رورت فرضی به .و بخش میاوی عاری از علف هرز و با علف هرز تقییم شدن ندایج نشا  .ا. کزه رقابزت علزف   
.ررد نیبت به شزرای  ویزی     10و  24، 7/21، 3/5.انه، عملكر. .انه، عملكر. بیولونیكی و تعدا. .انه .ر ر.یف را به ترتیب،  100میانای  رفات وز  

به .لیل عملكر. .انه باال .ر هر .و شرای  تداخل  DKC6589های هرز بر ذرت را افاایش .ا.ن الی  کاهش .ا.ن افاایش میاا  نیدرون ، اثر رقابت علف
( بزاالتری نیزبت بزه سزایر هیبریزدها بزو.ن       27/1هرز )گرم .ر مدر مربع(، .ارای شاخص تحمل رقابت با علف 908و 1222هرز )به ترتیب و ویی  علف

شاخص  SC.640( باالیی برخور.ار بو.ندن هیبریدهای مبی  و 08/1و  83/1از شاخص رقابت )به ترتیب  DKC5689و الی   SC704بطورکلی، هیبرید 
CI  کمدری نیبت بهSC.704  وDKC6589  رس مبی  و.اشدادن باابرای ، اگرچه .و هیبرید مدوس SC.640    ارای شیب خیارت عملكزر. کمدزری .ر.

از عملكر. باال و قدرت پایداری عملكر. بیشزدری   SC.704و همچای  هیبرید  DKC6589هرز بو.ند، اما الی  .یررس و پرمحصول شرای  تداخل علف
 هرز برخور.ار بو.ندن.ر شرای  رقابت با علف

 

 ی رقابت هاننوتیپ، شاخص ،هرزتداخل علف های کلیدی:واژه

      1مقدمه  
 بزه  تویزه  بزا  کزه  چهارکرباه است گیاهی(.Zea mays L)  ذرت

 طیزور  و .ام تغییزه  یهزت  ایرا  .ر علوفه و تولید .انه باالی پدانییل

 پیزدا  رونز   کشور هایاسدا  االب .ر آ  و کشت یافده زیا.ی توسعه

 هزای علزف  30 تا 25 حدو. .ر که .هدمی مطالعات نشا  استن کر.ه

 و یكیاله انواع شامل که کاادمی رشد ذرت .ر ماارع ساز مشكل هرز
نشوند،  کادرل ذرت ماارع هایعلف ن اگر(24و  21)باشاد می ساله چاد

 تا 15 هرز .ر حدو.علف نوع و تعدا. به عملكر. .انه بیده ممك  است

 از زراعی گیاها  با هرز هایعلف (ن رقابت14کاهش یابد ) .ررد 100

 تحقیقاتی هایزمیاه از یكی باابرای  رو.،به شمار می مهم تولید موانع

بزا   هزرز  هزای علزف  رقابزت  مطالعه ایایی، موا. تولید .ر افاایش ثرؤم
 هزای علزف  ذرت، نوی  کشت هاینظام .ر (ن12است ) زراعی گیاها 

                                                           
 .انشیار گروه زراعت، واحد سوساار.، .انشااه آزا. اسالمی، سوساار.، ایرا  -1

 (Email: adelmodhej2006@yahoo.com :          ایمیل نوسیاده میئول -*)

احزد شوشزدر، .انشزااه    های هرز، و.انش آموخده گروه شااسایی و مبارزه با علف -2
 آزا. اسالمی، شوشدر، ایرا 
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 را به همراه .ارندن  تولید هایاه باالتری  و عملكر. کاهش هرز بیشدری 
های هرز با ذرت به عواملی نظیر نوع هیبرید، مراحزل  رقابت علف

های هرز و میاا  موا. ایایی بیدای .ار. رشد گیاه، تراکم و نوع علف
تزری   هزای هزرز از یملزم کزم هایازه     (ن کادرل زراعی علف20 و 14)

رونزد کزه .ر بیزیاری از    های هرز به شمار مزی های کادرل علفروش
اسدفا.ه از هیبریدهای رقیزب و مزدیریت   ثر نیا هیدادن ؤموار. بییار م

رحیح عاارر ایایی به ویژه نیدرون  بر افزاایش تزوا  رقابزت گیزاه     
ثر اسزت  ؤهای ناشی از رقابزت مز  هرز و کاهش خیارتزراعی با علف

های مرفولزونیكی و  (ن هیبریدهای ذرت به .لیل ویژگی21 و 18، 16)
های هرز به علف فیایولونیكی مدفاوت از قدرت رقابت مدفاوتی نیبت

برخور.ارندن رشد سریع .ر مراحل اولیه، شزاخص سزطح بزره بهیازه،     
های مرتب  با رقابت گیزاه  آرایش بره مااسب و ارتفاع بوته از ویژگی

هزای هزرز   های رقیب بزا علزف  (ن اسدفا.ه از ننوتیپ31زراعی هیداد )
شزو. از سزوی .یازر    هزا مزی  کزش مویب کاهش نیاز به مصرف علف

های مربوط بزه کادزرل   افاایش میاا  تولید .ر مارعه هایاه عالوه بر
 (ن2.هد )های هرز و .ر ندیجه هایاه تولید را کاهش میعلف

تحقیقات  اما رو.،می کار به ایرا  .ر ذرت ماارع االب .ر نیدرون 
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ذرت  عملكر. بر هرز هایعلف تداخل و نیدرون  اثر مور. .ر زیا.ی
 هایعلف که .هادمی نشا  زیا.ی لعاتمطا استن برخی نشده انجام

 زراعی گیاها  با مقاییه .ر را معدنی عاارر از بیشدری هرز مقا.یر

عملكر.  کاهش و نهایداً خاك حارلخیای کاهش باعث و ییب کر.ه
 عمده بطور زراعی (ن عملكر. گیاها 25 و 1شوند )می زراعی گیاها 

.ی و نور ایایی، رربرای آب، عاا هرز هایعلف با رقابت ندیجه .ر
 ییب برای رقابت (ن .ر ای  میا ،22یابد )می کاهش کرب  اکیید

و  زراعی گیاها  .ر ایگونه .رو  رقابت شكل تری  گیدر.ه نیدرون 
 رو ای  از استن زراعی گیاه -هرزعلف رقابت .ر ایگونه برو  رقابت

 رقابت، حال .ر گیاها  .ر نیدرون  تخصیص ییب و نحوه شااخت

 راهبر.های مدیریت بهبو. .ر کلیدی اباار یک به عاوا  تواندمی

(ن اگرچه نیدرون  ما.ه ایایی ارلی 7) به شمار آید عمل هرز هایعلف
(، اما 5شو. )است که یهت افاایش عملكر. محصول مصرف می

 رابطه تواندمی کو. مصرف بیش از حد ای  گاارش شده است که

.ر ای  رورت  که .هد تغییر را زراعی گیاها  و های هرزعلف رقابدی
 تداخل افاایش به ماجر نیدرون  به نیبت هرز هایعلف بهدر واکاش

(ن روفی زا.ه و 3شو. )می زراعی گیاها  برابر آنها .ر رقابت قابلیت و
های هرز ( ندیجه گرفداد که .ر ماارع ذرت که علف22همكارا  )

.ر آ  االب  (Amaranthus retroflexus)رقیب نظیر تاج خروس 
است، مصرف مقا.یر باالی نیدرون  نه تاها بر افاایش عملكر. ذرت 

هرز را افاایش .ا.ه و ماجر به ثر نبو. بلكه قدرت رقابت علفؤم
 کاهش عملكر. ذرت گر.یدن

های هزرز نیزاز ازیایی مشزابهی     از آنجا که گیاها  زراعی و علف
هزرز بخزش مهمزی از    لزف .ارند، افاایش توا  رقابدی گیاه زراعی با ع

رو.ن از سزوی .یازر   های تلفیقی مدیریت زراعزی بزه شزمار مزی    نظام
هزای هزرز و   هیبریدهای رقیب ذرت باعث کاهش توا  رقابزت علزف  

شوندن واکاش ای  هیبریدها به نیدرون  .ر مقاییه بزا  خیارت آنها می
های هرز ممك  است مدفاوت باشدن لیا، ای  تحقیز  بزه ماظزور    علف

اثر مقا.یر مخدلف نیدرون  بر رقابت سه هیبرید و یزک الیز     بررسی
 های هرز ایرا شدنیدید ذرت با علف

 

 هامواد و روش
ای  آزمایش .ر شهرسدا  اندیمشک از توابع اسدا  خوزسزدا  بزا   

 35.قیقه شمالی و طول یغرافیزایی   29.ریه و  25عرض یغرافیایی 
م آزمزایش .ارای اقلزیم   .قیقه شرقی، ایرا شدن محل انجزا  22.ریه و 

های گرم و خشک بو.ن های معددل و تابیدا گرم و خشک با زمیدا 
میلی اسزتن بافزت    375میانای  بارندگی ساالنه .ر ای  ماطقه حدو. 

خاك مارعه لومی رسی و میاا  موا. آلی خاك کمدزر از یزک .ررزد    
 ای ارایه شده استن  1بو.ن ندایج تجایه خاك محل آزمایش .ر یدول 

های کامل های خر. شده .ر قالب طرح بلوكآزمایش به رورت کرت
مقزدار کزو.    سزه های ارزلی  تصا.فی و چهار تكرار ایرا شدن .ر کرت

کیلوگرم نیدرون  خالص .ر هكدزار از مابزع    260و  180، 90نیدرون  
هزای فرعزی   .ررد نیدرون ( و بدو  کو. )شاهد(، و .ر کرت 46اوره )

قززرار  SC.640، مبززی  و SC.704 ،DKC6589چهززار ننوتیززپ ذرت 
هر کرت فرعی شامل پاج خ  کشت به طول چهار مدزر بزو.ن   ن گرفداد

هر کرت فرعی به رورت فرضی به .و بخش میاوی تقیزیم و یزک   
هرز نازه .اشزده شزدن    سمت آ  تا پایا  .وره رشد ذرت عاری از علف

ابزر  های هرز بخش .یار کرت، تا پایا  رشد ذرت کادرل نشدن برعلف
ندایج آزمو  خاك توریه شده کو. فیفر از مابع سوپرفیزفات تریلزل   

.ر هكدار و کو. پداسیم از مابع سولفات  5O2Pکیلو گرم  120به میاا  
قبزل از کشزت بزه    .ر هكدزار   O2Kکیلزوگرم   100پداسیم به میزاا   

 رورت پایه مصرف شدن 

 

 مشخصات خاک محل آزمایش -1جدول 
Table 1- Soil characteristics of the experimental field  

 تروژنین

 )درصد(

N (%) 

 جذب قابل فسفر

 ام(یپی)پ

P (ppm) 

 جذب قابل میپتاس

 ام(یپی)پ

K (ppm) 

 تهیدیاس

pH 

ی)دس یکیالکتر تیهدا

 (متر بر منسیز

)1-EC (ds. m 

 یآل کربن

 )درصد(

OC (%) 

ی بردارنمونه عمق

 )سانتی متر(
Depth (cm) 

0.61 23.9 16.8 6.7 2.9 0.45 0-30 
 

 75هزای کاشزت   هاار بوته .ر هكدار، فارله بی  ر.یف 75تراکم 
مدر و عم  کاشت .ر ساندی 17مدر و فارله .و بوته روی ر.یف ساندی
مدر بو.ن کشت ذرت بزا تویزه بزه شزرای  محیطزی      ساندی 4-5حدو. 

ن های تحقیقاتی، .ر تاریخ شزش مر.ا.مزاه انجزام شزد    ماطقه و توریه
نیمی از کو. نیدرون  همراه کشت با ایجا. شیارهای باریكی .ر فارله 

های آزمایشزی توزیزع گر.یزدن نزیم     مدری زیر بیر .ر کرتساندی 5-3
.یار کو. نیدرون  .ر مرحله شش برگی ذرت به رورت سرك توزیزع  

های هرز االزب .ر  شدن آبیاری با اسدفا.ه از سیفو  انجام گرفتن علف

عروسزک پشزت پزر.ه    ، (Sorghum halepense)اق مارعه شامل قی
(Physalis alkekengi)خرفززززه ،(Portulaca oleracea)  ،

 Amaranthus)، تاج خروس  (Echinochloa crus-galli)سوروف

retroflexus) و .م روبززاهی(Alopecurus myosuroides)  بو.نززدن
مارعه مور. آزمایش .ر فصزل قبزل زیزر کشزت گازدم بزو.ن .ر ایز         

های هرز تا پایا  .وره ویی  کش اسدفا.ه نشد و علفش از علفآزمای
.سدی شدندن .ر زما  رسیدگی کامل، یهت تعیی  عملكر. .انزه ذرت  

های باال و پزایی  خطزوط   و رفات وابیده به آ ، پس از حیف حاشیه
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کشت، از .و خ  سه مدری .ر وس  کرت فرعی، بوته هزا بر.اشزت و   
  شزدندن عملكزر. .انزه و رزفات     پس از خشک شزد  .ر آو ، تزوزی  

.انزه   100های بر.اشت شده محاسبه شدندن وز  وابیده به آ  از بوته
 بیری محاسبه گر.یدن  100از طری  شمارش و توزی  چهار نمونه 

 1با اسدفا.ه از معا.له  WITI)1(هرز شاخص تحمل رقابت با علف
عملكر. .انه به ترتیب  pureGYو  pureGY ،interfGY(ن 15ازریابی شد )

هرز و مربع میانای  عملكر. .انه .ر شرای  عدم تداخل و تداخل علف
 .ر شرای  بدو  رقابت هیدادن

pure                                (1معا.له )

erfpure

YG

GYGY
WITI

int


 

محاسزبه   2 معا.لزه با اسدفا.ه از  CI)2(هرز شاخص رقابت با علف
 (:29 و 26شد )

                                  (2معا.له )
)/()(

)/()(

WWi

i

TDMTDM

GYGY
CI   

به ترتیب میانای  عملكر. .انزه همزه    GYi و GY .ر ای  رابطه،
هزرز، میزانای  عملكزر. ننوتیزپ .ر     ها .ر شرای  تداخل علفننوتیپ

هزای  به ترتیب وز  خشک علف wTDMو  wiTDMشرای  تداخل و 
هزای هزرز .ر   علزف هرز .ر یک ننوتیپ خاص و میانای  وز  خشک 

نیزا بزا اسزدفا.ه از     WI)3(هرز باشادن شاخص علفها میتمام ننوتیپ
 محاسبه شدن  3معا.له 

100                                 (3معا.له )
int





pure

refpure

GY

GYGY
WI   

 SASافاار آماریبرای تجایه واریانس رفات مور. بررسی از نرم

ver.9.1  ها با اسدفا.ه از آزمزو  حزداقل   ی اسدفا.ه شدن مقاییه میانا
 .ر سطح احدمال پاج .ررد انجام گرفتن  (LSD).ار اخدالف معای

 

 نتایج و بحث
ندایج نشا  .ا. که اثر نیدرون  بر تعدا. ر.یف .ر بزالل .ر ویزی    

.ار .ار نبو. اما .ر شرای  رقابت .ر سطح احدمال پاج .ررد معایمعای
میاا  نیدزرون ، .ررزد کزاهش تعزدا.      (ن با افاایش3و  2بو. )یداول 

هزای هزرز افزاایش یافزت     ر.یف .ر بالل .ر واکاش به حضزور علزف  
(ن ای  رفت بیشدر وابیده به ننوتیپ بو.ه و کمدر تحت اثزر  4 )یدول

( گزاارش  13هرز قرار گرفتن میرشكاری و همكزارا  ) نیدرون  و علف
ی است و کمدر .ا.ند که تعدا. ر.یف .انه بیشدر تحت اثر عوامل نندیك

.هزدن محزدو.ه تغییزرات کزاهش     به عوامل محیطی واکاش نشا  می
های هرز .ر مقا.یر مخدلف تعدا. ر.یف .ر بالل .ر شرای  تداخل علف

هزای ذرت بزه   .ررد بزو.ن واکزاش ننوتیزپ    4/4تا  9/2نیدرون  بی  

                                                           
1- Weed interference tolerance index  

2- Competition index  
3- Weed index  

و  SC.604های هرز مدفاوت بو.ن به نحزوی کزه هیبریزد    حضور علف
ه ترتیب بیشدری  و کمدری  تغییرات تعدا. ر.یزف  ب DKC6589الی  

های هرز نیبت به شرای  ویی  به خو. اخدصاص را .ر رقابت با علف
 (ن 4 .ا.ند )یدول

های هرز میانای  تعدا. ر.یف .ر بزالل را  بطور کلی، تداخل علف
.ررد کزاهش .ا.ن ایز  رزفت کمدزر از سزایر       3/5.ر تمامی تیمارها 

هزای هزرز قزرار گرفزتن     ت اثر رقابت با علزف ایاای عملكر. .انه تح
های هرز گاارش .ا.ند که اثر تداخل علف (12)میرشكاری و همكارا  

 .ار نبو.ن بر تعدا. ر.یف .ر بالل معای
افاایش مصرف نیدرون  باعث افاایش تعدا. .انزه .ر ر.یزف شزد    

کیلوگرم و باالتر از آ   90(، اگرچه ای  رفت بی  تیمارهای 4 )یدول

نشزا  .ا. کزه کزاهش     (6)و همكزارا    4.ار نبو.ن ندزایج کوسزدا  ایمع
کیلوگرم .ر هكدار بزه رزفر، از طریز  افزاایش تعزدا.       80نیدرون  از 

 های عقیم، مویب کاهش تعدا. .انه .ر ر.یف شدن گل
افاایش میاا  نیدرون ، .ررد کاهش تعدا. .انه .ر شرای  تداخل 

. ر.یزف .ر بزالل، بیشزدری  و    هرز را افاایش .ا.ن برخالف تعزدا علف
و هیبریزد   DKC6589کمدری  تعدا. .انه .ر ر.یف به ترتیب به الی  

SC.640     اخدصاص یافتن بطور کلی، تعدا. .انه .ر ر.یزف .ر شزرای
.ررد نیبت به شزرای  ویزی  کزاهش     10هرز .ر حدو. تداخل علف

ادرل ( با بررسی اثر تیمارهای تداخل و ک30یافتن زارعی و همكارا  )
های ها .ر ذرت بهاره گاارش .ا.ند که تعدا. .انه .ر ر.یف کامل علف

 .ررد کاهش یافتن 35.ر شرای  تداخل .ر حدو. 
.ار نبو.، واکاش وز  .انه به تیمار نیدرون  .ر شرای  ویی  معای

هزای هزرز حضزور    اما اثر نیدرون  بر ای  رفت .ر شرای  حضور علف
رسزد  (ن باابرای ، به نظر مزی 3و  2اول .ار شد )یدهای هرز معایعلف

های هرز کمدر به نیدرون  واکاش رفاتی که .ر شرای  عاری از علف
های هزرز بزه .لیزل تغییزرات     .هاد، .ر هااام تداخل با علفنشا  می

ایجا. شده .ر سایر ایاای عملكر. به ویژه تعدا. .انه، تحت اثزر قزرار   
.انزه .ر شزرای  تزداخل     100گیرندن محدو.ه .ررد تغییزرات وز   می
.ررزد بزو.ن    3/2-7/9های هرز .ر مقا.یر مخدلف نیدرون  بزی   علف

برخالف تعدا. ر.یف و .انه .ر ر.یف، افاایش میاا  مصرف نیدزرون   
های هرز بر وز  رد .انه را کاهش .ا.ن به نظزر  اثر مافی تداخل علف

تعدا. .انه رسد ای  واکاش به .لیل اثر نیدرون  بر تغییرات کاهشی می
 و ر.یف .ر بالل بو.ن 

.ار ندایج نشا  .ا. که افاایش کو. نیدرون  باعث افزاایش معازی  
هزرز شزد   عملكر. بیولونیكی .ر هر .و شرای  ویزی  و تزداخل علزف   

 (ن 5)یدول 

 
 

                                                           
4- Costa  
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 هرزشرایط عدم رقابت با علف های ذرت درهای مرفولوژیکی ژنوتیپتجزیه واریانس اثر نیتروژن بر عملکرد دانه و برخی ویژگی -2 جدول

Table 2- Analysis of variance of the effect of nitrogen rates on grain yield and some morphological traits of corn genotypes 

under weed free conditions 

 

 منابع تغییرات
S.O.V 

 

 

درجه 

 آزادی
df. 

Mean square  میانگین مربعات 

دیف در تعداد ر

 بالل

Row per ear 

تعداد دانه در 

 ردیف

Grain per ear 

row 

 دانه  100وزن 

1000 grain 

weight 

 عملکرد دانه
Grain 

yield 

عملکرد 

 بیولوژیکی

Biological 

yield 
Block  165033 26369 5.08 2.06 0.03 2 بلوك 

Nitrogen (N)  3 نیدرون ns1.6 *163.35 **33.35 **177240 **1744591 

Error a  43386 11770 2.08 1.06 0.28 6 اشدباه الف 

Genotype (G) 210124* **211761 42.57** 309.91** 4.01* 3 ننوتیپ 

G*N9 نیدرون ×ننوتیپ ns0.76 ns6.47 *7.22 ns14780 ns58992 

Error 65518 18110 2.25 2.63 0.34 24 اشدباه 

 CV(%)  4.16 5.06 5.00 14.4 8.4 ضریب تغییرات 

  n.s  آماری پاج و یک .ررد هیداد سطح .ر .ارمعای تفاوت .ار،معای تفاوت عدم ترتیب و * و**: به  
ns, * and**: indicate an insignificant and significant differences at the P=0.05 and 0.01 level, respectively 

 
 هرزهای ذرت در شرایط رقابت با علفهای مرفولوژیکی ژنوتیپدانه و برخی ویژگی تجزیه واریانس اثر نیتروژن بر عملکرد -3 جدول

Table 3- Analysis of variance of the effect of nitrogen rates on grain yield and some morphological traits of corn genotypes 

under competition conditions 

 

 منابع تغییرات
S.O.V 

 

 

 درجه

 آزادی
df. 

Mean square  میانگین مربعات 

تعداد ردیف در 

 بالل

Row per Ear 

تعداد دانه در 

 ردیف

Grain per 

ear row 

 دانه  100وزن 

100 grain 

weight 

 عملکرد دانه
Grain 

yield 

 بیولوژیکیعملکرد 

Biological 

yield 

Block  433756 60407 0.27 1.31 0.37 2 بلوك 
Nitrogen (N)  51.77** 2.04** 3 نیدرون ns14.46 **391846 **1773760 

Error a  30427 12185 1.04 2.73 0.10 6 اشدباه الف 

Genotype (G)2170547** 620613** 66.90** 65.03** 2.53** 3 ننوتیپ 

G*N 10.44** 1.05** 9 نیدرون ×ننوتیپ ns5.20 **71654 **233136 

Error 49809 10054 2.79 1.57 0.49 24 اشدباه 

 CV(%)  5.2 4.3 5.9 13.8 9.8 ضریب تغییرات 

  n.s  آماری پاج و یک .ررد هیداد سطح .ر .ار معای تفاوت .ار، معای تفاوت عدم ترتیب و * و**: به  

ns, * and**: indicate an insignificant and significant differences at the P=0.05 and 0.01 level, respectively 
 

بیشدری  و کمدری  عملكر. بیولونیكی .ر تیمار نیدرون  به ترتیب 
کیلزوگرم نیدزرون  .ر هكدزار     260به عزدم مصزرف کزو. و مصزرف     

 260بزا تیمزار    180، 90اخدصاص .اشتن اما تفاوت بی  .و تیمارهای 
.ار نبزو.ن .ر شزرای    کیلوگرم نیدرون  .ر هكدار .ر شرای  ویی  معای

کیلزوگرم نیدزرون  .ر    260و  180ز، .و تیمزار کزو.ی   هرتداخل علف

گزاارش   (10)و همكزارا    1.ار نداشزدادن ایازامواله  هكدار تفاوت معای
کیلوگرم نیدزرون    300.ا.ند که حداکثر عملكر. بیولونیكی با مصرف 

                                                           
 1- Inamullah  

کیلزوگرم   240.ار بزا  .ر هكدار به .ست آمزد کزه فاقزد تفزاوت معازی     
خل، بیشزدری  و کمدزری  عملكزر.    .ر شرای  عزدم تزدا  نیدرون  بو.ن 

و مبی  اخدصاص .اشتن  704بیولونیكی به ترتیب به هیبرید .یررس 
از سبا شد  تا ظهزور گزل    DKC6589اگرچه طول .وره رشد الی  

بو.، اما تفزاوت   SC.704روز کمدر از  14و  6تایی و تلقیح به ترتیب 
 .ار نشدن عملكر. بیولونیكی ای  .و هیبرید معای
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 های هرزمقایسه میانگین اثر نیتروژن و ژنوتیپ بر تعداد ردیف در بالل و تعداد دانه در ردیف در شرایط وجین و تداخل علف -4 دولج

Table 4- Mean comparison of nitrogen rates and genotypes on grain row per ear and grain per ear row under weedy and 

weeding conditions  

 درصد کاهش

Reduction (%) 

 تعداد دانه در ردیف

Grain per ear row درصد کاهش 

Reduction (%) 

 تعداد ردیف در بالل

Row per Ear تیمارهاTreatments  
 رقابت

Weedy 

 وجین

Weeding 

 رقابت

Weedy 

 وجین

Weeding 

  N (Kg.ha-1(نیدرون  )کیلوگرم .ر هكدار(      
3 26 27 4.4 12.9 13.5 0 
9 30 33 2.9 13.4 13.8 90  
9 31 34 3.4 13.9 14.4 180 

17 29 35 4.2 13.6 14.2 260 

  Genotypeننوتیپ      
12 29 33 6.9 13.3 14.3 SC.704 
18 39 39 4.3 13.3 13.9 DKC6589 
7 29 29 7.5 14.2 13.2 Mobeen 
3 29 29 8.9 13.2 14.5 SC.640 

 Mean  یانایم 14 13.3 5.3 32 29 10

 1.46 1.93  0.83 0.69 LSD (%) 

 LSD                    ار: حداقل اخدالف معای. LSD: Least significant differences                            
 

هرز نیبت به بطورکلی، عملكر. بیولونیكی .ر شرای  تداخل علف
(ن رقابزت بزا   5.ررد کاهش یافت )یزدول   24شرای  ویی  .ر حدو. 

های هرز برای .ریافت ماابع ایایی، نور و آب ماجر بزه کزاهش   علف
 اثر تحقیقی روی ماابع مور. نیاز رشد رویشی و زایشی .ر ذرت شدن .ر

 Chenopodium)تزره   هرز سلمهعلف تراکم و شد  سبا نیبی زما 

album L.)  نشا  ای.انه ذرت تو.ة زییت عملكر. و .انه عملكر. بر 

 ذرت گیزاه  رشزد  .ر هزرز علف ای  تراکم افاایش با که ه شده است.ا.

یافت  کاهش تو.ه زییت عملكر. و عملكر. .انه و آمد ویو. به تداخل
  ن(19)

 

 های هرزدانه، عملکرد دانه و بیولوژیکی در شرایط وجین و تداخل علف 100مقایسه میانگین اثر نیتروژن و ژنوتیپ بر وزن  -5 جدول

Table 5- Mean comparison of nitrogen rates and genotypes on 100 grain weight, grain yield and biological yield row under 

weedy and weeding conditions  

درصد 

 کاهش

Reductio

n (%) 

 بیولوژیکیعملکرد 

 مربع( )گرم در متر

Biological yield 

)2-(g.m 

درصد 

 کاهش

Reducti

on (%) 

 دانهعملکرد 

 مربع( )گرم در متر

)2-Grain yield (g.m 

درصد 

 کاهش

Reduction 

(%) 

 دانه )گرم( 100وزن 

100 grain 
Weight (g) تیمارها Treatments 

 رقابت

Weedy 

 وجین

Weeding 
 رقابت 

Weedy 

 وجین

Weeding 

 رقابت

Weedy 

 وجین

Weeding 

         

نیدرون  )کیلوگرم .ر 
 هكدار(

)1-N (Kg.ha 
28 1732 2416 17.6 542 670 9.7 26.0 28.8 0 
25 2240 2992 18.2 782 956 5.2 29.2 20.8 90  
21 2510 3183 22.2 810 1042 4.1 29.7 31.0 180 
31 2567 3721 28.9 754 1061 2.3 28.5 29.2 260 

  Genotypeننوتیپ         
32 2299 3415 33.1 664 993 5.3 26.8 28.3 SC.704 
27 2350 3225 25.6 908 1222 6.9 30.9 33.2 DKC6589 
17 2067 2507 21.3 600 763 3.9 27.0 28.1 Mobeen 
15 2334 2765 13.0 707 785 4.6 28.7 30.1 SC.640 
 Mean  میانای 29.9 28.3 5.3 932 722 21.7 3028 2262 24

 266 305  119 160  2.0 1.78 LSD (%) 
LSDاری: حداقل اخدالف معا. LSD: Least significant differences                     
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 بزاال  هزای  .ر تزراکم  ذرت تزو.ة  زییت کاهش ویو. روند ای  با

 و ایگونزه  .رو  رقابزت  .لیل آ  که بو. تر پایی  هایتراکم از کادتر
 تراکم افاایش کهطوری به شد، تره گاارش سلمه های بوته همجواری

 آ  اثزر  از پزس  و .ا.ه کاهش را زییت تو.ه وانیتت تاحدی هرزعلف

 .نداشت ای  رفت بر چادانی
هززرز بززر عملكززر. ندززایج نشززا  .ا.، بیشززدری  اثززر تززداخل علززف

رسد کاهش رشد رویشی و عملكر. .انه .ر بیولونیكی بو. و به نظر می
های هرز .لیل ای  کزاهش بزو.ن محمزدی و همكزارا      تداخل با علف

هزای هزرز را   ییت تو.ه ذرت .ر تداخل با علزف ز.الیل کاهش  (16)
.ار شززاخص سززطح بززره و عملكززر. .انززه .انیززدادن  کززاهش معاززی

نیزا گزاارش .ا.نزد کزه رقابزت ذرت بزا        (8)االمشاهی و همكزارا   
هزای  های هزرز از طریز  کزاهش وز  خشزک بزالل و ویژگزی      علف

هزا ماجزر بزه کزاهش عملكزر.      رویشی نظیر ارتفاع بوته وسطح بره
  .تو.ه شدن ای  گاارش با ندایج تحقی  حاضر مطابقت .اشتزییت 

ندایج نشا  .ا. که میزانای  عملكزر. .انزه هیبریزدهای ذرت .ر     
.ررزد کزاهش    5/22های هرز نیزبت بزه شزاهد    تداخل علف شرای 

های هرز عمدتاً یافتن کاهش عملكر. .انه .ر واکاش به رقابت با علف
.ررزد( و عملكزر.    10.ار تعدا. .انه .ر ر.یزف ) به .لیل کاهش معای

(ن بیشزدری  عملكزر.   5 و 4.ررد( بو. )یزداول   3/25بیولونیكی بو. )
تداخل به ترتیزب بزه تیمارهزای کزو.ی     .انه .ر شرای  تداخل و عدم 

کیلوگرم نیدرون  .ر هكدار اخدصاص .اشتن اگرچه .ر هر  180و  260
.ار و بزاالتر از آ  معازی   90.و شرای ، تفاوت بی  تیمارهزای کزو.ی   

 180هرز، افاایش کو. نیدرون  از نبو.ن باابرای ، .ر شرای  تداخل علف
( بزا  14ا.ن مدحج و کیهانی )کیلوگرم، عملكر. .انه را کاهش . 260به 

هزرز .ر کلزاا، ندیجزه    های مخدلزف علزف  مطالعه اثر نیدرون  و تراکم
های بزاالی هزرز مویزب    گرفداد که افاایش میاا  نیدرون  .ر تراکم

 (11)کاهش عملكر. .انه شدن ندایج مشابه توس  ایزا.ی و همكزارا    
 .ر گیاه ارز  گاارش شده استن
ث افاایش .ررد کاهش عملكر. .انزه  افاایش میاا  نیدرون  باع

های هرز نیبت به شاهد شدن عملكزر. .انزه .ر   .ر شرای  حضور علف
هرز نیبت به عزدم  کیلوگرم نیدرون  .ر شرای  تداخل علف 260تیمار 
.ررد کاهش یافتن ای  ندایج پیش از ای  توس  برخزی   9/28تداخل 

ه ن تفززاوت عملكززر. .انزز (14 و 4)گززاارش شززده اسززت   تحقیقززات
های هرز های ذرت .ر هر .و شرای  تداخل و عدم تداخل علفننوتیپ
(ن بیشدری  و کمدری  عملكر. .انزه .ر هزر   3و  2.ار بو. )یداول معای

و مبزی  اخدصزاص .اشزتن     DKC6589.و محی  به ترتیب به الی  
.ار بزو.ن  هزرز معازی  های ذرت .ر شرای  تزداخل علزف  تفاوت ننوتیپ

ش میانای  عملكر. .انه .ر شرای  تداخل بزه  بیشدری  و کمدری  کاه
 SC.640رس و هیبریزد مدوسز    SC.704ترتیب به هیبرید .یزررس  

.انه  100اخدصاص .اشتن کمدری  تغییرات تعدا. .انه .ر ر.یف، وز  

و  4مشاهده شد )یداول  SC.640و عملكر. بیولونیكی نیا .ر هیبرید 
وت بزی  عملكزر. .انزه    هرز تفزا (ن به هر حال، .ر شری  تداخل علف5

.ار نبزو.ن  معازی  640، مبزی  و سزیاال کزراس    SC.704هیبریدهای 
.ر شزرای  تزداخل و عزدم تزداخل از      DKC6589عملكر. .انه الی  

 عملكر. .انه بیشدری نیبت به سایر هیبریدها برخور.ار بو.ن 
ندایج برهمكاش ننوتیپ و نیدرون  برای عملكر. .انه .ر شزرای   

ها با افاایش کزو.  اخل نشا  .ا. که .ر تمامی ننوتیپتداخل و عدم تد
های مخدلف به نیدرون  عملكر. .انه افاایش یافت اما واکاش ننوتیپ

که تحت شرای  عزدم تزداخل   (ن باحوی6نیدرون  مدفاوت بو. )یدول 
 260، بیشززدری  عملكززر. .انززه .ر تیمززار 704هززرز، .ر هیبریززد علززف

 180 ت آمد که تفزاوت آ  بزا تیمزار   کیلوگرم نیدرون  .ر هكدار به .س
تفاوت عملكزر.   DKC6589.ار نبو.ن .ر الی  کیلوگرم نیدرون  معای
.ار نبو.ن بطزور  کیلوگرم معای 260و  180، 90.انه .ر سه تیمار کو.ی 

به ترتیب بیشدری  و کمدری  واکاش را  640و  704کلی، هیبریدهای 
با افاایش میاا  نیدرون  که به افاایش نیدرون  نشا  .ا.ند، به نحوی

کیلوگرم .ر هكدار، عملكزر. .انزه هیبریزد     260و  180، 90از رفر به 
.ررد افاایش .اشتن ای  افاایش  4/60و  9/59، 8/43به ترتیب  704

 1/20و  3/19، 3/14نیبت به کو. رزفر، بزه ترتیزب     640.ر هیبرید 
بزه الیز    هرز .ررد بو.ن بیشدری  عملكر. .انه .ر شرای  تداخل علف

DKC6589  کیلوگرم نیدرون  .ر هكدار اخدصاص  260و تیمار کو.ی
کیلزوگرم نیدزرون  .ر همزی      180و  90.اشت که تفاوت آ  با تیمار 

 .ار نبو.ن الی  معای
هزای  هرز بر عملكر. .انه .ر تمامی ننوتیزپ اثر مافی تداخل علف

دزرون   با افاایش میزاا  نی  SC.640ذرت به اسدثاای هیبرید زو.رس 
کزه .ر  (ن بزه نحزوی  6کیلوگرم، افاایش یافت )یدول  260مصرفی به 

های میکور، افاایش میاا  نیدرون  مویزب افزاایش شزاخص    ننوتیپ
کیلوگرم و کاهش ایز  شزاخص .ر    180تا سطح کو.  (WI)هرز علف
 (16)کیلوگرم نیدرون  .ر هكدار شدن محمدی و همكزارا    260تیمار 

 .وسزت  نیدزرون   هزرز  هزای علزف  که ارهاییزکشت .رندیجه گرفداد 
 میزاا   بزه  نیزبت ) مصرفی کو. میاا  افاایش .ارند، بیشدری االبیت
 م ضز  لكزه ب شزو.، نمزی  ذرت عملكزر.  افاایش مویب تاها نه( بهیاه
ی  زییزت را  محز  بیشزدر  آلو.گی مویب تولیدی، .انم عملكر. کاهش

 توانزد   مزی کادن گاارش شده است که کاربر. بیشدر نیدرونفراهم می

 واکزاش  که .هد تغییر زراعی را گیاها  و هرز هایعلف رقابت قابلیت

 قابلیت و تداخل افاایش به ماجر به نیدرون  نیبت هرز هایعلف بهدر

 (ن 9شو. )می زراعی گیاها  برابر ها .رآ  رقابت
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 ذرت هایژنوتیپر مربع( و شاخص رقابت های اثر نیتروژن بر عملکرد دانه )گرم در متمقایسه میانگین -6 جدول

) and weed index2-Means comparison of nitrogen rates on grain yield (g.m -6 Table 
WI SC.704  شاخص

 هرزعلف

WI 

Mobeen  شاخص

 هرزعلف

WI 

DKC6589  شاخص

 هرزعلف

WI 

SC.704 

  Treatmentsتیمارها

 رقابت 

Weedy 

 وجین

Weeding 

 رقابت 

Weedy 

 وجین

Weeding 

 رقابت 

Weedy 

 وجین

Weeding 

 رقابت 

Weedy 

 وجین

Weeding 

 
 

  

  

   
 

 

نیدرون  )کیلوگرم .ر  
 هكدار(

)1-N (Kg.ha 
24.0 497 654 15.7 465 522 17.4 741 897 8.8 464 509 0 
17.2 656 793 15.0 705 828 31.1 891 1290 14.4 776 907 90  
6.1 790 842 27.7 684 947 29.2 961 1358 36.6 805 1270 180 
8.0 786 851 29.0 545 765 22.5 1037 1338 52.4 612 1288 260 

 Mean   میانای 933 664 33.0 1222 907 25.6 765 599 21.3 785 707 13.0

 119.6 160.5  119.6 160.5  119.6 160.5  119.6 160.5 LSD (%) 

LSDار: حداقل اخدالف معای. LSD: Least significant differences                     

 
 های هرز در مقادیر مختلف نیتروژنهای ذرت با علفهای رقابت ژنوتیپمقایسه شاخص -7جدول 

Table 7- Competition indices of corn genotypes under different nitrogen rates  
SC.704  DKC6589  Mobeen  SC.640  

لوگرم نیتروژن )کی

 در هکتار(
)1-N (Kg.ha 

 

CI WITI WI  CI WITI WI  CI WITI WI  CI WITI WI 

1.13 0.26 8.8  0.90 0.75 17.4  0.41 0.28 15.7  0.39 0.36 24.0 0 

2.77 0.79 14.4  0.85 1.30 31.1  0.81 0.65 15.0  0.55 0.58 17.2 90 
2.00 1.15 36.6  1.11 1.47 29.1  1.02 0.73 27.7  0.98 0.75 6.1 180 
1.43 0.89 52.4  1.48 1.56 22.5  0.94 0.47 29.0  0.90 0.75 8.0 260 

 Mean   میانای 13.0 0.61 0.70  21.3 0.53 0.79  25.6 1.27 1.08  33.0 0.77 1.83

CI ،WITI  وWIهرز هرز و شاخص علف: به ترتیب شاخص رقابت، شاخص تحمل رقابت با علف 

 
هزا واکزاش   بر خالف سایر ننوتیزپ  SC.640رس دوس هیبرید م

کزه  هرز نشا  .ا. بطوریمثبدی به کو. نیدرون  .ر شرای  تداخل علف
هرز .ر ای  هیبریزد بزا افزاایش مصزرف کزو. نیدزرون        شاخص علف

رسد .لیل ای  واکاش، زو.رسی ایز  هیبریزد   کاهش یافتن به نظر می
های مربوط به رقابت شاخص .ر مقاییه با سایر هیبریدها بو.ن بررسی

کمدری نیزبت بزه    WI.ارای شاخص  SC.640نشا  .ا. که هیبرید 

گاارش .ا.ند که  (26)و همكارا   1(ن ییم7ها بو. )یدول سایر ننوتیپ
هیبریدهای .یررس به .لیل شاخص سطح بره و زییزت تزو.ه بزاال،    

هزای هزرز .ارنزد، امزا بزه اعدقزا. ایز         قدرت رقابت بیشدری با علزف 
تواناد از طریز  سزازوکار فزرار و    محققا ، هیبریدهای زو.رس نیا می

های هرز، ممك  است .ررد کزاهش  تداخل کمدر با مراحل رشد علف
 تری .اشده باشادنعملكر. .انه پایی 

به .لیل عملكر. .انزه بزاال .ر هزر .و شزرای       DKC6589الی  

                                                           
1- Yim  

نیزبت  باالتری  WITIهرز، .ارای شاخص تداخل و عدم تداخل علف
به سایر هیبریدها بو.ن عملكر. .انه باال .ر ای  الیز  بزه .لیزل تعزدا.     
بالل .ر بوته، تعدا. .انه .ر ر.یف و وز  .انه بیشدر نیزبت بزه سزایر    

.ار تحزت اثزر   ها بو.ن باابرای ، اگرچه ای  الی  به طزور معازی  ننوتیپ
ی های مرفولونیكی و فاولزونیك هرز قرار گرفت اما ویژگیتداخل علف

مطلوب آ  باعث شد کزه .ر شزرای  رقابزت نیزا از عملكزر. بزاالیی       
تزوا   را مزی  WITIرسد که اگرچه شاخص برخور.ار باشدن به نظر می

هزای پرمحصزول .ر شزرای  تزداخل و عزاری از      برای معرفی ننوتیپ
های هرز معرفی نمو. اما ایز  شزاخص شزیب تغییزرات کزاهش      علف

.هدن هیبرید مبی  ه خوبی نشا  نمیعملكر. .انه .ر شرای  تداخل را ب
یک ننوتیپ ارالح شده .ر ایرا  اسزت کزه .ارای طزول .وره رشزد     

به عاوا  هیبرید مدداول .ر ماطقه اسزتن   SC.704کمدری نیبت به 
اما ای  هیبرید از عملكر. نیبداً پایی  .ر هر .و شرای  تداخل و ویی  

هزا برخزور.ار   پایی  نیبت به سایر ننوتیپ WITIو همچای  شاخص 
 CIاز شزاخص   DKC5689و الی   SC.704(ن هیبرید 7بو. )یدول 
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هزرز،  باالیی برخور.ار بو.ندن به ای  معای که .ر شرای  حضزور علزف  
عملكر. را باالتر از سایر هیبریدها ناه .اشزدادن اگرچزه زییزت تزو.ه     

کمدزر از .و   SC.640های هرز رشد کر.ه با هیبریدهای مبزی  و  علف
کمدزری نیزبت بزه     CI.یار بو. اما ای  هیبریزدها شزاخص   ننوتیپ 

SC.704  وDKC6589     اشدادن با افاایش میزاا  نیدزرون  مصزرفی.
ها افاایش یافت اما شزاخص  اگرچه .ررد کاهش عملكر. .انه ننوتیپ

هزای ذرت .ر هاازام افزاایش نیدزرون  تزا      هرز ننوتیپرقابت با علف
 260پزس از آ  .ر تیمزار    کیلزوگرم .ر هكدزار افزاایش و    180مقدار 

هزای مزور.   کیلوگرم .ر هكدار کاهش یافتن عملكر. .انه اکثر ننوتیپ
کیلوگرم  180کیلوگرم نیبت به  260مطالعه .ر شرای  تداخل .ر کو. 

 کاهش یافتن
 

 گیرینتیجه

هزای هزرز،   بطور کلی ندایج ای  تحقی  نشا  .ا. که تداخل علف
عملكر. بیولونیكی و تعدا. .انه .ر .انه، عملكر. .انه،  100رفات وز  

.ررزد نیزبت بزه شزرای       10و  24، 7/21، 3/5ر.یف را به ترتیزب،  
ویی  کاهش .ا.ن کاهش عملكر. .انزه .ر شزرای  تزداخل بزه .لیزل      
کاهش تعدا. .انه .ر بالل و عملكر. بیولونیكی بزو.ن افزاایش میزاا     

ن .ر شزرای   های هرز بزر ذرت را افزاایش .ا.  نیدرون ، اثر رقابت علف
کیلزوگرم .ر هكدزار    180های هزرز، عملكزر. ذرت تزا    تداخل با علف

یافززتن  کیلززوگرم نیدززرون  .ر هكدززار کززاهش    260افززاایش و .ر 
هزای  های مور. مطالعه .ارای واکاش مدفاوت به رقابت با علفننوتیپ

به .لیل عملكر. .انه باال .ر  DKC6589الی  که، هرز بو.ندن بطوری
باالتری  WITIهرز، .ارای شاخص تداخل و ویی  علف هر .و شرای 

از  DKC5689و الی   SC.704هیبرید  نیبت به سایر هیبریدها بو.ن
باالیی برخور.ار بو.ندن به ای  معای که .ر شرای  حضزور   CIشاخص 
هرز، عملكر. را باالتری از سایر هیبریدها .اشدادن اگرچزه زییزت   علف

کمدر از  SC.640ا هیبریدهای مبی  و های هرز رشد کر.ه بتو.ه علف
کمدزری   CI.و ننوتیپ .یار بو. اما ایز  هیبریزدها شزاخص رقابزت     

.اشدادن باابرای ، اگرچه .و هیبریزد   DKC6589و  SC.704نیبت به 
از شیب خیارت عملكر. کمدری .ر شزرای  تزداخل    SC.640مبی  و 
عملكزر.  از  DKC6589هرز برخور.ار بو.ند، اما الی  پرمحصول علف

هزرز  باال و قدرت پایداری عملكر. بیشزدری .ر شزرای  تزداخل علزف    
 برخور.ار بو.ن
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