
39 

  92، بهار 1شماره  36، جلد )مجله علمي كشاورزي(توليدات گياهي 

 در منطقه اهواز) .Zea mays L(اي  هاي هرز ذرت دانه تعيين دوره بحراني كنترل علف

 5 خليل عالمي سعيدو  4، قدرت اهللا فتحي3، عبدالمهدي بخشنده2سيد عطاءاهللا سيادت، 1*ابوالقاسم گرامي

  

  

  )Geramihmd@gmail. com(آموخته كارشناسي ارشد دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين دانش: نويسنده مسؤول - *1

     ن خوزستاناستاديار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامي -5

 خوزستان منابع طبيعي راميناستادان گروه زراعت و اصالح نباتات علمي دانشگاه كشاورزي و  -4و  2،3

  13/2/91 :تاريخ پذيرش                14/2/90 :تاريخ دريافت

  

  چكيده

در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه  1388هاي هرز ذرت، آزمايشي در سال  ي كنترل علفنبه منظور تعيين دوره بحرا

آزمايش  .با پنج تكرار انجام شدهاي كامل تصادفي  كشاورزي و منابع طبيعي رامين اهواز در قالب طرح بلوك

هرز از زمان    هاي تيمارهاي كنترل شامل وجين علف. بودمورد نظر داراي دو سري تيمار بر اساس فنولوژي ذرت 

 F، )برگي  يازده(  V11،)برگي هشت( V8، )برگي  پنج( V5 ،)برگي دو( V2تا رسيدن به مراحل  ذرتسبز شدن 

و در زمان فرا  ههرز بود  در تيمارهاي تداخل نيز زمين آلوده به علف .بود) شاهد -برداشت( Hو ) آغاز گلدهي(

روابط ميان عملكرد دانه و دوره هاي مختلف كنترل و  .صورت گرفتتا آخر فصل وجين  فوقرسيدن مراحل 

 هرز هاي علف طبيعي هاي تراكم از آزمايش اين در .تداخل علف هرز بوسيله آناليزهاي رگرسيوني تعيين شد

، )Echinochloa crus-galli(، سوروف ).Cyperus sp(هاي هرز زمين شامل اويارسالم  عمده علف. شد استفاده

نتايج اين مطالعه نشان داد كه دوره عاري از علف . بود (.malva sp)و پنيرك ) Convolvulus arvensis(پيچك 

كاهش عملكرد براي % 5رشد با احتساب  درجه روز 1125تا  500با برگي ذرت برابر  11تا  2هرز بين مراحل 

برگي  8هاي هرز تيمار كنترل تا مرحله  تعداد و وزن خشك علف. دستيابي به عملكرد قابل قبول دانه كافي بود

هاي هرز تا پايان فصل  تداخل علف. شاهد بدون كنترل كاهش يافتنسبت به صد در 6/84 و 64ذرت به ترتيب 

شت نسبت به شاخص بردا درصدي عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك و 6/19و  6/28، 36به ترتيب موجب كاهش 

  .شاهد كنترل تمام فصل شد

  

 عملكرد ، كاهشهرز  علف دوره بحراني، ذرت، :ها واژهكليد 

  

  مقدمه

 پتانسيل به توجه با كه چهار كربنه است گياهي ذرت

 و دام تغذيه جهت ايران در علوفه و دانه توليد باالي

 استان اغلب در آن كشت و يافته زيادي توسعه طيور

مكاريان و همكاران، ( است كرده پيدا رونق كشور هاي

 علف 30 تا 25 حدود كه دهد مي نشان مطالعات .)1382

 شامل كنند كه مي رشد ذرت مزارع در ساز مشكل هرز

 تركيب تراكم، بسته به .باشد ساله مي چند و يكساله انواع

هوايي،  و آب شرايط شدن، سبز نسبي زمان اي، گونه

 هرز هاي علف خسارت سايرعوامل، و زراعي گياه رقم

 .)2008، 1ويليامز و همكاران( بود خواهد متغير ذرت در

 رقابت زراعي گياهان ساير به نسبت ذرت چند هر

 هر به اما نيست، هرز هاي علف برابر در ضعيفي كننده

 در. دارد هرز هاي علف كنترل به مبرمي نياز حال

 و تراكم به بسته هرز، هاي علف كنترل عدم صورت

 15 از است ممكن ذرت، عملكرد هرز، هاي علف تنوع

؛ 1380كوچكي و همكاران، (يابد  كاهش درصد 90 تا

                                                 
1- Williams et al. 
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مين رابطه راجكن و در ه .)2008ويليامز و همكاران، 

اظهار داشتند كه در رقابت ذرت و  )2001( 1سوآنتون

مطالعات . افتد هاي هرز محدوديت منابع اتفاق مي علف

نشان داد كه استمرار تداخل ) 1385( فاتح و همكاران

دانه را به شدت  تره با ذرت، عملكرد علف هرز سلمه

و ايوانز و  )1382( مكاريان و همكاران. ادكاهش د

ييد كاهش عملكرد ذرت نيز ضمن تأ) 2003( 2همكاران

هاي هرز اعالم كردند تعداد دانه  در نتيجه تداخل با علف

در بين اجزاي عملكرد به تداخل علف هرز در بالل 

با افزايش طول دوره تداخل، . حساسيت بيشتري دارد

يابد  تعداد دانه در بالل به صورت سيگموئيدي كاهش مي

بنابراين كنترل . باشد انند كاهش عملكرد ميمكه ه

ها در توليد ذرت  ترين مديريت هاي هرز از مهم علف

مطلوب  ملكرد دانهاست كه بايستي جهت دستيابي به ع

ترل شديد ها و ريسك كن جهت كاهش هزينه. شود انجام

كاهش  شديد و مكرر كنترل بايد  هاي هرز، عمليات علف

دوره بحراني كنترل . به حالت بهينه درآيد يافته و

اي در طول چرخه رشد  بعنوان دوره 3هاي هرز علف

هاي هرز بايستي براي ممانعت از  محصول كه علف

قابل قبول عملكرد كنترل شوند تعريف شده كاهش غير 

از اين  با استفاده). 2002، 4نزويك و همكاران(است 

گيري در رابطه با زمان و نياز به  امكان تصميم، مفهوم

هاي  هاي هرز، آنگاه كه كنترل موثر علف كنترل علف

مطالعات متعددي براي . شود هرز مورد نظر باشد فراهم مي

هاي هرز در ذرت انجام  ترل علفتعيين دوره بحراني كن

مطالعات دو ساله در منطقه كرج حاكي از . شده است

 عدم وجود يك دوره بحراني در سال اول و وجود يك

راي سال دوم با هاي هرز ب دوره بحراني كنترل علف

هاديزاده و (بود كاهش مجاز عملكرد % 5احتساب 

 در آزمايش) 1382(اصغري و چراغي ). 1384عليمرادي، 

هاي هرز در خود با هدف تعيين دوره بحراني كنترل علف

                                                 
1- Rajcan & Swanton 
2- Evans et al. 
3- Critical period of weed control 
4- Knezevic et al. 

اي در استان رس ذرت دانهدو رقم ديررس و متوسط

كاهش % 5كرمانشاه، اين دوره را با در نظر گرفتن 

رس به ترتيب حد عملكرد براي ارقام ديررس و متوسط

برگي اعالم  5/9تا  3برگي و  9تا  5فاصل مراحل 

 ،نيز در غرب آمريكا) 2003(وانز و همكاران اي. كردند

هاي هرز در حد فاصل مراحل  يك دوره عاري از علف

ذرت را به عنوان دوره بحراني كنترل برگي تا گلدهي  5

  . تعيين نمودندهاي هرز علف

اي در جنوب تركيه مشاهده گرديد عاري  در مطالعه

نگه داشتن ذرت بعنوان كشت دوم از زمان سبز شدن تا 

كاهش عملكرد شد % 5/2هفته بعد از آن منتج به  9 -11

ها به تنوع در  اين تفاوت). 2009، 5اورميس و همكاران(

شش سطح زمين هرز، تراكم اوليه يا پو هاي علف گونه

همچنين شرايط  هاي هرز، عمليات زراعي و بوسيله علف

آب و هوايي در زمان تداخل گياه با علف هرز نسبت 

به همين دليل ). 2002ويك و همكاران، نز(شود  ميداده 

هاي هرز بايستي بطور خاص  دوره بحراني كنترل علف

هاي هرز و  براي هر منطقه و با توجه به تركيب علف

راجكن و سوآنتون، (شرايط آب و هوايي تعيين شود 

ترين زمان  اين مطالعه با هدف تعيين مناسب). 2001

ررسي اثر اي و ب هاي هرز در ذرت دانه كنترل علف

هاي هرز بر  تداخل علفهاي مختلف كنترل و  دوره

رد گياه زراعي و برخي زاي عملكعملكرد و اج

تحت ) وزن خشك و تراكم(هاي هرز  لفهاي ع ويژگي

  .شرايط رشد در منطقه اهواز انجام شد

 

  ها مواد و روش

 %8/0 آزمايش مورد نظر در خاك لومي رسي با

تحقيقاتي دانشگاه در مزرعه  PH= 9/7آلي و  مواد

كيلومتري  36طبيعي رامين واقع در  كشاورزي و منابع

آزمايش . انجام شد 1388شمال شهرستان اهواز در سال 

هاي كامل تصادفي با پنج تكرار  در قالب طرح بلوك

فاصله ميان (داراي هشت خط كاشت  كرت هر. بود

                                                 
5 -Uremis et al. 
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ه طول ب) متر سانتي 20و  75خطوط و روي آن به ترتيب 

صورت ه هاي مختلف ب ها در دورهكرت. ر بودپنج مت

هاي هرز حفظ  با علف هاي هرز و تداخل عاري از علف

هاي هرز، وجين  از علف هاي عاري تدر كر. شدند

د از سبز شدن محصول آغاز هاي هرز بالفاصله بع  علف

برگي، گلدهي و  11، 8، 5، 2ها تا مراحل  تشد و كر

هاي هرز  لفعاري از ع) شاهد(كنترل تمام فصل 

هاي  ه هر مرحله، علفپس از رسيدن ب. نگهداري شدند

هاي  تدر كر. رها شدندتا انتهاي فصل هرز سبز شده 

هاي هرز از  ه داده شد علفهاي هرز، اجاز تداخل با علف

ز شدن تا رسيدن به مراحل ذكر شده با ذرت زمان سب

هاي آنگاه پس از رسيدن به هر مرحله، علف. رقابت كنند

ت تداخل كننده با كر. تا انتهاي فصل وجين شدند هرز

 )شاهد تداخل( تا انتهاي فصل رشداز ابتدا هاي هرز  علف

جهت برآورد كاهش عملكرد در موارد عدم كنترل در هر 

برداري از  نمونه. بلوك آزمايشي در نظر گرفته شد

هاي هرز در تيمارهاي تداخل، در هر يك از مراحل  علف

اين در حالي بود كه در . ام گرفترشدي تيمارها انج

هاي هرز در پايان  برداري از علف تيمارهاي كنترل، نمونه

فصل رشد گياه انجام شد كه طي آن وزن خشك و تعداد 

هاي هرز به تفكيك جنس و گونه به وسيله دو بار  علف

متر مربعي در هر  5/0تصادفي يك كوادرات  پرتاب

ل آن تعيين هاي هرز داخ بر نمودن علف كرت و كف

برداشت محصول از دو رديف مياني هر كرت با . گرديد

متر حاشيه از ابتدا و انتهاي هر رديف و  در نظر گرفتن نيم

فاكتورهاي . ماه صورت گرفت با دست در اواخر آبان

تعداد رديف در (گيري شامل اجزاي عملكرد  مورد اندازه

وزن هزار بالل، تعداد دانه در رديف، تعداد دانه در بالل و 

عملكرد . ، عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت بود)دانه

شاهد بدون  از يحسب درصد ها بر هر يك از كرت

سپس جهت تعيين دوره بحراني بر . رقابت محاسبه شد

هاي پيشنهاد  بر پايه مدل) 1معادله (حسب درجه روز رشد 

يك و همكاران، از معادالت گامپرتز شده توسط كنزو

به ترتيب جهت توضيح ) 3معادله (لجستيك  و) 2معادله (

رز بر هاي كنترل و تداخل علف ه اثر افزايش دوره

 .)2002نزويك و همكاران، ( عملكرد ذرت استفاده شد

 

Tb    ):1( معادله
TT −+

2
minmax

   GDD = 

 
GDD :روز رشد هدرج  

Tmax :حداكثر دماي روزانه 

در نظر  34گراد معادل درجه سانتي 34دماهاي باالتر از ( 

  )گرفته شد

Tmin : حداقل دماي روزانه 

در نظر  10گراد معادل درحه سانتي 10دماهاي كمتر از (

  )گرفته شد

Tb : 10صفر فيزيولوژيك برابر با (دماي پايه ذرت 

  )گراددرجه سانتي

                        ): 2(معادله 
)( )( KTBeAeY

−−=   

Y : از شاهد فاقد رقابت درصدي(عملكرد(                                           

A  :مجانب عملكرد     

 T :بر (هرز پس از سبز شدن   هاي مدت كنترل علف

                                                         .)حسب روز

`KوB :مقادير ثابت      

   a                                                 ):3(معادله 

          1+e (-b (T-c))  

Y  : درصدي از شاهد فاقد رقابت(عملكرد(           

T :بر (هرز پس از سبز شدن   هاي مدت تداخل با علف

  )حسب روز

a، b وc  :مقادير ثابت 

 
در جدول  3و  2 ارامترهاي برآورده براي معادالتپ

تجزيه و تحليل ساير . شده است هآورد يك شماره

افزار استفاده از نرم آوري شده باهاي جمع داده

ها به وسيله آزمون چند  ، مقايسه ميانگين SASآماري

افزار نرم ها با استفاده از نمودار اي دانكن و رسم دامنه

EXCEL انجام شد.  
 

  

Y= 
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  نتايج و بحث

  عملكرد دانه

هاي هرزي كه با ذرت در  عمده علف در اين آزمايش

پيچك و پنيرك  ،سوروف ،شامل اويارسالمرقابت بودند 

بر اساس برازش عملكرد حاصل از تيمارهاي كنترل . بود

هاي مختلف  و تداخل، تفاوت عملكرد دانه ميان دوره

دار  معني%) 1در سطح (هاي هرز   كنترل و تداخل علف

كيلوگرم  7286( بيشترين ميزان عملكرد ).2جدول ( شد

از تيمار كنترل تمام فصل بدست آمد كه ) در هكتار

برگي  11داري با تيمارهاي كنترل تا مراحل  تفاوت معني

در مقابل كمترين ميزان عملكرد از . و گلدهي نداشت

) لوگرم در هكتاركي 4869(تيمار تداخل تمام فصل 

داري با تيمارهاي تداخل تا  ت معنيبدست آمد كه تفاو

 ).3جدول (برگي و گلدهي نداشت  11و  8حل مرا

داري از لحاظ  برگي اختالف معني 2تداخل تا مرحله 

عملكرد با تيمار كنترل تمام فصل نداشت اما با ادامه 

داري در عملكرد  برگي اختالف معني 5تداخل تا مرحله 

كه با افزايش ) كاهش عملكرد% 23(مشاهده شد 

ايش بيشتري يافت هاي تداخل كاهش عملكرد افز دوره

كه تداخل تا انتهاي فصل، عملكرد را به ميزان  اي ونهگ هب

جه به آناليزهاي رگرسيوني بنابراين با تو. كاهش داد% 36

هاي كنترل  روابط مثبت و منفي ميان عملكرد دانه با دوره

بر اساس معادالت . هاي هرز وجود دارد و تداخل علف

 2ميان مراحل  يك دوره عاري از علف هرز رگرسيوني،

 كند عملكرد دانه را فراهم مي% 95برگي ذرت  11 و

اين سطح از عملكرد بعنوان يك سطح عملكرد . )1شكل (

مورد توجه قابل قبول در مطالعات تعيين دوره بحراني 

اين دوره بر حسب  .)2001راجكن و سوآنتون، (باشد  مي

برگي  2كاهش مجاز عملكرد در حد فاصل مراحل % 5/2

ت آمده از سنتايج بد). 1شكل (باشد  تا گلدهي ذرت مي

 هاي هرز تا مرحله اين مطالعه نشان داد كه حضور علف

اين . دو برگي تاثير نامطلوبي بر عملكرد دانه ذرت نداشت

از  اي رحلههاي هرز با م مسئله احتماال بدليل تقارن علف

 در رقابت با آنها از حساسيت كمتري رشد ذرت است كه

بيان  )1971(1 در اين رابطه هانوي. باشد مي برخوردار

ذرت در  كرد كه جذب عناصر غذايي از خاك توسط

 .باشدطور نسبي كم ميه ب برگي 4تا  2طول مراحل 

اصغري و (هاي ديگر محققان  نتايج بدست آمده با يافته

؛ ايوانز و 1384؛ هاديزاده و عليمرادي، 1382چراغي

   .  مطابقت دارد )2003همكاران، 

   اجزاي عملكرد

هاي هرز بر كاهش تعداد دانه در  اثر تداخل علف

% 1بالل و تعداد دانه در رديف و وزن هزار دانه در سطح 

هاي هرز بر تعداد  دار شد اما اثر تداخل علف معني

با افزايش طول ). 2جدول (دار نشد  رديف در بالل معني

دوره تداخل، تعداد دانه در بالل نسبت به شاهد بدون 

اي كه كمترين  رقابت كاهش بيشتري يافت به گونه

تعداد دانه در بالل در تيمارهاي تداخل تا مرحله گلدهي 

دليل اين امر ). 3جدول (و تداخل تمام فصل بدست آمد 

اثر رقابت  به وجود آمدن محدوديت منابع براي ذرت در

 به بستگي بالل در دانه تعداد. باشد هاي هرز مي با علف

 مرحله در غذايي عناصر فراهمي و اهگي ژنتيكي پتانسيل

. دارد دهي و كاكل زايشي به رويشي مريستم تبديل

ذايي، رشد محصول را در غكاهش فراهمي عناصر 

دهي كاهش داده و موجب افزايش سقط  مرحله كاكل

). 1377نورمحمدي و همكاران، (شود  يها م جنين دانه

تواند توجيه كننده كاهش تعداد دانه در  اين مسئله مي

 )2003( به گفته ايوانز و همكاران اگرچه. رديف باشد

تعداد دانه در بالل بيشترين حساسيت را به تداخل با 

دهد اما وزن هزار دانه نيز  هاي هرز نشان مي علف

قرار گرفته و كاهش يابد  تواند تحت اين فشار رقابتي مي

كاهش عملكرد به مراتب  در اما در هر حال تاثير آن

رديف در  همانطور كه بيان شد تعداد. باشد كمتر مي

هاي  هاي مختلف تداخل با علف بالل تحت تاثير دوره

تواند ژنتيكي بودن  ن ميآ هرز قرار نگرفت كه دليل

). 1371هاشمي دزفولي و هربت، (بور باشد صفت مز

 فاتح و همكاران،(نتايج فوق با نتايج ديگر محققان 

                                                 
1- Hanway 
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  92، بهار 1شماره  36، جلد )مجله علمي كشاورزي(توليدات گياهي 

؛ ايوانز و همكاران، 1382؛ مكاريان و همكاران، 1385

 .  مطابقت دارد )2001سوآنتون، ؛ راجكن و 2003

  عملكرد بيولوژيك

اثر ، )2جدول (با توجه به جدول تجزيه واريانس 

عملكرد هاي هرز بر  علف تيمارهاي كنترل و تداخل

بيشترين عملكرد . معني دار شد% 1ك در سطح بيولوژي

 15858(مام فصل با بيولوژيك مربوط به تيمار كنترل ت

بود كه با ساير تيمارهاي كنترل به جز ) گرم در هكتاركيلو

در . داري نداشت كنترل تا مرحله دو برگي اختالف معني

تا مرحله دو مقابل در ميان تيمارهاي تداخل، تيمار تداخل 

بيشترين عملكرد ) گرم در هكتاركيلو 15645(برگي با 

بيولوژيك را به خود اختصاص داد كه با ساير تيمارهاي 

با تداوم دوره . داري را نشان داد تداخل اختالف معني

شتري علف هرز عملكرد بيولوژيك كاهش بي تداخل

 13160(كه تيمار تداخل تمام فصل با  طوري يافت به

لكرد بيولوژيك را دارا كمترين عم) گرم در هكتار.كيلو

هاي هرز از  رسد كنترل علف ه نظر ميب). 3جدول (بود 

برگي براي دستيابي به حداكثر عملكرد  8 تا 5مرحله 

نتايج اين تحقيق نشان داد كه . بيولوژيك كافي باشد

توسط  )محدوديت منابع(هاي اعمال شده  محدوديت

ثير منفي بر عملكرد هاي هرز تأ تراكم جمعيت علف

ثير رقابت رسد تأ اما به نظر مي. ك ذرت داردبيولوژي

هاي هرز بر عملكرد بيولوژيك كمتر از عملكرد دانه  علف

هاي هرز تا انتهاي فصل منجر  باشد چرا كه تداخل علف

درصدي عملكرد بيولوژيك در مقايسه % 6/28به كاهش 

درصدي عملكرد دانه نسبت به شاهد % 36با كاهش 

هاي فاتح  يافتهنتايج بدست آمده با  .كنترل تمام فصل شد

  ..مطابقت دارد) 1385(و همكاران 

  شاخص برداشت

چنين ) 2جدول (با توجه به جدول تجزيه واريانس 

شود كه شاخص برداشت در تيمارهاي كنترل  استنباط مي

با . هاي هرز قرار گرفته است و تداخل تحت تاثير علف

ب ميزان ايش طول دوره كنترل و تداخل به ترتيزاف

كه  طوري شاخص برداشت افزايش و كاهش يافت به

%) 9/45(شاخص برداشت در تيمار كنترل تمام فصل 

برگي و  11، 8، 5بوده كه با تيمارهاي كنترل تا مراحل 

همچنين . داري را نشان نداد گلدهي اختالف معني

كمترين ميزان شاخص برداشت در تيمار تداخل تمام 

ه با ساير تيمارهاي تداخل بدست آمد ك%) 9/36(فصل 

داري را  برگي اختالف معني 2به جز تداخل تا مرحله 

افزايش شاخص برداشت در ). 3جدول (نشان نداد 

تيمارهاي كنترل را بايد بيشتر ناشي از افزايش عملكرد 

دانه آنها دانست چرا كه بدليل شدت رقابت و در پي آن 

ر رشد تشديد محدوديت منابع، به دليل حساسيت بيشت

نسبت به عملكرد (زايشي، ميزان كاهش عملكرد دانه 

به اين ترتيب انتظار . نيز بيشتر خواهد بود) بيولوژيك

رود كه شاخص برداشت ذرت با افزايش رقابت  مي

نيز نتايج مشابهي ) 1385( فاتح و همكاران . كاهش يابد

  . را گزارش كردند

  هاي هرز تراكم و وزن خشك علف
خير أهرز و به ت  هاي حضور علفطوالني شدن مدت 

هاي  ثير بسياري بر تراكم گونهأافتادن زمان وجين ت

با افزايش طول . هرز در طي اين آزمايش داشت علف

، اويارسالمتراكم برگي،  11تا مرحله دوره تداخل 

 11اما از مرحله . افزايش يافت پنيرك، سوروف، پيچك

هاي حاضر در  برگي تا زمان برداشت، تراكم گونه

در هر حال علف هرز ). 2شكل (مزرعه كاهش يافت 

پيچك از همان ابتداي رشد تا پايان آن از لحاظ تراكم، 

طوريكه در پايان فصل  گونه غالب در بين سايرين بود به

، سوروف %6/18، اويارسالم %4/61به ترتيب پيچك 

هاي  علفتراكم % 6/3ها  و ساير گونه% 2/4پنيرك ، 12%

 ). 3شكل (هرز را دارا بودند 

در مقابل، با افزايش طول دوره كنترل از تراكم 

با افزايش زمان ). 2شكل (هاي هرز كاسته شد  علف

هاي هرز، مشاهده شد كه با حذف  كنترل علف

هاي  ب زمينه بيشتري براي ظهور ساير علفهاي غال گونه

شود به  فراهم مي) 1علف مورچه(تر  اهميت هرز كم

                                                 
1-Cressa cretica L. 
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  ...تعيين دوره بحراني كنترل علف هاي هرز ذرت: گرامي و همكاران

  
   )درصد كاهش عملكرد مي باشد 10و  5، 5/2 معرف اعداد داخل بيضي(

  هاي هرز ذرت دوره بحراني كنترل علف - 1شكل 
 
  

  پارامترهاي برآورد شده براي معادالت گامپرتز و لجستيك -)1(جدول 
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  معادله  گامپرتز    لجستيك

c  b  A K B  A پارامترهاي برآورد شده  

  مقادير  برآورد شده  28/73  24/1  003/0  82/98  003/0  78/90
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  92، بهار 1شماره  36، جلد )مجله علمي كشاورزي(توليدات گياهي 

 
 
 
 
  

  

  

  

  

 
 
 

  

  

  گيري شده صفات اندازه تتجزيه واريانس و ميانگين مربعا -2جدول 

تعداد دانه در 

 رديف

تعداد دانه در 

 بالل

تعداد رديف در 

 بالل
 منابع تغيير درجه آزادي شاخص برداشت لكرد بيولوژيكمع عملكرد دانه وزن هزار دانه

24/40ns 

166/ 30 ** 

13/40 

6128/66ns   

44708/52** 

3650/01 

1/06ns 

1/47ns 

1/13 

96/43ns 

829/56** 

47/97 

321243/57ns 

3829760/56** 

148441/99 

4261536/85** 

5138883/15** 

820658/86 

25/09** 

49/72** 

7/20 

4 

11 

44 

 بلوك

 تيمار

 خطا

11/14 13/35 7/79 2/99 6/4 6/2 6/5 _ CV (%) 

ns  ،**  مي باشد % 5و  1عني دار و تفاوت معني دار در سطح م ترتيب بيانگرعدم تفاوتبه * و.  

  گيري شده مقايسه ميانگين صفات اندازه -3جدول 

تعداد دانه در 

 رديف
 تعداد دانه در بالل

تعداد رديف در 

 بالل

وزن هزار دانه 

)گرم(  

 عملكرد دانه

)كيلوگرم در هكتار(  

 لكرد بيولوژيكمع

 )كيلوگرم در هكتار(
 تيمار سطوح تيمار (%)شاخص برداشت 

38/0a 532/0ab 14/0a 244/5ab 6773/3ab 15645/6a 43/2ab (V2) برگي 2   
 
 

تيمارهاي 

 تداخل

30/8b 408/4c 13/2a 225/3c 5628/7d 14076/0bc 40/0bc  (V5) برگي 5  

28/2b 383/6c 13/6a 219/8c 5320/0ed 13902/7bc 38/4c  (V8) برگي 8  

27/4b 360/8c 13/2a 222/1c 5213/5ed 13924/9bc 37/7c  (V11) برگي 11  

27/0b 357/2c 13/2a 218/4c 5038/0e 13485/3 bc 37/4c (F) گلدهي   

26/2b 346/0c 13/2a 216/4c 4869/3e 13160/7 c 36/9c   شاهد تداخل(C)   

29/2b 384/4c 13/2a 224/2c 5290/0ed 13588/2 bc 39/0c  (V2) برگي 2   
 
 

تيمارهاي 

 كنترل

29/8b 418/4c 14/0a 225/0c 6253/3c 14719/8 ab 42/6ab  (V5) برگي 5  

37/8a 512/4b 13/6a 238/0b 6740/0bc 15500/3 a 43/5ab  (V8) برگي 8  

38/2a 551/6ab 14/4a 244/5ab 6826/7ab 15569/7 a 44/0a (V11) برگي 11  

40/8a 567/6ab 14/0a 245/9ab 6976/7ab 15744/5 a 44/3a (F)گلدهي 

41/0a 607/6a 14/8a 253/3a 7286/7a 15858/1 a 45/9a   شاهد كنترل(C) 

 .باشند ار نظر آماري اختالف معني داري ندارندستون كليه ميانگين هايي كه داراي حداقل يك حرف مشترك ميدر هر 
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  ...تعيين دوره بحراني كنترل علف هاي هرز ذرت: گرامي و همكاران

از تراكم % 3/2كه در ابتداي فصل، علف مورچه اي  گونه

شد اما در تيمار كنترل تا مرحله  هاي هرز را شامل مي علف

هاي هرز متعلق به اين  از تراكم علف% 8/20گلدهي، 

، 8در مجموع با ادامه كنترل تا مرحله . )3شكل (گونه بود 

هاي هرز به ترتيب  برگي و گلدهي ذرت تراكم علف 11

تمام درصد در مقايسه با شاهد تداخل  4/80و  4/71، 64

اعالم كرد در بين  )2004( 1بوكان. فصل كاهش يافت

هاي هرز آخر فصل، رقابت بيشتر  گياهان زراعي و علف

هاي  رسد كنترل علف لذا به نظر مي. باشد بر سر نور مي

هرز در مراحل ابتدايي رشد و تشكيل كانوپي ذرت به 

افكني موثر منجر به افزايش توان رقابتي ذرت  منظور سايه

 . هاي هرز شود در جهت كاهش تراكم علف

ين با افزايش تعداد روزهاي تداخل پس از سبز همچن

ه ي هرز نيز افزايش يافت بها شدن، وزن خشك علف

شاهد % 6/84دهي به حدود  كه در مرحله تاسل طوري

از ابتداي فصل رشد تا به ). 4شكل (تمام رقابت رسيد 

. آخر، علف هرز پيچك بيشترين وزن خشك را دارا بود

ه ظهور تاسل، علف از مرحله هشت برگي ذرت تا مرحل

هرز سوروف كه تا قبل از آن نسبت به اويارسالم از وزن 

برخوردار بود از آن پيشي گرفت خشك كمتري 

هاي هرز  وزن علف% 1/18دهي،  كه در مرحله تاسلبطوري

 در انتهاي فصل، اگرچه وزن. ص دادرا به خود اختصا
هاي هرز به حداكثر ميزان رسيد  خشك مجموع علف

كه  پيچكاما در اين ميان به جز ) در متر مربعگرم  7/98(

و بيشترين  سير صعودي افزايش وزن خود را حفظ نمود

وزن  نقش را در افزايش وزن خشك نهايي داشت،

هاي هرز اندكي كاهش يافت كه دليل  خشك ساير علف

. هاي هرز برگردد اي علف تواند به رقابت بين گونه آن مي

وسي بين طول دوره عاري در تيمارهاي كنترل رابطه معك

هاي هرز از ابتداي كاشت با وزن خشك آنها در  از علف

بيشترين وزن خشك  .)4شكل (هنگام برداشت برقرار بود 

بدست آمد اما با ) گرم 54( در مرحله دو برگي ذرت

دهي وزن  برگي و تاسل 11، 8تداوم كنترل تا مرحله 

                                                 
1- Bukan 

% 94و  3/90، 6/84هاي هرز به ترتيب  خشك علف

  .   سبت به شاهد تمام تداخل كاهش يافتن

هاي هرز تا مرحله دو برگي منجر به  كنترل علف

شاهد تداخل تمام % 46كاهش وزن خشك آنها به ميزان 

 هاي خشك علف احتماالً كاهش شديد وزن. فصل شد

هرز در   هرز در اثر اين دوره كوتاه عاري از علف  

مؤثري ندارند، افكني  كه گياهان ذرت هنوز سايه زماني

و  استبوده  هرز هاي  شدن علف  سبز بيشتر تابع الگوي

اندازي روي  در ادامه با ارتفاع گرفتن ذرت و سايه

 .هاي هرز، از توان رقابتي آنها كاسته شده است علف

ت كه سبه خوبي گوياي اين مطلب ا نتايج به دست آمده

هرز در طول فصل رشد به خاطر رقابت    هاي علف

در جذب نور، آب و مواد غذايي وزن خشك  تر قوي

نتايج بدست آمده با  .اند خود را به سرعت افزايش داده

هاديزاده و عليمرادي، (  هاي ديگر محققان گزارش

  .مطابقت دارد )2009؛ اورميس و همكاران، 1384

   

  گيريجهنتي

% 5هاي هرز  بر اساس  دوره بحراني كنترل علف

هاي  كاهش مجاز عملكرد، يك دوره عاري از علف

برگي ذرت برابر با  11تا  2هرز در حد فاصل مراحل 

-با تداوم كنترل علف. درجه روز رشد بود 1125تا  500

وزن خشك آنها به ذرت، برگي  11هاي هرز تا مرحله 

مام تداخل كاهش درصد نسبت به شاهد ت 3/90ميزان 

اين در حالي بود كه عملكرد بدست آمده از  .يافت

تيمارهاي مختلف كنترل و تداخل نشان داد نوسان در 

عملكرد ذرت بر خالف تغييرات در بيوماس و تراكم 

كه عملكرد دانه و   اي گونه هاي هرز بوده به علف

همچنين عملكرد بيولوژيك ذرت تحت تأثير تراكم و 

تأثير . داري يافت ي هرز كاهش معنيها بيوماس علف

هاي هرز نسبت  پذيري عملكرد دانه در رقابت با علف

به عملكرد بيولوژيك بيشتر بود و در نتيجه شاخص 

 .برداشت ذرت بر اثر رقابت كاهش يافت
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رسد  بر اساس اين سطح از كاهش عملكرد، به نظر مي

كش پس رويشي و انجام يك تا دو  كاربرد يك علف

انيزه تا ابتداي مرحله به ساقه رفتن براي عاري وجين مك

از كاهش  هاي هرز و ممانعت نگه داشتن مزرعه از علف

  .بيشتر عملكرد كافي باشد

  

  

  

  

  

  

  هاي هرز بر تراكم علف) 2(و تداخل ) 1(هاي مختلف كنترل  تاثير دوره - 2شكل 
  

  

  
 

 
 )2( تداخلو ) 1(كنترل هاي هرز در تيمارهاي  درصد نسبي تراكم هر يك از  علف - 3شكل 
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  ...تعيين دوره بحراني كنترل علف هاي هرز ذرت: گرامي و همكاران
 
 

 

  

 
 هاي هرز بر وزن خشك علف) 2(و تداخل ) 1(هاي مختلف كنترل  تاثير دوره - 4شكل 
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