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چكيده   

به منظور ارزيابي   اي در رقابت   ذرت دانه   توان رقابتي   س با علف هرز      لمه تره آزمايشي  اي در سال     مزرعه  1385 .  در شرايط آب و هوايي مشهد انجام شد        
در اين تحقيق تأثير زمان     سلمه سبز شدن     نسبي  تره بر عملكرد  اي سي ذرت دانه نگل كراس  704  در سطوح مختلف تراكم اين علف هرز مورد مطالعـه قـرار   

گرفت  . آزماي ش به صورت كرت    هاي خرد شده در قالب طرح بلو  ك هاي كامل تصادفي با سه تك رار انجام شد  . زمان سبز شدن سلمه تره بـا   3 ( ـسطح   سـبز  
شدن سلمه  تره به ترتيب     14 7 ، روز زودتر   )  روز زودتر و همزمان با ذرت       به عنوان    فاكتور ن علف هرز با    اصلي و تراكم اي     6 بـه ترتيـب    ( سطح ـصفر  ، 4، 8، 

12 ، 16 20 و    )  بوته در مترمربع    به عنوان    فاكتور .  فرعي در نظر گرفته شد      نتايج نشان داد كه عملكرد دانه و بيولوژيك ذرت با تـأخير در سـبز ـشدن ذرت                  
نسبت به    سلمه تره كاهش    مي يابد  ، كه   بطوري  بيشترين كاهش در زمان سبز شدن        14 سلمه روز زودهنگام     تره نسبت به ذرت و تراكم باال   ي اين علف هرز  

) 20 )  بوته در مترمربع    به ترتيب  100  با  99 و    درصد كاهش روي داد     هاي ذرت و بوته ه در ساي به طور كامل انداز بوته هاي  سلمه تره قـرار گرفتنـد    . بـا سـبز   
شدن زودتر علف هرز سلمه     تره نسبت به ذرت سرعت كاهش عملكرد به ازاي اولين بوتة علف هرز چندان زياد نبود ، تـره زودتـر    هر چند روز كه سلمه ولي

از ذرت سبز شد    ، بر اساس ي . با افزايش تراكم علف هرز عملكرد با سرعت بيشتري كاهش يافت           افته هاي اين تحقيق با افزايش تعداد روزهاي  سـبز ـشدن   
علف هرز سلمه   تره نسبت به ذرت توان رقابتي ذرت كاهش يافته و افت شديدي در عملكرد مشاهده شد  . با وجو ديكه افزاي ش تراكم علف ـهرز سـلمه   تـره  

باعث كاهش عملكرد ، شد دانه و بيولوژيك در تراكم ولي روند كاهش  هاي باالي اين علف هرز چندان معني دار نبود  .   
  
واژه هاي كليدي بيوماس، : ، كاهش عملكرد، رقابت    مدل تداخل علف هرز

  
مقدمه   ١     

ذرت محصول    بسيار هـ  مهم تابستانه است و علف      اي ـهرزي ـكه     
اوايل فصل سبز مي    شوند , نتـرل آنهـا بـسيار       به خوبي مستقر شده و ك      

مـشكل مـي   ـشود   ) 13  .( بيــشترين مـشكل علـف   هـا  ي هــرز در ذرت  ,
علف هاي هرز يكسالة    ، تابستانه هستند    براي اينكه چرخه زنـدگي آنهـا        

مطابق با چرخه زندگي گياه زراعي است  ) 24 .(   
تره يكي از سمج    سلمه ترين علـف   هـ  اي ـهرز جهـان اـست        . ايـن  

علف هرز در دماهاي پائين نسبت به بس       ياري ديگر از علـف     هـاي ـهرز    
جوانه مي  زند  . از اينرو اين گونه علف     هرز داراي برتري رقابتي به خاطر      

سبز شدن زودهنگام قبل از سب      ز شدن گيـاه زراـعي در ـشروع فـصل           

                                                            
1  ، 2  ، 3 -4 و   به ترتيب دانشجوي دكتري، استاد، دانشيار و استاد گروه زراعت 

دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد  
*) - : نويسنده مسئول                Email: sarabi20@gmail.com (   

مي باشد   ) 8.( هرز به جهت داشتن مشخصاتي ـچون ـسرع          اين علف   ت 
رشد باال  , , رقابت مؤثر براي مواد غذايي      زني بـذر   جوانه توليد بذر زياد و

آن تحت دامنه وسـي     عي از ـشرايط محيـطي سـبب كـاهش معنـي            دار 
عملكرد گياهان زراعي مي    شود   ) 6.( هايي كه توسط اين علـف       خسارت 

هرز در مزرعه قابل مشاهده است      ،  ، سند و مدركي از ايـن گفتـه اـست          
بطوري ـكه در زرا    ـعت ـجو در ـحدود         36  و در مزرـعه ذرت و        درـصد  

چغندرقند به ترتيب    11 48 و    دـهد  را كاهش مـي     عملكرد  درصد  ) 22 (  .
طبق برآوردي وجود علف هرز سلمه      تـره در مـزارع ذرت در ـحدود           58  

درصد ( تلفات و كاهش عملكرد را موجب شده است  2  .(   
تراكم علف هرز ي    كي از عوامل اصلي رقابت مـحسوب مـي         ـشود  ، 

ب طوري كه حضور تنها يك بوته در مترمربع  Rottboellia علـف ـهرز  
cochinchiensis عملكــرد ذرت را در حــدود   5 /2 و تــراكم  درصــد 8 

بوته در مترمربع از ايـن علـف ـهرز در ـحدود               11  درـصد عملـكرد را      
كاهش مي دهد  ) 20  .( در تحقيقي كاهش عملكرد پنبه در مزرعه  اي بـا   



اثر زمان تره سبز شدن و تراكم علف هرز سلمه نسبي ...       863   

تراكم  48 /3 قرمـز در ـهر     بوته تاج خروس ريـشه      7  متـر از رديـف در   
حدود   5 70 تا    ( بود    درصد  5  .( همچنين   تراكم   1200  بوته در متر طولي     

رديف از اين علف هرز عملكرد      56 را در حدود      لوبيا چشم بلبلي      درصد 
كاهش داد    ) 15 .( هاي پايين اين علف هرز ميزان       در آزمايشي در تراكم    

كاهش عملكرد گياه زراعي اندك بود      ، فـزايش تـراكم آن باـعث        امـا ا   
كاهش بيشتر در عملكرد ذرت شد و در نه         ايت به نقـطه    اي رسـيد ـكه     

افزايش تراكم سلمه   تره هيچ   همبستگي با عملـكرد ذرت نداـشت        گونه 
) 1.(    

زمان نسبي سب   ز شدن نيز به عنـوان يـكي از مؤلفـه           هـاي اصـلي    
رقابت حائز اهميت مي    باشد  . در مخلوط گياهي گونه    اي كه زودتر سـب     ز 

شود ، منابع سريعتري را دارد و بهتر مي       گسترش قلمرو و تسخير       توانـد  
از منابع مو   جود استفاده كند و در رقابـت موفـق         تـر خواـهد بـود        ) 17  .(

گياهاني كه توان رقابتي يكساني      چنانچه همزمـان سـبز ـشوند         دارند، 
معموالً اثرات يكساني روي هم مي      گذارند، هاي   ولي علف   ـهرزي ـكه    

پس از گياه   شوند از توان رقـابتي كمتـري برخوردار        زراعي سبز مي    نـد   .
زمان هاي هرز از عوامل اصلي و مؤثر در كار         نسبي سبز شدن علف     آمد 

بودن آنها در رقابت با گياه      سالي به سال ديگر و نيز از      زراعي بوده و از      
منطقه اي به منطقه ديگر متفاوت مي      باشد   ) 2  .( علف هـاي ـهرزي ـكه      

قاد ر به جوانه ز    ني در مدت كوتاهي مي    باشند، تواننـد بـر ـسر     بهتر مـي 
منابعي نظير نور   ، ( آب و مواد غذايي با گياهان زراعي رقابت كنند            21  .(

علف هاي هرزي كه يك    شوند روز زودتر از گياه زراعي سبز مي        ،  تقريباً  
دو براب  ر قدرت رقابتي بيشتر نسبت به علف       هاي هرزي   كه همزمان بـا     

گياه زراعي سبز مي    شوند ، ( دارند    9.( در آ   زمايشي ـكه ـطي دو سـال و         
براي تأثير زمان     سبز شدن علف هرز سلمه     تره   ) در   زمان هاي كاـشت،     

ـسـبز شــدن  1  و مراحــل رشــدي  V3 و V )  ذرت بــر عملكــرد ذرت  
اندازه گيري شد   ، زمان اين علف هرز در سال اول در          هاي كاشت و سبز    

شدن و در سال بعد     زمان در    هاي كاشت و مرحلة ر     شدي  1 V   عملـكرد
ذرت را ب   ه طور قابل مالحظه    اي كاهش داد،   ولي در     بقيـه زمـان    هـاي  

سبز شدن تأثير چنداني بر عملـكرد ذرت نداـشت            ) 12  .( هنگـامي ـكه    
علف هرز سلمه   تره در يك زمان مشابه بـا ذرت سـبز ـشد            ، د   ـحدو   20  

درصد تـره   در حاليكه وقتي سلمه    سبب گرديد،   افت محصول ذرت را     3 
روز زودتر  ، از ذرت سبز شد     50  كاهشي در حدود     و يـا بيـشتر را        درصد 
سبب ـشد     ) 18  .( اولـين    ظـهور علـف    هـاي ـهرز در بـاالترين تـراكم         ، 

بيشترين رقابت را بر عليه محصول زراعي داشته و در نهايت بـاالترين       
تعداد بذر را نيز توليد خواهند نمود         ) 3  .( بنابراين  اطالع از تراكم و زمان      

سبز شدن ع   لـف ـهرز     امكـان مـديريت مـؤثر و جلـوگيري از كـاهش        
عملكرد را فراهم خواهد ساخت  ) 17 .(   

با توجه  ، به مطالب ذكر شده      هدف از اجراي ايـن تحقيـق بدـست          
آوردن الگوي مناسبي از تأثير زمان  تـره   نسبي سبز شدن و تراكم سلمه

بر عملكرد ذرت   اي جهت مبارزه با اين علف هرز در زمان مناسب           دانه 

و با هد   ف جلوگيري از كاهش محسوس عملكرد بـوده اـست           . داشـتن  
اطالعات كافي از زمان سبز شدن و تراكم اين علف ـهرز و اثـرات آن              

بر عملكرد ذرت مي تواند     گيري اينكه در  به ما در تصميم      چه زمـاني از  
سبز شدن و چه تراكم     هايي از اين علـف ـهرز        بيـشترين كـاهش      ـكه  

عملكرد در محصول ذرت بوجود مي آ       يد ،  تا بهتـرين زمـان       كمك كند  
مبارزه با اين علف هرز را شناخته و از كاهش شديد عملكرد جلوگيري             

نمائيم .   
  

مواد و  روش ها   
به منظور ارزيابي اثر تر     اكم و زمان سبز شدن علف هرز سلمه        تـره  

بر رشد و عملكرد ذرت       دانه اي رقم سينگل   كراس  704  ـكه يـك رقـم    
ديررس با دوره رشد      110 130 تا    ، روز است   1385 آزمايـشي در سـال         

در   مزرعه  تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد واقـع         
در   10 36 كيلومتري جنوب شرقي شهر مـشهد بـا ـعرض جغرافيـايي           

درجه و    15 59 دقيقه ـشمالي و ـطول جغرافيـايي           28 درـجه و       دقيقـه  
شرقي و ارتفاع     985 .  متـري از ـسطح دريـا بـه اـجرا درآمـد          ميـانگي  ن 

بارندگي ساالنه منطقه     286 متر و آب و هواي منطقه بـر اسـاس           ميلي 
روش آمبرژه سرد و خشك تعيـين ـشده اـست            . آزمـايش بـه ـصورت      

كرت هاي خرد شده در قالب     هاي كامل تصادفي با      طرح بلوك   3  تكرار  
و طرح رقابتي   - ( افزايشي علف ـهرز در تـراكم ثابـت ذرت             8  بوتـه در    

مترمربع ( 70 با فواصل رديفـي       سـانتيمتر و روي رديـف         20   سـانتيمتر  
پياده گرديد  در نتيجه ترا   . كم كل بوته   هاي ذرت حدو   د   71428  بوته در   

هكتار بدست آمد   به دليل مشكالت اساسي در پياده كردن زمان سـبز           .
شدن علف هرز در تك     تك كرت  ها از آزمايشات اسپليت    پالت به  جـاي  

فاكتوريل استفاده شد    . به همين دليل   ، ـهرز بـه     سبز ـشدن علـف      زمان 
عنوان فاكتور اصلي و تراكم علف      هرز به عنوان فاكتور فرـعي در نـظر         

گرفته شد .   
تيمارهاي تـره   آزمايش شامل زمان سبز ـشدن علـف ـهرز سـلمه            

نسبت به ذرت در  3 :  سطح 14 ذرت  روز قبـل از سـبز ـشدن     ) 14 E(،  7 
روز قبل از سبز شدن ذرت       )7 E ( و همزمان با سـبز ـشدن ذرت    )0 E(  و 

تراكم علف هرز سلمه    تـره در     6 :  ـسطح   تـراكم ـصفر      )0 D(،  4 تـراكم    
)1 D(، 2 (8 تــراكم  D(، 12 تــراكم  ) 3 D(، 16 تــراكم  ) 4 D ( و تــراكم  20  

بوته در مترمربع     )5 D ( بود  . به دليل برتـري ذرت در رقابـت بـ          ا علـف   -
هاي هرزي كه ب    عد از ظهور آن در سطح خاك سبز مي         شوند ،  تيمارهاي  

سبز شدن سلمه   ترة همچن . بعد از ذرت در نظر گرفته نشد        ي ن بـا توـجه     
به آنكه زمان سبز شدن   14 ـهرز سـلمه   روز زودتر علف تـره در مزرـعه   

غيرواقعي بوده و اين علف هرز طي عمليات آماده         سازي زمـين از بـين      
مي رود ، بـرازش بهتـر معادلـة      اين تيمار براي      يـ  كـاهش عملـكرد و ن       ز 

ارزيابي اهميت ز   مان سبز شدن در ن     ـظر گرفتـه ـشد      ـطول  . ض  و ـعر   
كرت ها در ايـن آ     زمـايش    3 ×8/ 2 عمليـ  . متـر در نـظر گرفتـه ـشد          ات 



864 نشريه       پژوهشهاي زراعي ايران، جلد  8 ، شماره  5 ، آذر  - 1389 دي    

آماده سازي زمين در      اواخر فروردين  ماه  و قبـل از كاـشت        انجام گرفـت   
معادل   200 200 كيلوگرم در هكتار كود سوپرفسفات ساده و           كيلـوگرم   

در هكتار كود پتاسه به صورت سولفات پتاسيم در نمونه ـطرح پخـ              ش 
گرديد  . كود 300 بر اساس عرف منطقه به مقدار         نيز  نيتروژن   كيلـوگرم   

در هكتار    ) 50 25 ، در ابتـداي ـكشت      درصد  6 در مرحلـه   درـصد   8 تـا  
برگي و    25 10 باقيمانده در مرحله      درصد  12 تـا      برگـي ذرت بـصورت      
كود سرك  ( در زمين پخش شد .   

بوته هاي سلمه  تره   ) با سبز شدن نسبي دو هفته و يك هفت         ه زودتر  
نسبت به ذرت    ( در تاريخ    5/ 2/ 85 هـاي   در دو طرف محل كشت بوتـه       

ذرت پخش شدند    . بذور سلمه  تره در تراكم هاي ذـكر ـشده در فـوق در    
عمق نيم سانتيمتري با فاصله     10  سانتيمتري از طرفين مـحل كاـشت   

ذرت به روش خشكه كاري و با دست كشت شدند          با توجه بـه تعـداد       .
روزهاي كاشت تا سبز    تره كه تقر   شدن علف هرز سلمه     يبـاً    15  روز بـه    

طول انجاميد  ، هايي كه مي   ذرت  بايست يك ه   فتـه بعـد از سـبز ـشدن         
علف هرز سلمه   تره سبز شوند   ، 50 پس از سبز شدن حدود         درصد بـذور    

اين علف هرز در تاريخ       20 / 2/ 85 هـاي تيمـار مربوـطه       در وسط پـشته    
كاشته شدند  يك هفته پس از سبز شدن علف ه        . رز با توجه بـه تعـداد       

روزهاي الزم بـراي      سـبز ـشدن ذرت       ) تقريبـاً    7 )  روز  ذرت هـايي ـكه    
مي بايست دو ه    فته بعد از سبز شدن علف هرز سلمه        تره سبز ـشون    ،د  در  
كرت هاي مربوطه كاشته شدند و     با توجه به تعدا     د روزها تا سبز ـشدن      

علف هرز سلمه   تره ، مان بـا    بذور اين علف هرز در تيمار سبز شدن همز         
بذور ذرت دو هفته زودتر كاشته شد و يك هفته بعـد از كاـشت                ، آنهـا  

بذور ذرت نيز در وسط پشته      هاي هر كرت ـكشت ـشدند تـا در موقـع            
سبز شدن بطور همزمان با علف هرز استقرار يابند         .  دور آبياري در ابتدا     

8 7 روز و سپس با افزايش نياز آبي گياه به  .  روز تقليل داده شد  
در   مدت ، انجام طرح   ها و آفـات    بيماري    چنـداني مـشاهده نـشد و       

ساير هاي هرز    علف  شامل   ) خرفه 1، ،2 سوروف  ،3 اويارـسالم    دم روبـاهي    
كبير 4 5 ريشه قرمز   و تاج خروس     ( نيز در سه نوبـت وجـين ـشدند          . ـهر  

كرت شامل    4  رديف بود كه دو رديف كناري به عنوان حاشيه در نـظر             
گرفته شده و از رديف هاي دوم و    سوم هر كرت نمونـه گيـاهي بـراي    

اندازه گيري هاي مربوطه برداشت شد      . كرت ها به دو نيم تقسيم شده       و  
نمونه برداري  هاي تخريبي از يك نيمه هر ـكرت انجـام ـشد و نيـمه               

ديگر اين  ها كرت  گيـري عملـكرد در      دست نخورده باقي ماند تا انـدازه       
انتهاي فصل انجام شود     . در پايان فصل رشد      5 ي  ذرت از ـسطح     بوتـه  

معادل  7/ 0 گيري عملـكرد برداـشت     مترمربع در نيمه مربوط به نمونه       ، 
در كيسه  هاي مناـسب قـرار       گرفتـه  ـشد  و بـه آزمايـشگاه منتقـل           . در 

                                                            
1- Portulaca oleracea 
2-Echinochloa crus-galli 
3-Cyperus spp. 
4-Setaria faberi 
5-Amaranthus retroflexus 

آزمايشگاه بوته  هاي ذرت به قسمت    هاي مختلف    ) ساقه و بالل    ( تقسيم 
شده و براي خشك كردن     70 به مدت     75 بـا دمـاي       بـه آون    سـاعت    

درجه سانتيگ  راد شد منتقل    ند  . پس ازخشك شدن تمامي اـجزاي       ، گيـاه  
نمونه ها از آون خارج      و انـدازه   گيـري هـاي مربوـطه        ) عملـكرد دانـه و      

بيولوژيك  ( انجام شد  .   
در پاي  ان داده  ها توسط نرم افزا    رهاي   MINITAB MSTATC  و   

آناليز و ميانگين   ها به روش آزمون      LSD .  مقايسه شدند   به دليل وـجود  
خواب در بذور   تره و نيازهاي نوري    سلمه  ، - حرارتي  رطوبتي خاص ايـن    

علف هرز مقدار     تراكم در نظر گرفته شده در تـاريخ        هـاي سـبز ـشدن      
همزمان و قبل   ( ذرت    از  7 14 و    شدن زودتر سلمه   روز سبز     تره نـسبت   

به ذرت   ( بويژه در تراكم   هاي باال براي تعيين اثرات زمـان سـبز ـشدن           
اين عل  ف هرز روي رشد و عملـكرد       اي بدـست نيامـده و از        ذرت دانـه   

اينرو آناليز كوواري   انس محاسبه همبستگي بين تعـداد بوتـه       براي    هـاي  
س بز شده اين علف هرز و تعداد بوته        هايي كه مي   بايست سبز مي ـشد     ، 

انجام شد  .   
داده هاي مربوط به عملكرد دانـه و بيولوژيـك ذر          ت در پاـسخ بـه      

تراكم علف هرز سلمه    تره با مدل دو پـار      امتره ـكوزنس     ) 7() معادلـة    1( 
برازش داده شد   ند  علف هرز    و از اين معادله براي بررسي اثرات رقابتي        

سلمه تره و پيشگويي كاهش عملكرد      دانـه و بيولوژيـك ذرت اسـتفاده         
شد :   

) معادلة  1(                                      
) / ( 1m aN

aN
Y

W

W
L+

=    

كه در آن     L Y دانه و بيولوژيك   ( درصد كاهش عملكرد    (  بر پايـة     ذرت 
معادلة   100 ×⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

m Y
Y 1 ) Y i عملكرد در تراكم      ام , mY  عملكرد در   

كشت خالص (,  a ن بوتـه علـف    ميزان كاهش عملكرد بـه ازاي اولـي  
هرز , W N ( تراكم علف هرز      بوته در مترمربع    ( و   m  حداكثر كـاهش    

عملكرد ذرت زماني كه تراكم اين علف هرز به حداكثر ميل مي كنـد              ، 
مي باش ن . د همچني ن داده  هاي مربوط به عملكرد دانه ذرت در پا        سخ بـه   

زمان سبز شدن علف هرز سلمه    تره نسبت به ذرت در ـسطوح   مختلـف  
تراكم اين علف هرز با مدل سه پـارامتره فـو و          اشـلي  ) 11 () معادلـة   2( 

برازش داده شدند و از اين معادله براي پيشگويي كاهش عملكرد دانـه         
ذرت است فاده شد .   

) معادلة  2 (                       
)) /( (bT

W
CT

W
LAe IN e

IN
Y− +

=    

كه در آن     L Y I ، درصد كاهش عملكرد     ميزان كاهش عملـكرد بـه       
ازاي اولين بوته علف هرز     ، W N تـره  تـراكم علـف ـهرز سـلمه         ، C 

سرعت كاهش    I T، T با افزايش      زمان نسبي سـبز ـشدن علـف         
هرز   ) روز (، A b حداكثر كاهش عملـكرد و        A ـسرعت تغييـر        بـر   

حسب زمان نسبي سبز شدن مي باشند        . براي برازش معادالت و رـسم      
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نتايج و بحث   
عملكرد دانه    ذرت

زمان سبز شدن علف هرز سلمه      تره تأثير معني   داري  ) 01 / 0 <p(  بر
عملكرد دانه ذرت داشت    جدول   ( 1(، ـكه سـبز ـشدن همزمـان         بطوري 

علف هرز سلمه   تره با ذرت    ) 3/ 13 )  تن در هكتار    كمترين و سبز ـشدن     
14 ( روز زودتر علف هرز نسبت به ذرت          8/ 2 )  تن در هكتـار     بيـشترين  

تأثير را روي عملكرد    داشتند   دانه    ) جدول   4.(  روند كاهش عملكرد دانه     
ذرت توان به سايه انـدازي  را مي در نتيجة تيمار زمان سبز شدن   علـف  

هرز سلمه  تره بخصوص در سـبز ـشدن         14  روز زودتـر آن نـسبت بـه         
ذرت ،  كاهش اجزاي عملكرد و تخصيص بيشتر ماده خشك بـه رـشد             

رويشي   ) به دلي  ل سا  ي ه اندازي علف هرز و افزاي     ش ارتفاع بوتـه     ( نـسبت  
داد . )4 ( بوسنيچ و همكاران    30 گزارش كردنـد ـكه سـبز ـشدن             گيـاه   

سوروف در مترمربع در مرحله قبل از سبز شدن ذرت تا مرحله              1 V، 14  
درصد .  كاهش عملكرد را به همراه دارد       اما اگر همين تعداد علف ـهرز       

در مرحله  4 V شون ذرت سبز  4 ،د ود كاهش عملكرد انتظار مي ر درصد .   
تره نيز بر عملـكرد دانـة ذرت معنـي          اثر تراكم علف هرز سلمه     دار 

) 01 / 0 <p ( بود   ) جدول   1(, كه بيشترين كاهش عملك    بطوري  رد دانه به   
ترتيب مربوط به تراكم    هاي   12 ، 16 20 و     بوته در مترمربع با كاـهشي       

در حدود    63 ، 70 75 و     4 درصد و كمترين كاهش نيز مربوط به تراكم          
بوته در مت   رمربع با كاهشي در حدود       36 ( درـصد بـود       ـشكل    1 . الـف  .(  

فيسك و همكاران نيز اظهار داشته      اند كه در     نتيجة  تـأثير تـداخل تـاج       
خروس ريشه قرمز در مزرعه ذرت      ، 2 با    3 و    ايـن   برابـر ـشدن تـراكم        

علف هرز  23 عملكرد دانه ذرت به ترتيب        39 و     درصد كمتـر از تيمـار       
شاهد بود  ) 10  .( همچنين سيبو  گا و بانـدين     ) 23  ( بيـان داشـته    انـد ـكه    

وقتي تراكم علف هرز سلمه     تره به    277 مـي رـسد    بوتـه در مترمربـع        ، 
عملكرد ذرت در حدود  58 مي كاهش  درصد يابد  .   

همان طور كه عنوان     شد با افزايش تـراكم علـف ـهرز سـلمه           تـره  
عملكرد دانه ذرت كاهش يافتـه اـست     . بـا وـجود ايـن    ، د كـاهش   رونـ 

عملكرد دانة  هاي باال كندتر از تراكم     ذرت در تراكم    هاي كمتر بود و به     

ازاي افزايش يك بوتة علف هرز در واحد سطح در            تراكم هاي   12 ، 16  
و   20 تره در مترمربع به ترتيب     بوتة سلمه    2/ 5، 3/ 4 /8 و    3  درـصد و در  

تراكم هاي   4 8 و    9 بوتة سلمه تره در مترمربع به ترتيب          /5 و    6  درـصد   
از عملكرد كم     شد  . اين امر م   ي تواند به دليـل رقابـت درون گونـه         اي و  
همجواري بوته  هاي سلمه  تره باشد  ، كه بطوري   افزايش تراكم علف هرز     

تا حدي مي   تواند عملكرد را كاهش دهد و بعد از آن تأثير چنـداني بـر              
عملكرد نخواهد داشت   . دهند ـكه    نتايج اين بخش از تحقيق نشان مي       

زمان سبز شدن در روابط       رقابتي داراي   اهميت بـسيار زيـادي بـوده و         
تراكم هاي باالي    اين   علف هرز    نيز   مي توانـد عملـكرد ذرت را تـا ـحد          

زيادي كاهش دهد  .   
بر اساس ـضرا    ي ب حاـصل از بـرازش       ) معادلـة    1(  مقـدار كـاهش     

عملكرد دانه به ازاي اولين بوتة علف هرز سلمه         تره   ) a ( 64 / 13  درـصد   
است ، بيولوژيك ذرت بـه ازاي اولـين بوتـة          در حاليكه كاهش عملكرد      

علف هرز   08 / 11 باشد درصد مي   همچنين ـحداكثر كـاهش عملـكرد        .
) m ( نيز كه در تراكم باالي سلمه      تـره    ) 20 )  بوتـه در مترمربـع      حاـصل  

شده است براي عملكرد دانه به        100  % رسيده ،  ولـي در همـين تـراكم        
براي عملكرد بيولوژيـك تقريبـاً        36 / 73 .  درـصد بـوده اـست       ب نـابراين  

مقادير اين ضرايب به خوبي نشان مـي دهنـد ـكه تـراكم علـف ـهرز                  
سلمه تره تأثير زيادي بر عملكرد دانة ذرت نسبت به عملكرد بيولوژيك           
دارد  ) جدول  2.(   

اثرات م  تقابل زمان سبز شدن علف هرز سلمه       تره نسبت به ذرت و     
تراكم اين علف هرز    1 در سطح      % معنـي  دار بـود     ) ـجدول    1.(   كمتـرين  

كاهش عملكرد د   انه ذرت مربوط به تراكم     هاي   4 8 و     بوته در مترمربع    
در ( بـا ذرت      سبز شدن همزمان اين علف هرز       بـه ترتيـب      7/ 17 22 و     

درصد  ( و بيشترين كاهش عملك    رد دانه به ترتيب مربوط به تراكم    هـاي  
12 ، 16 20 و  در ـسـبز شــدن   بوتــه در مترمربــع   14  روز زودهنـگـام 
سلمه تره نسبت به ذرت     ، بود  ـكه    بطوري  عملـكرد بـيش از       80  درـصد   

كاهش يافته و بوته    هاي ذرت در سايه    انداز علف ـهرز سـلمه      تـره قـرار    
گرفتند  ) شكل  2.(   

  

جدول  1- ( تجزيه واريانس  ميانگين مربعات  ( عملكرد دانه و بيولو ژ يك ذرت   
منابع تغييرات درجه آزادي   عملكرد   عملكرد بيولوژيك    دانه    

كوواريت   1   5/ 1361   2859  
بلوك   2   ns 8/ 1581   ns 2634  

زمان نسبي سبز شدن  ) A(   2   ** 4/ 42179   ** 149424   
خطاي  ) a(     4   8/ 2065   5958   

تراكم  ) B(   5   ** 2/ 3990   ** 12362   
 ) A×B (       10   ** 2/ 600  ** 2801  

خطاي ) b(   29   7/ 126  194  
** ns و  داري در سطح  به ترتيب معني 01 / 0 داري مي و عدم معني باشند .   
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شكل  1- تره  كاهش عملكرد دانه ذرت در ارتباط با تراكم علف هرز سلمه ) الف  ( و كاهش عملكرد بيولوژيكي ذرت دانه اي در اثر تراكم اين علف هرز  ) )ب   

  
بر اساس گزارشات رافائـل و همكـاران      ) 19  ( كـاهش عملـكرد در   

سبز شدن همزمـان  Amaranthus palmeri  علـف ـهرز   بـا ذرت در   
تراكم ه اي   5/ 0 8 و    به ترتيب  بوته در مترمربع       11 91 و   ، درـصد بـوده    

در حاليكه اين كاهش در سبز شدن ديرهنگام اين علف هرز نسبت به              
ذرت   ) سب ز شدن در مرحله      4 7 تا    )  برگـي ذرت    در همـان تـراكم     هـاي  

ذكر شده  35 و 7  به ترتيب   همچنين طبق آزمايشات    . بوده است   درصد 
هارتلي و پوپاي    ) 14  ( سبز شدن همزمان تاج ـخروس ريـشه قرمـز بـا          

تراكم   5 50 بوته در متر مربع عملـكرد ذرت را     ، كـاهش داد  درـصد   در 
حاليك ه همين تراكم با      8  روي عملـكرد     هفته تأخير در سبز ـشدن بـر        

دانه ذرت تأثير معني    داري نداشت   . ايـن نتـايج نـشانگر آن اـست ـكه           
درصد بيشتري از كاهش عملكرد ذرت به زمان تداخل علف هرز            نـه    و 

تراكم آن  ، شود   مربوط مي   ) 18  .( همان گونه ـكه در ـشكل        2  مـشاهده   
مي شود كاهش عملكرد دانة   ، ت ذر   در سبز شدن همزمـان علـف ـهرز          
سلمه تر ه با ذرت در حضور باالترين تراكم       هاي اين علف هرز      ) 12 ، 16  

و   20 )  بوته در مترمربع    كمتر از كاهش   بز شدن   عملكرد دانه ذرت در س     
7 14 و    تره در همان تـراكم     روز زودهنگام سلمه    هـا و     حتـي برـخي از     

تراكم هاي كمتر بوده و اين نشان   دهنده  توانـايي رقابـت علـف     افزايش
هرز سلمه تره در اثر سبز شدن زودهنگام  است  .   

ـكـاهش  عملكــرد دانــه ذرت در ـسـبز شــدن   14  زودهنـگـام  روز
سلمه تره در تراكم    هاي باالي اين علف هرز نسبت به سبز شدن           7  روز  

زودهنگام اي  ن علف هرز در همان تراكم      ها   بيشتر  بود كه اين امر نشان      
مي دهد كه  د روز  حتي اگر چن     سبز شدن اين علف هرز نسبت بـه ذرت          

جلوتر باشد  ، د شدي  بسيار  كاهش عملكرد دانه    در سبز شدن    . خواهد بود  
همزما ن علف هرز مذكور با ذرت در تراكم        هاي پايين كاهش عملـكرد     

دانه زياد چشمگير ن    بود در حاليكه كاهش در عملكرد دانه ذرت در          ، 14  
روز سبز شدن زودتر اين ع      لف هرز نسبت   هـاي   به ذرت حتي در تراكم     

پايين آن    ) 4 بوته در مترمربع   8 و     ( نيز بسيار معني   دار بود  طبـق نتـاي    . ج 
كرا ف و همكاران    ) 16 ( تـره بـا چغندرقنـد     در رقابت علـف ـهرز سـلمه      
بوته هاي علف هرزي كه به طور همزمان بـا مـحصول و يـا در مـدت                  

كوتاهي بعد  ، از آن سبز شدند     هاي   حتي در تراكم    بـسيار  پـايين سـبب     
كاهش شديد    عملكرد .  شدند  با اين حال   , ن علف هرز حتـي در       وقتي اي  

تراكم هاي باال در     25  ، روز و يا بيشتر بعد از محصول زراعي سـبز ـشد            
افت محصول خيلي كمتر بود      . اين نتايج به خوبي نشان مي      ده نـ  د ـكه   

زمان سـبز ـشدن در روابـط رقـا          بتي بـين علـف ـهرز و گيـاه زراـعي            
مي بايست به  نظر قرار گيرد طور جدي مد .   

 
جدول  2- ارامترهاي برآورد شده عملكرد دانه و بيولوژيك ذرت در تراكم مقادير پ هاي  مختلف تره سلمه علف هرز دو توسط مدل  كوزنس پارامتري    

           a) درصد (             m) درصد  (                R2    
عملكرد دانه   )       21 / 0 ( 64 / 13   )     96 / 0 ( 100             ** 99 / 0  

عملكرد بيولوژيك   )        01 / 2 ( 08 / 11   )      19 / 7 ( 36 / 73             ** ۹۸ / ۰  
 :* اعداد داخل  پرانتز خطاي استاندارد ضرايب مي باشند .   
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شكل  2- سازي شده در ذرت در ارتباط با تر كاهش عملكرد شبيه اكم و زمان سبز شدن  علف هرز سلمه تره   

  
بر اساس    ـضرايب  ( حاـصل از بـرازش        معادلـة    مقـدار  )2  كـاهش   

عملكرد به ازاي     اولين بوتة علف هرز سلمه     تره   )I  ( 13 ، درصد اـست     در  
حاليكه حداكثر كاهش عملكرد   ) A ( كه در تراكم هاي باالي سـلمه  تـره  

ايجاد مي  شود ، 28 باشد درصد مي    . مقادير اين ضرايب نشان مـي     دهنـد  
كه هاي پايين سلمه تراكم  تر ه فشار رقـابتي بيـشتري را بـه بوتـه     هـاي  

ذرت وارد كرده و كاهش عملكرد به از        اي تك بوته باالـست     ،  ولـي در    
تراكم ها ي باالي علف هرزي رقابت بين بوته       هاي سـلمه   تـره افـزايش    

يافته و به ازاي افزايش تراكم به همان مقدار از عملكرد كاسته              نـشده  
است  . با افزاي  ش زمان نسبي سـبز ـشدن علـف ـهرز ـسرعت كـاهش            

عملكرد به ازاي اولين بوتـة علـف ـهرز            ) C ( ـحدود    005 / 0  و ـسرعت    
تغيير ات ( حداكثر كاهش عملكرد      B ( 12 / 0 .  اـست   طبـق مقـادير ايـن      
ضراي ب با سبز شدن زودتر علف هرز سلمه  تره نسبت بـه ذرت    ـسرعت 

كاهش عملكرد به ازاي اولين بوتة علف هرز چندان زيا          د ، نبـوده    ولـي   
هر چند روز كه سلمه     تره زودتر از ذرت    با شده    سبز   افزايش تراكم علف    

هرز جدول  ( عملكرد با سرعت بيشتري كاهش يافته است 3  .(   
هر چه زمان سبز شدن علف هرز سلمه        تره نسبت بـه ذرت زودتـر       

بوده ، ( تراكم پايين     4 )  بوته در مترمربع    اين علف هرز در سبز شدن        7  و  
14 دتر آن نسبت به ذرت همان كاهش عملكرد          روز زو   ) به ترتيـب     30  

و   40 )  درصد  را موجب شده كه از سـبز   ـشدن   2 4 و   روز زودتـر آن در  
تراكم هاي باالي اين علف ـهرز        ) 16 20 و   )  بوتـه در مترمربـع   بدـست  

آمده است   . از اينرو انتظار مي    رود كه در شرايط مزرـعه      اي سـبز ـشدن     
زودتر علف هرز   تره نسبت  سلمه   به ذرت حتي در تراكم پـايين آن نيـز           

كاهش عملكرد محسوسي را به دنبال داشته باـشد         كـاهش عملـكرد     .
ناشي از تراكم   هاي پايين سلمه   تره هايي كه    14  روز زودتـر نـسبت بـه        

ذرت سبز ش   ده بودند از خسارت ناـشي از تـراكم         هـاي بـاالي سـلمه      -
تره هايي كه همزمان با ذرت سبز شده بودند         ، د بيشتر بو    . در كل نتـايج    

نشان مي  دهند كه محدوديت   هاي اعمال شده اي ه     مچون سبز ـشدن    
زودتر علف هرز سلمه    تـره نـسبت بـه ذرت و تـ          راكم ايـن علـف ـهرز       

بخصوص در تراكم   هاي باال تأثير منفي زيادي بر رشد زايشي و توليـد           
دانه ذرت داشته است    ، كه سبز شدن     بطوري  14 تـره   روز زودتـر سـلمه     

نسبت به ذر   ت در تراكم     20 93 در مترمربـع بـيش از    علـف ـهرز   بوته   
درصد از عملكرد را كاهش داده است  ) شكل  3.(   

  
عملكرد بيولوژيك ذرت    

عملكرد بيو  لوژيك ذرت به شدت تحت تأثير معنـي        دار   ) 01 / 0 <p (
زمان سبز شدن علف هرز سلمه      تره قرار گرفت     ) جدول   1(، ـكه   بطوري 

با سبز شدن     14 دتر علف هرز   روز زو   تره نسبت به ذرت كمتـرين       سلمه 
مقدار   ) 8/ 9 )  تن در هكتار    در عملكرد ب   يولوژيك ذرت بدـست آمـد       . بـه  

نظــر مــي رســد در چنــين شــر ايطي ـكـاهش ســطح بــرگ در ذرت و 
سايه اندازي علف هرز سلمه     تره ب  اعث كـاهش ميـزان نـور رسـيده بـه           
برگ ها بخصوص در بـخش     هـاي پـاييني كـانوپي ـشده و در نتي           ـجه  
برگ هاي    پاييني كان  وپي ذرت    بيشتر مصرف كننده بـوده     انـد   . بنـابراين  

فتوسنتز كمتر ناشي از كمبود نور از طرفـي و از ـطرف ديـگر مـصرف            
مواد فتو  سنتز شده توسط گياه    هاي پايين كـانوپي،    بوسيله برگ    باـعث   



868 نشريه       پژوهشهاي زراعي ايران، جلد  8 ، شماره  5 ، آذر  - 1389 دي    

كاهش تجمع ماده خشك شده است .   
سبز شدن همزمان علف هرز سلمه      تره با ذرت كمترين تـأثير را     در 

بين تيمارها روي عملكرد بيولوژيك داشت      ،  زيرا سبز شدن زودهنگـام      
يك گياه در رقابت عامل مؤثري است كه موجب مي           شود تـا گيـاهي      

كه زودتر سبز مي    شود ،  توانايي تسخير و اسـتفاده از منـابع را بـه نـحو              
احسن انـداز از رـشد و نـمو گونـه       داشته باشد و با توسعه ـسطح سـايه         

مجاور خود جلو   گيري نمايد  ، اما در سبز شدن همزمان گونـه        اي موفـق   
خواهد بود كه سرعت رشد نسبي      ) RGR (  بااليي داشته و سريع تـر از        

منابع موجود استفاده كند   . از اينـرو عملـكرد بيولوژيـك     ذرت در زمـان  
سبز شدن همزمان سلمه    تره با ذرت زياد تحت تأثير قرار نگرفته اـست          

) جدول   4.( همچنين تراكم   هاي تره روي كاهش   باالي علف هرز سلمه      
عملكرد بيولوژيك ذرت تأثير معني     داري  ) 01 / 0 <p( ، داشت  كه  بطوري 

بيشترين تأثير    مربوط بـه تـراكم     هـاي    16 20 و    در بوتـه      مترمربـع بـه     

ترتيب با    56 51 و    4 و كمترين تأثير در تراكم        درصد   بوته در مترمربـع     
با   27 ( درصد كاهش بـود       ـشكل    1 . ).ب ثيرپـذيري عم   نـحوه تأ    لـكرد  

بيولوژيك ذرت از تراكم سلمه     تره نيز همچون عملكرد دانه      ذرت بود و    
رقابت موجب كاهش معني دار آن شد .   

با تره بر عملكرد دانه بيشتر      اين حال شدت رقابت علف هرز سلمه       
از عملكرد بيولوژيك بود    ، ه كاهش عملـكرد بيولوژيـك در        به نحوي ك   

تراكم هاي مختلف سلمه   تره از   27 56 تا     درصد و در مورد عملكرد دانه       
از   36 77 تا     درصد نسبت به شاهد مـشاهده ـشد و بـا ـشدت گـرفتن                

رقابت   ) افزايش تراكم سلمه تره     ( دامنه اخـتالف بـين عملـكرد دانـه و          
بيولوژيك بيشتر    شد   ) شكل   1- الف و ب   .(  اين موضوع مؤيـد آن اـست    

كه هر چه محدوديت منـابع        ) ـشدت رقابـت     ( بيـشتر ـشود    بـه دليـل     ،
حساسيت زيادتر رشد زايشي ذرت     ،  ميزان كـاهش عملـكرد دانـه ذرت         

نسبت به عملكرد بيولوژيك نيز بيشتر خواهد بود .   
  

جدول  3- تيمارهاي زمان نسبي سبز شدن سلمه مقادير پارامترهاي برآورد شده عملكرد دانة ذرت در  تره نسبت به ذرت و تراكم هاي اين علف هرز 
توسط مدل سه پارا متري فو و اشلي   

      I درصد ( (           C    A) درصد (           B          R2    
عملكرد دانه     *) 07 / 0 ( 4/ 13   ) 04 / 0 ( 005 / 0-  ) 04 / 0 ( 17 / 28   ) 01 / 0 ( 12 / 0-        ** 97 / 0   

:* پارانتز خطاي استاندارد ضرايب مي اعداد داخل  باشند .   
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شكل  3- ر مت اث قابل زمان نسبي سبز شدن سلمه تره در تراكم اين ع لف هرز روي كاهش عملكرد ذرت دانه اي   
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جدول  مقادير عملكرد دانه و بيولوژيك ذرت -4 وزن خشك (  ( در 
زمان هاي مختلف سبز شدن علف هرز سلمه تره   

عملكرد دانه        
) تن در هكتار (  

عملكرد بيولوژيك   
) تن در هكتار (  

زمان نسبي سبز ش دن   
14 *b   روز قبل از ذرت 834 / 2   b 877 / 9   

7 b   روز قبل از ذرت 925 / 6   ab 27 / 19   
a   همزمان با ذرت 37 / 13   a 27 / 29   

:* LSD اعداد با حروف مشترك در هر ستون بر اساس آزمون   فاقد اختالف 
معني دار در سطح   1 باشند درصد مي .   
 

مقايسه ميانگين اثرات متقابل تر     اكم و زمان سبز شدن علف ـهرز        
سلمه تره روي عملكرد بيولوژيك ذرت       در سطح    1% داد   نشان    ) ـجدول  

1( عملكرد بيولوژيك ذر   كه    ت در سبز شدن همزمان سلمه      تره با ذرت   
در تراكم  هاي پايين آن     ) 4 8  و  )  بوته در مترمربع    بـه ـطور معنـي      داري 

بيشتر ا  ز سبز شدن     7 14 و    تـره نـسبت بـه ذرت در         روز زودتـر سـلمه     
همين تراكم  ها .  بود  با نزديك شدن سبز شدن سلمه      تره به    14  روز سبز   

شدن زودتر نسبت به ذرت و نيز افـزايش تـراكم          ،  عملـكرد بيولوژيـك   
ذرت ك  اهش شديدي را نشان داد      . در تـراكم   هـاي بـاالي علـف ـهرز        

سلمه تره   ) 12 , 16 20 و    )  بوته در مترمربع    نيز بين زمان   هاي سبز شدن   
اختالف معني  داري وجود داشت   ، كه   بطوري  به ترتيـب در سـبز ـشدن        

همزمان سـلمه   تـره بـا ذرت     ، 7 14 روز و      روز زودتـر از ذرت عملـكرد        
بيولوژيك بيشترين كاهش را نشان داد   در بـين اثـرات متقابـل زمـ     . ان 

سبز شدن و تراكم علف هرز سلمه       تـره بـر عملـكرد بيولوژيـك ذرت         ، 
تراكم   20 14 بوتـه در مترمربـع در زمـان سـبز ـشدن                 روز زودهنگـام   
سلمه تره نسبت به ذرت    123 با مقدار     / 0  بيشترين كاهش    تن در هكتار   

و تراكم    4 8 و    تره با ذرت   مترمربع در سبز شدن همزمان سلمه       بوته در    
با مقادير    9/ 29 /8 و    30 را در عملـكرد      كمتـرين كـاهش     تن در هكتار   

بيولوژيك ذرت داشتند  ) جدول  5.(    
با توجه به سبز شدن ز      ودتر اين علف هرز بخص     وص در تراكم   هاي 

باالي آن و با     به تفاوت در مورفولوژي ريشه اين دو گياه احتمال           توجه 
مي رود كه علف هرز سلمه     تره با داشتن ريشه    هـاي گـسترده ـطولي و       

عمقي خود در اوايل فصل با مصرف آب و عناصر غذايي سطح رويـي              
خاك در عدم ح    ضور رقيب زراعي خود   ، تواند از مواد غذ در ادامه مي ايي 

اعماق خاك استفا   ده نمايد  ، هاي افـشان تنهـا    ولي ذرت با داشتن ريشه 
قادر است از عناصر غذايي سطوح بااليي خاك بهره مند ـشود ـكه               در  

اوايل فصل توسط علف هرز سلمه      تره مصرف شده است     . عالوه بر آن   ، 
در ادا  مه فصل رشد گسترش سطح برگ و سايه        اندازي اين علف ـهرز     ، 

سبب كاهش رسيد   ن هـاي ذرت    تشعشعات فعال فتوسـنتزي بـه بوتـه        
شده و در نتيجة اين موارد عملكرد بيولوژيك        هـاي ذرت كـاهش      بوته 

يافته است .   
  

جدول  5- ( مقادير عملكرد بيولوژيك ذرت  تن در هكتار ) ماده خشك هاي مختلف سبز شدن و تراكم در زمان هاي مختلف علف هرز سلمه تره   
(    تراكم                            بوته در مترمربع (   

  0  4  8  12   16   20   
                  a 897 / 30             
زمان نسبي سبز شدن   

14 c *   روز قبل از ذرت 61 / 13   d 826 / 9   e 281 / 5   e 488 / 4   f 123 / 0   
7 b   روز قبل از ذرت 23 / 23   c 42 / 16   c 43 / 15   cd 71 / 12   c 45 / 16   

همزمان با ذرت   
  

a 85 / 30   a 97 / 29   a 55 / 27   b4/ 23   a 49 / 28   
:* LSD اعداد با حروف مشترك در هر ستون بر اساس آزمون  1 فاقد اختالف معني دار در سطح  باشند درصد مي .   
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