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های هرز و تراکم بوته گیاه زراعی بر روی  بررسی تأثیر تداخل زمانی جمعیت طبیعی علف
  (.Zea mays L) ای های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه برخی شاخص

  
، 4،محمدحسین قرینه3، اسکندر زند2، سید عطااهللا سیادت2اله فتحی ، قدرت1عبدالنور چعب

  1 و زینب عنافجه5پور فرشاد ابراهیم

 دانشگاه ،گروه زراعت استاد2  دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین،،دانشکده کشاورزیارشد   کارشناسیهآموخت دانش1
 ،استادیار گروه زراعت4 ،ار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشوری پژوهش3، )اهواز -مالثانی (کشاورزی و منابع طبیعی رامین

  استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه پیام نور خوزستان5  و)اهواز-مالثانی (دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
  15/2/1388 : ؛ تاریخ پذیرش1/8/1387: تاریخ دریافت

  
  1چکیده
صورت  ای، آزمایشی به و تراکم ذرت دانههای هرز   منظور بررسی اثر تداخل جمعیت طبیعی علف       به

 ه در مزرعـ 1385-86در قالب طرح بلوک کامل تـصادفی بـا چهـار تکـرار در سـال زراعـی              فاکتوریل  
تیمارهـای آزمایـشی    .  کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین انجام شـد           تحقیقاتی دانشکده 

 3 هـرز در      و تداخل علـف    )مترمربع بوته در    10 و   7،  4 ( سطح 3 فاکتور، تراکم بوته ذرت در       2شامل  
. بود)  برگی 13 ه برگی و تداخل تا مرحل     9 هعنوان کشت خالص، تداخل تا مرحل      هعدم تداخل ب  (سطح  

تواند از طریق افزایش پتانـسیل        ، ذرت می  )مترمربعدر   بوته   7(در تراکم مناسب بوته     نتایج نشان داد که     
های هرز موجب کـاهش       با این وجود علف   . ی هرز را تا حدی کاهش دهد      ها  علفرقابتی خود تداخل    

ماده خشک تجمعی، سرعت رشد محصول، شاخص سطح برگ، عملکرد دانه، تعـداد دانـه در بـالل و                   
کمتـرین مـاده     موجـب شـده تـا     های هرز      تداخل علف  نحوی که  به. تعداد ردیف در بالل ذرت گردید     

یمارهـای رقابـت     ت طح بـرگ و عملکـرد دانـه از        خشک تجمعی، سرعت رشد محـصول، شـاخص سـ         
ـ . دست آیـد   ههی ب   در هر سه تراکم گیا     برگی   13مرحله  تا  های هرز     علف طـورکلی در ایـن آزمـایش        هب

                                                 
 a_cheab@yahoo.com:  مسئول مکاتبه-*
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 روز پـس از     40( برگـی    9  ههای هرز را تا مرحلـ       مشخص شد که با افزایش تراکم، ذرت حضور علف        
شـدن مـدت      کـه بـا طـوالنی      در صورتی . دنمای   درصدی در عملکرد تحمل می     15-5با کاهش   ) کاشت

   برگی و انتهای فصل رشد عملکرد دانـه کـاهش یافـت، و طـوالنی    13  ههای هرز تا مرحل     تداخل علف 
  .مانع نقصان عملکرد گردید) تیمارهای کشت خالص(های هرز  های عاری از علف شدن دوره

  
  اکم گیاهیهای هرز، تداخل و تر  ذرت، جمعیت طبیعی علف:های کلیدی  واژه

  
  مقدمه

هرز مزارع ذرت کنترل نشوند، بـسته بـه تعـداد و نـوع                های    مطالعات نشان داده است که اگر علف      
از ). 2003مکاریـان و همکـاران،    ( درصد عملکـرد را کـاهش دهنـد          100 تا   15توانند از     هرز می   علف  
ـ . باشـد   اعی می های زر   یشتر سیستم های هرز یکی از عناصر کلیدی در ب         رو، مدیریت علف   این مـین  ه  هب
هرز بسیار مورد  های منظور استفاده از آنها در بهبود مدیریت علف     های رقابت به    لیل، شناخت مکانسیم  د

  ).1999رحیمیان و شریعتی، (توجه قرار گرفته است 
 ای و گونـه   های باالی ذرت در جریان رقابت درون        ای که برخی آزمایشات حاکی از پتانسیل        به گونه 

ن زیادی افزایش میزان تراکم گیاه زراعی ااین محقق بر عالوه). 2006نجفی و تولنار، (ای است  نهگو برون
مکاریـان و همکـاران،     (اند    های هرز را گزارش نموده      را در محدود ساختن اثرات رقابتی ناشی از علف        

) 1985(هیـل  و کارلـسون و  ) 1993(آکر و همکاران  به اعتقاد وان ).2005توماس،  ؛ نورس و دی2003
تاثیر قرار داده و افزایش تراکم       هرز و گیاهان زراعی را تحت        های   تراکم گیاهی تعادل رقابتی بین علف     

. شـود  گیر تلفات عملکرد ناشی از رقابـت مـی   هرز و کاهش چشم  های   گیاهی، سبب کاهش رشد علف    
خـروس    مو علف هرز تاج    ردیف ذرت بر رشد و ن       اثرات فاصله  با مطالعه ) 2005(ردبای و همکاران    نو

خروس   هرز تاج   به این نتیجه رسیدند که بر اثر رقابت ذرت، تولید بیوماس، بقا و توان زادآوری علف                 
  . کاهش یافت درصد80، 97، 99ترتیب  همحصول ب v8 و v3 ،v5سبز شده در مراحل 

هـای هـرز       علـف  های رقابت و در واقع کنترلی گیاهان زراعی، نـسبت بـه             بنابراین یکی از مکانیزم   
های هرز را هـم   با این توصیف اثرات متقابل و رقابتی علف  . افزایش تراکم گیاهی در واحد سطح است      

در بررسی خود   ) 2004(مقدم    که در این ارتباط، عباسپور و رضوانی       کما این . نبایستی از نظر دور داشت    
رز، وزن خـشک و سـطح بـرگ         های ه   به این نتیجه دست یافتند که با طوالنی شدن زمان تداخل علف           
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ادنـد  نشان د ) 1999(در پژوهشی دیگر برمار و همکاران،       . های هرز در واحد سطح افزایش یافت        علف
 هرز   همین علت بیوماس علف    هشدن با محصول، رقابت را آغاز کردند، ب       های هرز از زمان سبز      که علف 

  .شدت افزایش یافت شدن ذرت به   روز اول پس از سبز10در 
شـدن    هفته پـس از سـبز      4های هرزی که برای       گزارش کردند که علف   ) 2000(و همکاران   جیمز  

در ) 2002( ایهرابیـد و سـندویا       .داری نقصان دادند    طور معنی  هذرت کنترل نشدند عملکرد محصول را ب      
حذف شوند ) شدن  روز پس از سبز35(سویا  v4 ههای هرز قبل از مرحل    سویا نشان دادند که اگر علف     

ـ              . گـردد    حفظ مـی    درصد 20 عملکرد کمتر از     کاهش ثیر أدر مجمـوع ایـن تحقیـق بـا هـدف مطالعـه ت
ای   گونه  العمل اکوفیزیولوژیکی ذرت بر رقابت بین       های هرز مزرعه بر فلور طبیعی مزرعه و عکس          علف

  .در شرایط خوزستان طراحی و اجرا گردید
 

  ها مواد و روش
تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین کـه          ه در مزرع  1385این آزمایش در سال زراعی      

خـاک محـل    .  کیلومتری شمال شرقی شهرستان اهواز واقع است، اجرا گردید         36در شهر مالثانی و در      
 بود و سال قبل تحـت       5/7 هاش برابر      درصد مواد آلی و پ     7/0 شنی با    - سیلت -آزمایش از نوع رس   

سب با عرف متداول منطقه و مقادیر نیتـروژن، فـسفر و پتـاس               بستر کاشت متنا    عملیات تهیه . آیش بود 
 کیلوگرم در هکتـار  100 و 7/35، 173ترتیب  خالص مصرفی براساس گزارش آزمایشگاه خاکشناسی به     

مـابقی  .  نیتروژن، پس از تسطیح به خاک اضافه شد        3/1که تمام فسفر و پتاس و همچنین         طوری بود، به 
. نـسبت مـساوی مـصرف گردیـد      برگی بـه   9-8 برگی و    4-5راحل  صورت سرک در م    کود نیتروژن به  

شـد   که در این آزمایش از سیستم غالم در گردشی جهت آبیاری استفاده مـی     ترتیب با توجه به این     بدین
کـه فاروهـا پـر از آب شـدند جلـوی فـاروی               صورت بود که پس از این      لذا نحوه کوددهی سرک بدین    

وشـوی آن جلـوگیری       شد تا از شست     هر کرت با دست پخش می     ورودی را بسته و کود محاسبه شده        
بـا چهـار تکـرار     هـای کامـل تـصادفی       در قالب طرح بلـوک      در این مطالعه از آزمایش فاکتوریل       . گردد

و )  بوتـه در مترمربـع     10 و   7،  4(آزمایشی شامل دو فاکتور، تـراکم بوتـه ذرت            تیمارهای  . استفاده شد 
 ه، تداخل تا مرحل   عنوان کشت خالص   هب در طول دوره رشد       تداخل عدم( سطح   3 هرز در     تداخل علف 

هـر    طـول   . بود) ] روز پس از کاشت    60 [برگی13 ه و تداخل تا مرحل    ] روز پس از کاشت    40 [ برگی 9
قابل ذکر اسـت بـا      .  بود   متر  25/5 متری،     سانتی  75  ردیف کاشت    7 عرض آن با احتساب       و  متر      7 کرت    
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همـین   هبرگی، ب     13 و   9 های مختلف، از نظر وقوع مراحل فنولوژیک           میان تراکم  توجه به تفاوت جزیی   
رقم . زمان صورت گرفت   های مزبور تقریباً هم     علت زمان آغاز وجین در هر مرحله از هر کدام از تراکم           

جهت کشت ابتدا شیارهایی توسط دستگاه فاروئر به عرض       .  بود 704ذرت مورد استفاده سینگل کراس      
ـ    جهـت یکنواخـت    30/4/85 روز قبل از کاشت در تاریخ        2متر روی زمین ایجاد گردید و         نتی سا 75  رت

این بذور مربوطـه     بر عالوه. آب مشخص گردد    دین شکل داغ  ها اقدام به آبیاری نموده تا ب        سبزشدن بوته 
ی  ههای ذرت در دو مرحل سپس بوته. آب کشت شد متری روی داغ  سانتی5-4 عدد در عمق   3به تعداد   

شـدن   بـرای اطمینـان از سـبز      .  برگی تنک شدند، در نهایت در هر کپه یک بوته باقی ماند            5-6 و   4-3
 روز تـا مرحلـه      6-7های بعـدی بـه فواصـل هـر             روز و آبیاری   4های اول و دوم       بذور فواصل آبیاری  

 و  هـای اول    ای ردیـف      جهت حصول نتایج آماری صحیح و حذف اثـر حاشـیه          . برداشت دانه انجام شد   
. شد گیری حذف شده و نیم متر از ابتدا و انتهای هر ردیف نیز حذف می   هفتم هر کرت در هنگام نمونه     

های بعدی با توجه بـه اخـتالف انـدک در وقـوع               گیری   روز پس از کاشت و نمونه      36گیری اول     نمونه
بـه  )  برگـی 13 و 9 گیری شده ویژه مراحل اندازه هب(های مورد آزمایش     مراحل فنولوژیک در کلیه تراکم    

.  روز، بدون در نظر گرفتن مراحل فنولوژی تا زمان برداشت محصول ادامـه داشـت               15-14فواصل هر   
هـا بـا     در نهایـت کـرت    ). 2004زند و همکاران،    (گیری در منابع مرسوم ذکر شده است          این نوع نمونه  

ز حـذف حاشـیه     پـس ا  مترمربـع از هـر کـرت            5/2 دست برداشت شدند و برای تعیین عملکرد نهایی         
 گیـاهی ذرت    ههای رشد برای جامعـ      ترتیب عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص      برداشت گردید و بدین   

 SAS افزار  گیری صفات موردنظر از نرم های حاصل از اندازه جهت تجزیه و تحلیل داده. محاسبه شدند 
  .ده گردید استفا Excelافزار  ها از نرم  و برای رسم شکلSigma Plot ver. 2001و 
 

  نتایج و بحث
   هرز خصوصیات مورد ارزیابی برای علف

، )V13( برگـی    13های هرز تا مرحلـه        با طوالنی شدن زمان تداخل علف     : های هرز   وزن خشک علف  
که وزن خـشک کـل علـف هـرز در            طوری هب. های هرز در واحد سطح کاهش یافت        وزن خشک علف  

 گرم در مترمربـع نـسبت بـه         8/11 و   32،  12ترتیب   به) V13( بوته در این مرحله      10 و   7،  4های    تراکم
) 2 و 1(طور که در این اشکال  این همان بر عالوه). 2 و   1شکل  (کاهش نشان داد    ) V9( برگی   9مرحله  

 بوته در مترمربع بـود کـه دلیـل ایـن امـر ناشـی از                 7شود بیشترین کاهش مربوط به تراکم         مشاهده می 
باشد، و این موید آن اسـت کـه افـزایش       هی مناسب در واحد سطح می     قدرت رقابت ذرت با تراکم گیا     
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 مقـدار قابـل    تواند از طریق افزایش پتانسیل رقـابتی محـصول بـه            تراکم گیاهی ذرت تا حد مطلوب، می      
و ) 2003(مکاریان و همکـاران  . های هرز را کاهش و احیاناً تحمل و یا دفع نماید توجهی تداخل علف   

 بـه  1/7تی نتیجه گرفتند که با افزایش تراکم گیـاهی ذرت از   ، در طی مطالعا)1996(مورفی و همکاران  
  . هرز کاهش یافت  بوته در مترمربع بیوماس علف5/9

، علـف هـرز   ) درصـد  70حدوداً  (های هرز موجود را       ای از وزن خشک علف      همچنین بخش عمده  
 C4برتری این علـف هـرز   دلیل ). 2 و 1شکل (تشکیل داد ) Echinochloa crus-galli(سوروف 
، باال بودن میزان دما و تشعشعات خورشیدی در فصل تابـستان در شـرایط   C3های هرز    علف نسبت به 

ای  در مطالعـه .  مهیا نموده است C4خوزستان بوده که از این نظر وضعیت مطلوبی را برای رشد گیاهان
 سـازگاری بهتـری بـه درجـه     خروس که  و تاجنظیر سوروف C4 های هرز علف ،گزارش شددیگر نیز 
  ).2004مقدم،  عباسپور و رضوانی( غالب شدند C3های هرز  های باال و نور زیاد دارند، بر علف حرارت

 13 در هر مترمربع با افزایش طول دوره تداخل تـا مرحلـه              های هرز   تعداد علف : های هرز   تعداد علف 
 9ل در این مرحلـه نـسبت بـه مرحلـه            های هرز ک    علفنحوی که تعداد     به. برگی، روند کاهشی داشت   

شکل ( بوته در مترمربع تقلیل یافت       5/3 و   0،  7/7میزان   بهترتیب    بوته به  10 و   7،  4های    در تراکم  برگی
 بیشتر ذرت، و    اندازی  سایهدلیل رشد و      با گذشت زمان، به    های هرز   تعداد علف  احتماالً کاهش    ).4 و   3

باشـد کـه ایـن      ...  و نور بر سر منابع غذایی،      های هرز   علفهای    گونه  ای و بین    گونه  افزایش رقابت درون  
گوینـد   مـی » 1خـودتنکی «تر خواهد شد که اصطالحاً به ایـن پدیـده      رقابت سبب حذف گیاهان ضعیف    

  ).1995 و همکاران، کوچکی(
  

  
  

  .) روز پس از کاشت40( برگی 9های تداخلی تا مرحله هرز   میزان وزن خشک علف-1شکل 

                                                 
1- Self-Thinning 
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  .) روز پس از کاشت60( برگی 13های تداخلی تا مرحله هرز میزان وزن خشک علف -2شکل 

  

  
  

  .) روز پس از کاشت40( برگی 9های تداخلی تا مرحله هرز یزان تراکم علف م-3شکل 

 

  
  

 .) روز پس از کاشت60( برگی 13های تداخلی تا مرحله هرز  میزان تراکم علف-4شکل 
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  روند رشد ذرت
 تغییـرات مـاده خـشک       )5(شـکل   : سرعت رشد محصول و شاخص سطح برگ      تجمع ماده خشک،    

طور که مالحظـه     همان. دهد  های هرز را نشان می      های مختلف در تداخل با جمعیت طبیعی علف         تراکم
های کشت خالص بیشتر از تیمارهای تـداخلی          های هرز بیوماس تراکم     شود، همواره در غیاب علف      می

در بر ماده خـشک کـل       ) GDD 1043( برگی   13های هرز تا مرحله       فتداخل عل ای که     به گونه . است
احتماالً دلیل این امر، این باشـد کـه گیـاه در ایـن              . اثر شدیدتری گذاشته است   سه تراکم مورد آزمایش     

هـای هـرز داشـته و         مرحله در فاز زایشی قرار داشته و گیاه حساسیت بیشتری به استرس حضور علف             
  .دهد  برگی نشان می13ای هرز را قبل از مرحلۀ ه همین امر لزوم حذف علف

 7های    نسبت به تراکم  )  گرم در مترمربع   140( بوته   4گیاهی  این ماده خشک تجمعی تراکم       بر عالوه
. کمترین مقدار بود برگی در 9 هدر مرحل)  گرم در مترمربع  240 و   208ترتیب   هب( بوته در مترمربع     10و  
 و  7هـای      بوته در این مرحله نسبت به تراکم       4 خشک تجمعی تراکم     کلی، علت کمتر بودن ماده     طور هب

توان در باال بودن توانایی تولید ماده خشک در تراکم گیـاهی بـاالتر، کـاهش                   بوته در مترمربع را می     10
ه خـشک   کمتر تولید محصول در رقابت با علف هـرز و تاثیرگـذاری بیـشتر آن بـر رونـد تجمـع مـاد                      

تـا  تیمارهـای تـداخلی    حال حتی این برتری در افزایش مـاده خـشک در             اینبا  . های هرز دانست    علف
ـ ( بوتـه    10 و   7هـای     در تـراکم  ) GDD 1043 ( برگـی  13مرحله    گـرم در    4/703 و   9/685ترتیـب    هب
هـا،    البته در تمام تـراکم    . دیده شد )  گرم در مترمربع   8/568( بوته در مترمربع     4بیشتر از تراکم    ) مترمربع

 نهـر چنـد کـه بیـشترین سـرعت رشـد محـصول از آ       .  را نیز نباید نادیده انگاشـت    سرعت رشد اولیه  
ـ . های هرز با ذرت موجب کاهش رشد آن گردید          های کشت خالص بود، و تداخل علف        تراکم  طـور  هب

بـا ایـن    . های هرز بود    دلیل واکنش ذرت نسبت به افزایش فشار رقابتی ناشی از علف           هکلی این مسئله ب   
 03/1 و   95/0ترتیـب    بـه (های هرز      بوته در تداخل با علف     10 و   7های    ولیه تراکم وجود سرعت رشد ا   
 بوتـه در مترمربـع      4، همواره بیشتر از سرعت رشد اولیه تراکم         ) درجه روز رشد   30گرم بر مترمربع در     

 13مرحله (همچنین در ادامه رشد گیاه ). 6شکل (است )  درجه روز رشد 30 گرم بر مترمربع در      81/0(
 نـسبت   83/1( بوته در متر مربع را طی نمود         10 و   7این تراکم، روندی به مراتب کمتر از تراکم         ) یبرگ
  ). درجه روز رشد30 گرم بر مترمربع در 9/1 و 08/2به 

مربـع در   بوتـه در متر 7تری نسبت بـه تـراکم   رغم بر  بوته، علی10این سرعت رشد تراکم      بر عالوه
دلیل تعادلی شدن رقابـت درون       هرسد در تراکم گیاهی متوسط ب       مینظر   هب.  برگی کاهش یافت   9مرحله  

  .ای این امر میسر گردید گونه گیاهی و برون
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 همواره شاخص سطح برگشود،   مشاهده می7طور که در شکل  در مورد شاخص سطح برگ همان 
شاخص سطح بـرگ بـا      مطابق این شکل،    . های رقابتی است    های کشت خالص بیشتر از تراکم       در تراکم 

تاجی به حـداکثر مقـدار خـود          گذشت زمان با شیب زیادی افزایش یافت و تقریباً مصادف با ظهور گل            
اما آن چیزی که در این شکل قابل توجه است وقوع حداکثر شاخص سطح برگ زود هنگـام در          . رسید

 درجـه  1202تقریبـاً  (هاسـت   نسبت به سایر تـراکم )  درجه روز رشد1142 ( بوته در مترمربع10تراکم  
چنـین بـا افـزایش قـدرت       بدین معنی که با اضافه شدن تعداد بوته در واحـد سـطح و هـم               ). روز رشد 

به زمان جلـوتری هـدایت شـد از طـرف دیگـر رونـد                رقابت، دستیابی به حداکثر شاخص سطح برگ      
ن تـراکم، تـداخل     رسـد کـه در ایـ        نظر می  هلذا ب . کاهش در اثر قدرت رقابت بیشتر زودتر انجام گردید        

موجـود در خـاک،     ) ویژه نیتـروژن   هب(های هرز از یک طرف ضمن کاهش فراهمی عناصر غذایی             علف
از طـرف دیگـر رقابـت       . انـد   های پایینی گیاه شـده     ویژه برگ  هها ب  موجب پیری زودرس و ریزش برگ     

 کاهش شاخص    منجر به  هنتیجدر  های قدیمی شده و      ای باعث تسریع پیری و زردشدن برگ        گونه  درون
ای، دوام سطح بـرگ بیـشتر و کـاهش      بوته در مترمربع از توازن گونه  7اما تراکم   . سطح برگ ذرت شد   

 4 و   10نسبت به تراکم    )  درصد 5/6 و 5/1ترتیب   هب( برگی   13 و   9شاخص سطح برگ کمتر در مراحل       
ـ (بوته در مترمربـع      ـ   ) =3/6V9=  ،2/9V13 و   =3/1V9=  ،5/12V13ترتیـب    هب ود، در نتیجـه    برخـوردار ب

ی باال بودن شاخص سطح بـرگ را        مطالعات زیاد . های هرز را بیشتر تحمل نماید       توانست تداخل علف  
؛ 1995لمـرل و همکـاران،      (داننـد     عنوان یکی از صفات موثر بر افزایش توانایی رقابـت گیاهـان مـی               به

  ).1993ملندر، 
اوت ذرت و تـداخل علـف هـرز بـر           هـای متفـ     اثرات متقابل تـراکم    :عملکرد و اجزای عملکرد ذرت    

داری داشـته      درصـد تـأثیر معنـی      5 درصـد و     1/0ترتیب در سطح احتمال      بهعملکرد  و اجزای   عملکرد  
های هرز  رقابت علفذرت به    واکنش متفاوت تراکمهدهند دار بودن اثر متقابل نشان بنابراین معنی. است

  ).1جدول ( است )V13 و V9( برگی 13 و 9در مراحل 
عملکـرد  .  آورده شده است   8کرد دانه در تیمارهای مختلف برحسب گرم بر مترمربع در شکل            عمل

عبارت دیگر،   به.های مختلف است دانه در تیمارهای کشت خالص بیشتر از تیمارهای تداخلی در تراکم
 در  درصد9 و 6ترتیب  به)  برگی13 و 9مراحل ( از کاشت  روز پس60 و  40هرز تا     های    حضور علف 
 بوته در مترمربـع     10 در تراکم     درصد 27 و   5 بوته و    7 در تراکم     درصد 28 و   15 بوته،   4تراکم گیاهی   

 اما نکته قابل مشاهده در این شـکل         .عملکرد دانۀ ذرت را نسبت به کشت خالص هر تراکم کاهش داد           
ـ  . با وجود تعداد کمتر بوتـه در واحـد سـطح اسـت              بوته 4در تراکم گیاهی    افت عملکرد کمتر     نظـر   ه ب
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ای ناچیز بـوده و در ایـن شـرایط تنهـا رقابـت غالـب رقابـت                    گونه  رسد در این تراکم رقابت درون       می
هـای هـرز      لذا همین مسئله موجب کاهش افت عملکرد ناشی از تداخل علف          . ای بوده است    گونه  برون

، و این تراکم    اما در کل کمبود بوته در واحد سطح نتوانست کاهش عملکرد را جبران نماید             . شده است 
  .ها در کمترین سطح موجود قرار گرفت از این نظر نسبت به سایر تراکم

ای نشان دادند که ذرت قادر است فشار ناشـی از حـضور علـف                 در مطالعه ) 2006(نجفی و تولنار    
زیمـدال  .  برگی تحمل کند   10 و   7های باالی خود را حتی تا مراحل          خروس و همچنین تراکم     هرز تاج 

های هرز در اوایل فصل رشـد کـرده امـا در مراحـل بعـد حـذف                    چه علف  زارش کرد، چنان  گ) 1980(
با مـشخص نمـودن زمـان    ) 2004(داگن و همکاران . شود شوند، به گیاه زراعی صدمه زیادی وارد نمی 

 3های هرز در ذرت نتیجه گرفتند که بیشترین عملکرد از تیمارهایی که در مراحل                 مطلوب کنترل علف  
آنچه مـسلم اسـت عـواملی همچـون         . دست آمد  ههرز نگهداری شدند، ب     رگی عاری از علف      ب 10-7و  

شدن علف هرز نسبت به گیاه زراعی، گونـه و رقـم    گونۀ علف هرز، تراکم علف هرز، زمان نسبی سبز 
دست آمده در مناطق مختلـف       هگیاه زراعی و عوامل محیطی همچون دما و بارندگی باعث تغییر نتایج ب            

  ).2004مقدم،  عباسپور و رضوانی (شوند می
ـ (هـای کـشت خـالص        تعداد دانه در بالل در تراکم      بیـشتر از  )  بوتـه در مترمربـع  10جـز تـراکم    هب

 7 و   4های    داری میان تیمارهای شاهد و تداخلی تراکم        تیمارهای تداخلی بود و از این نظر تفاوت معنی        
داری وجـود      بوتـه اختالفـی معنـی      10ای تـراکم    که بین تیمارهـ    در حالی . بوته در مترمربع مشاهده شد    

  ).2جدول (نداشت 
 بوتـه در مترمربـع      10تعداد دانه در ردیف هر بالل در تیمارهای مختلـف، بـه اسـتثنای تیمارهـای                 

 2مطـابق جـدول      تعـداد ردیـف در بـالل      امـا در مـورد      . داری کمتر از کشت خالص بـود        طور معنی  هب
هـای آمـاری       کشت خالص در هر سـه تـراکم گیـاهی در گـروه             تیمارهایتداخلی نسبت به    تیمارهای  

که تفـاوت میـان      طوری از پایداری نسبی برخوردار بود به     با این وجود این صفت      . مختلفی قرار گرفتند  
 درصـد   4 و   6/3،  3/2ترتیب   ه بوته در مترمربع ب    10  و 7،  4کمترین و بیشترین تیمارهای تداخلی تراکم       

مکاریـان و   کـه بـا نتـایج        مـشابهت دارد در صـورتی     ) 1987(ج ویـور و تـان       که با نتای  . محاسبه گردید 
 بوتـه در مترمربـع تفـاوت        10 و   4وزن هزاردانه در میـان تیمارهـای        . مطابقت ندارد ) 2003(همکاران  

 بوتـه در مترمربـع      7که میان تیمارهـای تـداخلی و شـاهد در تـراکم              در صورتی . داری نشان نداد    معنی
  ).2جدول (دیده شد داری  اختالف معنی
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  ).ج( بوته در مترمربع 10و ) ب( بوته 7، )الف( بوته 4 روند تغییرات ماده خشک کل تراکم گیاهی -5شکل 
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  ).ج( بوته در مترمربع 10و ) ب( بوته 7، )الف( بوته 4 روند تغییرات سرعت رشد محصول تراکم گیاهی -6شکل 
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  ).ج( بوته در مترمربع 10و ) ب( بوته 7، )الف( بوته 4رگ تراکم گیاهی  روند تغییرات شاخص سطح ب-7شکل 

 الف

 ب

 ج
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  .های هرز بر عملکرد دانه در تراکم گیاهی مختلف  اثر تداخل جمعیت طبیعی علف-8شکل 
  
  

  .)میانگین مربعات( تجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد -1جدول 

ns ،*  درصد1/0 و 5دار در سطح  دار و معنی ترتیب بیانگر عدم تفاوت معنی به***و .  
  

  منابع تغییر
درجه 
  آزادی

  تعداد دانه در بالل
  اد دانهتعد

 در ردیف

تعداد ردیف 
  در بالل

  وزن
 هزاردانه

  عملکرد
 دانه

 ns14/715 ns05/16 ns11/0 ns13/69 ns32/364  3  بلوک

 2  تراکم گیاهی
***39/46553 ***51/208  ***30/1 ***58/8804 ***33/25314 

 00/70003*** 11/1727*** 04/1***  39/77*** 33/16028***  2  تداخل علف هرز

ابل اثر متق
  تداخل×تراکم

4  *13/3120 *03/23  *30/0 *06/425 ***20/10629 

 76/767 21/234 07/0 46/10 61/814  24  اشتباه آزمایشی

 4/4 1/4 97/1 5/7 7/4    ضریب تغییرات
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  .های مختلف کشت خالص و تداخلی عملکرد در تراکماثرات متقابل اجزای  -2جدول 

  .باشد دار میان تیمارهای آن تراکم می مشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنی حروف
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Abstract1 
   In order to evaluate the interference effect natural population weeds and plant 
density, an experiment with Randomized Complete Block design in factorial 
arrangement with 4 replications was conducted in 2006 in a field experiment at 
Ramin Agricultural and Natural Resources University, Khouzestan. Treatments 
included two factor, plant density of corn at three levels (4, 7 and 10 plants m-2) 
and weed interference at three levels (no interference as pure stands, interference to 
v9 and interference to v13). Results indicated that at optimum plant density (7 plants 
m-2), corn can by competitiveness increase own weeds interference decreased. 
Never less weeds caused of corn dry matter accumulation, crop growth rate, leaf 
area index, grain yield, grain number per ear and row number per ear decreased. 
Meanwhile weeds interfere caused to least of dry matter accumulation, crop growth 
rate, leaf area index and grain yield got from the treatments weeds competition to 
v13 in any of corn densities. In addition, in these experiments characterized that 
with corn density increasing on weeds infested treatments, corn tolerated weeds 
with yield loss till v9 stage (approximately 5-15% and 40 days after planting), while 
corn yield decreased with increasing duration of weed interference to v13 stage and 
harvesting (full season weed infestation), and decreased with increasing duration of 
weed control (pure stands). 
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