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  چکیده

 ايورفولوژیک و فیزیولوژیـک ذرت دانـه  بر خصوصیات م ).Chenopodium album L( ترهتأثیر زمان نسبی سبز شدن سلمهبه منظور ارزیابی 
)Zea mays L.(  هاي کامل هاي خرد شده در قالب طرح بلوكهرز،آزمایشی به صورت کرت در سطوح مختلف تراکم این علف 704رقم سینگل کراس

 سهتره با زمان سبز شدن سلمه. شهد انجام شده کشاورزي دانشگاه فردوسی مدر مزرعه تحقیقاتی دانشکد1384-85در سال زراعی تصادفی با سه تکرار 
بوتـه در   20و  16، 12، 8، 4، سطح صفر ششهرز با  روز زودتر و همزمان با ذرت به عنوان فاکتور اصلی و تراکم این علف هفت, روز زودتر 14سطح 

هـر چـه زودتـر و    خشک ذرت با ظهـور  ماده مقدار شاخص سطح برگ و ، اد که ارتفاعنتایج نشان د. مترمربع به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد
هـرز   خشـک علـف  مـاده  تره نسبت به ذرت جلوتر بود، شاخص سطح برگ و در مقابل، هر چه زمان ظهور سلمه .یافتتره کاهش افزایش تراکم سلمه
گیري شده در ذرت تره باعث کاهش خصوصیات اندازهمههرز سل یش تراکم علفبا وجودیکه افزا. هاي باال، بیشترین مقدار را داشتبخصوص در تراکم

شـدن   توان اظهار داشت که زمان سـبز در مجموع با توجه به شیب کاهشی می. دار نبودهرز معنی هاي باالي این علفولی روند کاهش در تراکم, شد
ازاي تعداد روزهاي سبز شدن زودهنگام علف هرز نسبت به ذرت، توان رقـابتی ذرت  و به  داردبیشتري بر رشد ذرت  تأثیرتره نسبت به تراکم آن سلمه

 . خواهد شدکاهش یافته و افت شدیدي در رشد آن مشاهده 

  
  ، سطح برگزیست تودهتراکم، زمان نسبی سبز شدن،  :کلیدي هايواژه

  
    1  مقدمه

هاي هرز مخصوص به خود را دارد که علف اغلب هر گیاه زراعی
عادت رشدي و دیگر , امر ممکن است ناشی از چرخه زندگی آنها این

-علـف . هایی باشد که الزمه رقابتی موفق با گیاه زراعی استویژگی
شوند عبارتند رت یافت میاي که در مزارع ذهاي هرز پهن برگ عمده

ــه، ).Polygonum aviculare L( هفـــت بنـــد علـــف: از  خرفـ
)Portulaca oleracea L.(، س ریشه قرمزتاج خرو )Amaranthus 

retroflexus L.(، ترهسلمه )Chenopodium album L.( و فرفیون 
)Euphorbia spp.( تره و تاج خـروس ریشـه   که در این میان سلمه

تره یکی از سلمه ).Fletcher, 1983(سازترین آنها هستند مشکل قرمز
زنی هجوانو ) Holm et al., 1977(هاي هرز جهان است بدترین علف

از . شـود ماهاي پائین انجام میهاي هرز در دنسبت به دیگر علف آن
                                                        

هاي هرز، دانشیار و استاد گروه زراعت به ترتیب دانشجوي دکتري علف - 2 و 1
  دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد
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رو به خاطر سبز شدن زودهنگام قبل از گیاه زراعی داراي برتـري  این
 Chu et al., 1978; Weaver et(باشـد  در شروع فصل مـی رقابتی 

al., 1988; Wiese & Binning, 1987 .(علف هـرز   رقابت پذیري
هرز و گیاه زراعی  تراکم، زمان نسبی سبز شدن علفتره بوسیله سلمه

 Kempenaar et(شود نسبت به یکدیگر و شرایط محیطی تعیین می
al., 1996 .(تـره در  هرز سـلمه  در حقیقت رقابت پذیري و دوام علف

زنی بذر آن تحت دامنه وسیعی از عوامل شامل جوانه ارتباط با بسیاري
 ,Bassett & Crompton, 1978; Cumming(از شرایط محیطـی  

1963; Henson, 1970( سبز شدن زودهنگام در طول فصل زراعی ،
، جوانه زنی تحـت دوره وسـیعی از   )Ogg & Dawson, 1984(رشد 

 ;Mulugeta & Stoltenberg, 1998(زمان در طـول فصـل رشـد    
Ogg & Dawson, 1984 ( ،  رقابـت بـراي عناصـر غـذایی     قابلیـت

)Pandy et al., 1971; Vengris, 1955( ــراوان ــذر ف ــد ب ، تولی
)Harrison, 1990; Holm et al., 1977(   دورة خـواب ، بـذور بـا 

و طـول  ) Henson, 1970; Williams & Harper, 1965(متفاوت 
 ;Holm et al., 1977(سال در خاك مزرعه است  40عمر بذر باالي 
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Lewis, 1973.(   هـرز  علـف -تراکم علف هرز در رقابت گیـاه زراعـی
هاي هرز که با وجود کنترل سطح آستانه تراکم علف. ار مهم استبسی

، در محصول شودمیی اه زراعدرصد عملکرد گی 10تا  5 باعث کاهش
بوته در مترمربع و  5برگ یکساله حدود  هاي هرز پهنذرت براي علف
بوتـه در مترمربـع اسـت     10-40هاي یکسـاله در حـدود   براي گراس

)Smith et al., 2004 .(  
هرز نسبت به گیاه زراعی در رابطه با  مان نسبی سبز شدن علفز

هاي هرزي که علف. رشد و عملکرد گیاه زراعی نیز حائز اهمیت است
 & Bosnic(زننـد، تولیـد بـذر بیشـتر     قبل از گیاه زراعی جوانه مـی 

Swanton, 1997; Peters & Wilson, 1983(،  وزن خشک ساقه و
و ) Martin & Field, 1988(ته هاي رقـابتی بـاالتري داشـ   شاخص

زنند، کاهش زراعی جوانه میهاي هرزي که بعد از گیاه نسبت به علف
 & Bosnic(شـوند عملکرد بیشتري را در گیـاه زراعـی موجـب مـی    

Swanton, 1997; Dielman et al., 1995; Knezevic et al., 
1995; Donovan et al., 1985.(       اگـر حـداکثر ارتفـاع علـف هـرز

اکثر ارتفاع چغنـدر شـود،   سانتیمتر برسد که معادل حد 60تره به سلمه
توانند سبب شوند میي هرزي که زودتر از چغندر سبز میهاتنها علف

 30تـره بـه   هرز سـلمه کاهش شدید عملکرد شوند و اگر ارتفاع علف 
هاي هرزي ابد، کاهش عملکرد کمتري توسط علفمتر تقلیل یسانتی

 ,.Kropff et al( د، قابل مشاهده خواهـد بـود  شونکه زودتر سبز می
 Amaranthus rudis Sauerتأخیر در سبز شدن علف هـرز  ). 1993

منجر به کاهش در ارتفاع آن شد  ).Glycine max L( نسبت به سویا
سـانتیمتر کـاهش    30و براي هر هفته تأخیر در سبز شدن، ارتفاع آن 

گیاه مجاور قرار  سایۀ گیاهی که در. Hartzler et al., 2004)(یافت 
, هاطویل شدن میانگره, هاي باریکبرگگیرد با خصوصیاتی چون می
نسبت وزن برگ کمتر به وزن خشک ساقه و نسبت , هاي افتادهساقه

 Rajcan(شناسایی اسـت  وزن ریشه کمتر به وزن خشک ساقه قابل 
et al., 2004.(  ارتباط شـاخص  اهمیت کانوپی در رقابت براي نور به

ش و سطح برگ کانوپی، ارتفاع، نسبت گسترش سـطح بـرگ و پخـ   
 & Sinoquet(شـود  هـا در کـانوپی نسـبت داده مـی    توزیـع بـرگ  

Caldwell, 1995 .(   تأخیر در سبز شدن تاج خروس ریشـه قرمـز در
از بیوماس به اجزاي اصلی  زراعت ذرت موجب تخصیص درصد زیادي
. ش نشـان داد هـاي آن کـاه  ساقه شد و تخصیص بیوماس به شاخه

ار زیادي از ماده همچنین در اثر تأخیر در سبز شدن این علف هرز مقد
نسبت به گیاهانی که به همراه , هاي باالي گیاهخشک آن به قسمت

 ,.McLachlan et al(اختصـاص یافـت   , محصول سبز شـده بودنـد  
1993 .(  
هایی چون ارتفاع و سـطح  شاخص به نقش با توجهب، ین ترتیبد

عیین درجه رقابت و تولید ماده خشک گیاه، هدف از اجـراي  برگ در ت
تره بـر خصوصـیات رشـدي    هرز سلمه این تحقیق برآرود اثرات علف

هاي مختلف سـبز شـدن و   ها و زمانهاي ذرت تحت تأثیر تراکمبوته

 . هرز بود ها در گیاه زراعی با علفمقایسه این شاخص
  

  هامواد و روش
هـرز   کم و زمان نسبی سبز شـدن علـف  به منظور ارزیابی اثر ترا

کـه   704اي رقم سینگل کراس تره بر رشد و عملکرد ذرت دانهمهسل
آزمایشـی در  , روزه اسـت  130تـا   110یک رقم دیررس با دورة رشد 

در مزرعــه تحقیقــاتی دانشــکده کشــاورزي  1384-85زراعــی  ســال
 هـاي آزمایش به صورت کرت. دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا درآمد

هاي کامل تصـادفی بـا سـه تکـرار و طـرح      خرد شده در قالب بلوك
بوتـه در   هشـت (هـرز در تـراکم ثابـت ذرت    افزایشی علـف  -رقابتی

) سانتیمتر 20سانتیمتر و روي ردیف  70مترمربع با فواصل بین ردیفی 
به دلیل مشکالت اساسی در پیاده کردن زمان سبز . طراحی و اجرا شد

هـاي خـرد   هاي کـرت ها از آزمایشکرتشدن علف هرز در تک تک 
، زمان سـبز شـدن   به همین دلیل. جاي فاکتوریل استفاده شد شده به
هرز به عنوان فـاکتور  ه عنوان فاکتور اصلی و تراکم علف هرز بعلف 

 فاکتور اصلی شامل زمان سبز شـدن علـف  . فرعی در نظر گرفته شد
از سبز شـدن  روز قبل  14: سطح سهتره نسبت به ذرت در هرز سلمه

و همزمان با سـبز  ) E-7(روز قبل از سبز شدن ذرت  7 ،)E-14(ذرت 
روز زودتـر   14ه زمان سبز شدن با توجه به آنک. بود) 0E(شدن ذرت 

تره در مزرعه غیرواقعی بوده و ایـن علـف هـرز طـی     هرز سلمهعلف 
رود، ایـن تیمـار بـراي ارزیـابی     سازي زمین از بین مـی عملیات آماده

فاکتور فرعی شامل تـراکم  . ان سبز شدن در نظر گرفته شدماهمیت ز
، )4D( 4، تـراکم  )0D(تراکم صـفر  : سطح ششتره در هرز سلمه علف

بوته در  20و تراکم ) 16D( 16، تراکم )12D( 12، تراکم )8D( 8تراکم 
   .بود) 20D(مترمربع 

متر در نظر گرفتـه   8/2×3ها در این آزمایش طول و عرض کرت
سازي زمـین در  عملیات آماده. ردیف بود چهارکرت شامل شده و هر 

کیلوگرم  200و قبل از کاشت معادل ماه انجام گرفتاوایل اردیبهشت
کیلوگرم در هکتار کود پتاسه  200در هکتار کود سوپرفسفات ساده و 

پتاسیم بر اساس عرف رایج کشاورزان در منطقه در  به صورت سولفات
 300نیز بر اساس نیاز ذرت بـه مقـدار    کود نیتروژن. زمین پخش شد

درصـد در مرحلـه    25درصد در ابتداي کشت،  50(کیلوگرم در هکتار 
برگـی   10-12درصد باقیمانده در مرحلـه   25برگی و  هشتتا  شش

تاریخ و ترتیب کاشـت  . در زمین پخش شد) ذرت بصورت کود سرك
  :تره و ذرت به قرار زیر بودهرز سلمه بذور علف
با زمان سبز شدن نسبی دو هفته و یک هفته (تره سلمههاي بوته

در دو طرف محـل   نیمۀ اول اردیبهشت ماه در) زودتر نسبت به ذرت
هـاي ذکـر   تره در تراکمبذور سلمه. خش شدندهاي ذرت پکشت بوته

سـانتیمتري از   10شده در فوق در عمق نیم سانتیمتري و بـا فاصـله   
اري و بـا دسـت کشـت    کـ طرفین محل کاشت ذرت به روش خشکه
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تره هرز سلمه با توجه به تعداد روزهاي کاشت تا سبزشدن علف. شدند
بایست یک هفته هایی که میروز به طول انجامید، ذرت 15که تقریباً 

تره سبز شـوند، پـس از سـبز شـدن     هرز سلمه بعد از سبز شدن علف
در  اردیبهشـت مـاه   20 درصد بذور این علف هرز در تاریخ 50حدود 

یـک هفتـه پـس از سـبز     . هاي تیمار مربوطه کاشته شدندوسط پشته
هرز با توجه به تعداد روزهاي الزم براي سـبز شـدن ذرت    شدن علف

بایست دو هفته بعد از سبز شـدن  هایی که میذرت) روز هفتتقریباً (
بـا  . هاي مربوطه کاشته شـدند در کرت, تره سبز شوندهرز سلمه علف

بذور این علـف  , ترهتا سبز شدن علف هرز سلمهد روزها توجه به تعدا
در تاریخ هرز در تیمار سبز شدن همزمان با بذور ذرت دو هفته زودتر 

بـذور  , آنهـا  کاشته شده و یک هفته بعد از کاشـت  اردیبهشت ماه 20
هاي هر کرت کشت شدند تـا در موقـع سـبز    ذرت نیز در وسط پشته

بـه منظـور    .)1شـکل  ( بندهرز استقرار یا شدن بطور همزمان با علف
اطمینان از سبز شدن بذور ذرت سه عدد بذر در هر محل کاشت قرار 

دور آبیاري در . ها تنک شدندروز بعد از سبز شدن کرت 10داده شد و 
روز تقلیل  هفتروز بود و سپس با افزایش نیاز آبی گیاه به هشت ابتدا 

  .شاهده نشددر مدت انجام طرح بیماري و آفت چندانی م. داده شد
-Echinochloa crus( هاي هرز شامل خرفه، سوروفعلف ایرس

galli L.(اویارسالم ، )Cyperus spp.( دم روباهی کبیـر ، )Setaria 
faberi R.A.W. Herrm.(  و تاج خروس ریشه قرمز نیز در سه نوبت

پنج بوته ذرت و پنج تره، سلمه هايبوته در شروع پیري. وجین شدند
هـاي دوم و سـوم   هـاي ذرت از ردیـف  نزدیک به بوتـه  هتربوته سلمه
ن بوته ذرت تا نوك تاسل در هر کرت تعیـی پنج ارتفاع  .شدند انتخاب

در  بـر شـده،  ها از نزدیکی سطح زمین کـف شده و سپس تمامی بوته
در . نـد هاي مناسب قرار داده شده و به آزمایشگاه منتقل گردیدکیسه

سـنجش  ها با دسـتگاه  ح برگ بوتهگیري سطآزمایشگاه پس از اندازه
و رسیدن بـه   شدنها براي خشک ، بوته)Delta-Tمدل (سطح برگ 

درجه سانتیگراد  75ساعت به آون با دماي  70یک وزن ثابت به مدت 
هـا از آون  خشک شدن تمامی اجزاي گیاه، نمونه پس از. منتقل شدند

یـانس و  قبـل از تجزیـه وار  . گیري شداندازه خشک آنها وزن خارج و
در نرم  Anderson-Darlingآنالیز رگرسیونی تست نرمالیته به روش 

هـا در نـرم   تجزیه واریـانس داده . انجام شد Minitab-ver. 13 افزار
رسم نمودارها آنالیز رگرسیونی و براي  صورت گرفت و Mstat-c افزار

  . استفاده شد SigmaPlot-ver. 10از نرم افزار 
  

  نتایج و بحث
  تذرارتفاع 

زمان نسبی ) p>05/0(دار هاي ذرت تحت تأثیر معنیارتفاع بوته
روزه  14با تأخیر که بطوري, )1جدول (تره قرار گرفت سبز شدن سلمه

در سبز شدن ذرت نسبت به سبز شـدن همزمـان آن بـا علـف هـرز      
در این مطالعه . درصد کاهش یافت 42هاي ذرت تره ارتفاع بوتهسلمه

ي هر روز تأخیر در سبز شـدن ذرت نسـبت بـه    مشاهده شد که به ازا
سبز ). A-2شکل ( یابدمیسانتیمتر کاهش  9/5هرز ارتفاع ذرت  علف

رتري رقـابتی آن نسـبت بـه    تره موجب بهرز سلمه شدن زودتر علف
هاي ذرت جهـت  رقابت چندانی از سوي بوتهذرت شد و به دنبال آن 

 رت زیر کانوپی علفهاي ذزیرا بوته ،دریافت نور بیشتر صورت نگرفت
  .تره قرار گرفتندهرز سلمه

  

 
  
  
 

Planting date of weed with 
emerging14 and 7 days 

earlier than corn 

 
Emergence date of weed 
with emerging 14 and 7 
days earlier than corn 

Planting date of corn with 
emerging 7 days later than 

weed 

 
Emergence date of corn 

with emerging 7 days later 
than weed 

Planting date of corn with 
emerging 14 days later 

than weed 

  
 
  

Emergence date of corn 
with emerging 14 days 

later than weed  
  15 days  7 days  7 days  

      
2006.04.25 2006.05.10 2006.05.17 2006.05.24 

 
Planting date of weed 
at the same time of 

emergence 
Planting date of corn at the 

same time of emergence 
Emergence date of weed and 

corn at the same time of 
emerging 

  7 days  7 days    
          

2006.05.10 2006.05.17 2006.05.24 
 تره تاریخ کاشت بذر ذرت و علف هرز سلمه - 1 شکل

Fig. 1- Planting and emergence dates of common lambsquarters and corn 
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 ترههاي رشدي ذرت و علف هرز سلمهشاخص) میانگین مربعات(تجزیه واریانس  - 1 جدول
Table 1- Analysis of variance (mean of squares) of corn and common lambsquarters growth characteristics 

  

 منابع تغییر
S. O. V  

درجه   
 آزادي

df  

 ارتفاع 
Height   شاخص سطح برگ  

LAI 
 وزن خشک  

DM 

  ذرت    
Corn 

  سلمه تره  
Lambsquarters 

  ذرت  
Corn 

  سلمه تره  
Lambsquarters 

  ذرت 
Corn 

 Block  2   105.36 ns   0.99 ns   0.51 ns   234495.61 ns    176732.09 nsبلوك 
 )A( زمان سبز شدن

Time of weed 
emergence  

 2   21026.64 *   14.930 **   15.6 **   5040445.47 **    6589967.31 **  

  )a(خطا 
Error (a)   4   2888.42  0.29   0.77   204936.37    299314.42  

 )B(تراکم 
Density  5   9770.11 **   29.730 **   3.05 **   8425804.87 **    1247232.77 **  

)A*B(   10   2393.27 **   2.43 **   0.18 **   1011054.29 **  68181.56 ** 
 )b( خطا

)b( Error   30   87.59   0.24   0.03   53976.97  10234.92 

  داريدرصد و عدم معنی 1و  5 احتمال ري در سطحدابه ترتیب معنی nsو  ** ،*
* and ** shows significantly different at α=0.05 and  α=0.01, respectively and ns is not significantly different 

 
هـاي  تره از برتري بوتـه ن ذرت با سلمهولی در سبز شدن همزما

تره کاسته شده و رقابت مؤثري از سوي ذرت جهت دریافت نور سلمه
بـه دیگـر    هاي آن در ایـن تیمـار نسـبت   صورت گرفت و ارتفاع بوته

 )Caranza et al., 1995(کارانزا و همکـاران   .تیمارها افزایش داشت
-که در مزرعه آفتابگردان علف رسیدندنتیجه در مطالعات خود به این 

 5/1به دلیل ارتفاع ساقه بلنـدتر   ،شوندهاي هرزي که زودتر سبز می
  .هاي هرز دیر سبز شده دارنداز علف يبرابر توان رقابتی بیشتر

دهی هنگامی کـه طـول دورة   دیگر در مرحله تاسل در آزمایشی 
ــف  ــداخل عل ــرز ت  Rottboellia cochinchinensis (Lour.)ه

Clayton ارتفاع ذرت کاهش نشان داد و براي , با ذرت افزایش یافت
سانتیمتر  سههر هفته از تداخل علف هرز مذکور ارتفاع ذرت در حدود 

) تیمار بدون علف هـرز در مقایسه با (تداخل این علف هرز . کمتر شد
درصد کاهش  18در طول فصل رشد، ارتفاع ذرت را در مجموع حدود 

هفته و یا بیشتر در ابتداي فصل رشد  2ولی هنگامی که به مدت  ،داد
مزرعۀ ذرت عاري از علف هرز بود، ارتفاع ذرت با ارتفاع گیاهان ذرت 

ذرت تحت  ارتفاع). Strahan et al., 2000(در تیمار شاهد برابر بود 
تـره نیـز   هاي مختلف علف هرز سلمهتراکم) p>01/0(دار تأثیر معنی
 20کمترین ارتفاع مربوط به تـراکم   کهبطوري ،)1جدول (قرار گرفت 

مـار شـاهد   یدرصد کاهش نسبت به ت 41تره با بوته در مترمربع سلمه
سـانتیمتر ارتفـاع    3/4بود و به ازاي هر بوته علف هرز در واحد سطح 

رسد کـه دلیـل   به نظر می). B-2شکل (هاي ذرت کاهش یافت هبوت
سـرعت رشـد    ایش تراکم علف هرز برتـري کاهش ارتفاع ذرت با افز

 .برداري از منابع محیطی بوده استعلف هرز در بهره هايبوته باالي
کردند که  مشاهده )Pourazar & Ghadiri, 2002( پورآذر و غدیري

 ،وحشی در هر گلدان در شـرایط گلخانـه  با افزایش تعداد بوتۀ یوالف 
  .یابدهاي گندم کاهش میارتفاع بوته

زمـان سـبز   ) p>01/0(دار هاي ذرت تحت تأثیر معنیارتفاع بوته
هاي مختلف علف هرز قرار گرفت تره و تراکمشدن آن نسبت به سلمه

 205(بطوریکه در انتهاي فصل رشد بیشترین ارتفاع ذرت ، )1جدول (
تره در بوتۀ سلمه 4صرفنظر از تیمار شاهد مربوط به تراکم ) سانتیمتر

مترمربع در سبز شدن همزمان این علف هـرز و ذرت و کمتـرین آن   
 14بوته در مترمربع در سبز شدن  20مربوط به تیمار ) سانتیمتر 5/45(

با افزایش تراکم  ).C-2شکل (تره نسبت به ذرت بود روز زودتر سلمه
روز سبز شدن زودتـر ایـن علـف هـرز      14و  7ي تره در تیمارهاسلمه

روز  14ارتفاع ذرت کاهش داشت که ایـن وضـعیت بـویژه در تیمـار     
در تیمـار سـبز شـدن همزمـان     . تره بارزتر بودزودتر سبز شدن سلمه

تـره  تره و ذرت، ارتفاع گیاه ذرت چندان تحت تأثیر تراکم سلمهسلمه
بز شدن همزمان ذرت بـا  دهد که در ساین امر نشان می. قرار نگرفت

ت نور رسیده ارتفاع خود هاي ذرت تحت تأثیر کمیاین علف هرز، بوته
ولی اگر سبز شدن ذرت نسبت به علف هرز حتی ، دهندرا افزایش می

عامل تراکم نیز تأثیرگذار بوده و کـاهش   ،براي چند روز به تأخیر افتد
ـ . هاي ذرت دیده خواهد شدچشمگیري در ارتفاع بوته زایش ارتفـاع  اف

هاي مختلف کانوپی بوته در جامعۀ گیاهی به تغییر کمیت نور در الیه
تغییر در کمیت نور باعث کم شدن نـور مـؤثر در   . شودنسبت داده می

همچنین تغییر در . دهدفتوسنتز شده و رشد گیاه مغلوب را کاهش می
گیـري انـدام و   منجـر بـه تغییـر جهـت    ) قرمز دور/ قرمز(کیفیت نور 

هاي آبـی و  شود که در چنین شرایطی طول موجرفولوژي گیاه میمو
هاي سبز و قرمز دور قرمز در پایین کانوپی کاهش یافته و طول موج
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      ).McLachlan et al., 1993(یابند افزایش می
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هاي مختلف سبز شدن، زمان) ارتفاع ذرت تحت تأثیر الف - 2شکل 
اثر متقابل زمان سبز شدن و تراکم ) جهاي مختلف و تراکم) ب

  ترهسلمه
تره روز زودتر سلمه 7سبز شدن ) (روز زودتر،  14سبز شدن ) (اشکال ) C(در قسمت 

 .باشندسبز شدن همزمان علف هرز با ذرت می) (بت به ذرت و نس
Fig. 2- Effect of common lambsquarters emergence times 
A) densities, B) and interaction of emergence*density and 

C) on Corn height.  
At the part of C, ( ) and ( ) shapes show 14 and 7 days earlier 

emergence of weed related to corn, respectively.  Triangle shape ( ) 
shows concurrent emergence time. 

  

  شاخص سطح برگ 
تـره تـأثیر   علف هرز سـلمه و تراکم هاي مختلف سبز شدن زمان
را بر شاخص سطح برگ این علف هرز داشـت  ) p>01/0(داري معنی

مربوط بـه  ) 5/4(که بیشترین شاخص سطح برگ بطوري, )1جدول (
روز زودتر این علف هرز نسبت به ذرت و کمترین  14تیمار سبز شدن 

نیز مربوط به سبز شدن همزمان این علف هرز با ذرت بود ) 3/2(آن 
 ,.Colquhoun et al)نتـایج کولگهـون و همکـاران     ).A-3شکل (

تره در مزرعه ذرت نشان داد بر روي اثر زمان سبز شدن سلمه (2001
که سبز شدن زودهنگام علف هرز منجر به افزایش فتوسنتز و سـطح  

) 7/1(کمتـرین شـاخص سـطح بـرگ      همچنـین  .برگ آن شده است
و  4/4(تره در مترمربـع و بیشـترین آن   بوتۀ سلمه 4مربوط به تراکم 

تـره در  بوتـۀ سـلمه   20و  16هـاي  ربوط بـه تـراکم  به ترتیب م) 8/4
  ). B-3شکل (مترمربع بود 

) p>01/0(دار تره تحـت تـأثیر معنـی   سلمه سطح برگ علف هرز
نیز هاي ذرت تراکم و زمان سبز شدن آن نسبت به بوتهاثرات متقابل 

و  1/6(که بیشترین شاخص سطح برگ بطوري, )1جدول (قرار گرفت 
هرز نسـبت بـه    روز زودتر این علف 14سبز شدن به ترتیب در ) 5/6

و کمتـرین آن  ) بوته در مترمربـع  20و  16( هاي باالترذرت در تراکم
مان این علف هرز با ذرت نیز به ترتیب در سبز شدن همز) 8/1و  7/1(

این امر ). C-3شکل (بوته در مترمربع بدست آمد  8و  4هاي در تراکم
هرز و نیز بـه   رقابت ذرت با این علف می تواند ناشی از عدم توانایی

وسنتزي در سـبز شـدن زودتـر و    دلیل دریافت کامل تشعشع فعال فت
هاي اندازي کامل بر بوتهکه با سایهبطوري ،هاي باالي آن باشدتراکم

ولی در سـبز شـدن   , ذرت به حداکثر شاخص سطح برگ رسیده است
هاي ذرت، این ههمزمان آن با ذرت به دلیل رقابت ناشی از سوي بوت

نیز نتوانسته به ) بوته در مترمربع 20(هاي باال هرز حتی در تراکم علف
  .برسد 3شاخص سطح برگ 

-هرز سلمه نتایج این بررسی نشان داد که سبز شدن زودتر علف
شاخص سطح برگ ذرت  تره نسبت به ذرت تأثیر بارزي روي کاهش

شدن ذرت نسبت به روز تأخیر در سبز  14که بطوري ،)1جدول (دارد 
درصـدي   77سبز شدن همزمان آن با علف هرز منجـر بـه کـاهش    

هـرز   افزایش تراکم علف). A-3شکل ( شدشاخص سطح برگ ذرت 
شـاخص سـطح بـرگ    ) p>01/0(دار تره نیز سبب کاهش معنیسلمه

 20و  16اي هاکمکه کمترین مقدار در تربطوري ،)1جدول (ذرت شد 
درصد کاهش نسـبت   50و  53به ترتیب با  ترهبوته در مترمربع سلمه

ها نشان داده شده در بررسی). B-3شکل (بدست آمد  به تیمار شاهد
ردیف که همزمان  است که وجود یک بوتۀ سوروف در یک متر طول

درصـد   7/1شاخص سطح بـرگ ذرت را حـدود   ، شودبا ذرت سبز می
ران ماسینگا و همکا ).Bosnic & Swanton, 1997(دهد میکاهش 

)Massinga et al., 2001(      نیز مشاهده کردنـد کـه شـاخص سـطح
 .Amaranthus palmeri S علف هـرز  تراکمبرگ ذرت با افزایش 

Watson کاهش یافت بوته در مترمربع 8به  2 از.   
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ولی میـزان   دهد،سطح برگ را افزایش میافزایش تراکم شاخص 

یابد و در شرایطی که تک بوته با افزایش تراکم کاهش میسطح برگ 
اگرچه کل سـطح   کنند، هرز در کنار یکدیگر رشد گیاه زراعی با علف

برگ گیاهی در واحد سطح نسبت به زمانی که فقط گیـاه زراعـی در   
ولی به دلیل کـاهش سـطح بـرگ    , یابدمیارد افزایش مزرعه وجود د

اي شاخص سطح برگ گیـاه  تک بوته در اثر رقابت درون و بین گونه
  هرز غالبـاً بـا افـزایش تـراکم کـاهش       زراعی در مزارع آلوده به علف

  ).Van Acer et al., 1993(یابد می
تیمـار سـبز شـدن     در) 01/3(ذرت بیشترین شاخص سطح برگ 

بوته در متر  4(تره هاي پایین سلمههرز در تراکم با علف همزمان ذرت

هاي روز دیرتر بوته 14در سبز شدن ) 3/0و  4/0(و کمترین آن ) مربع
 16(تره هاي باالي سلمههرز به ترتیب در تراکم ذرت نسبت به علف

عبور تشعشع فعال ). D-3شکل (مشاهده شد ) بوته در مترمربع 20و 
تره نسبت هرز سلمه با سبز شدن زودهنگام علف فتوسنتزي از کانوپی

هرز کاهش یافته و به تبع  هاي ذرت و افزایش تراکم این علفبه بوته
 (PAR) 1تزينور فعال فتوسـن  آن سطح برگ کل ذرت نیز با کاهش

رسد که کاهش شاخص سـطح  به نظر می. یابدمی داريکاهش معنی
تـره بـه   ت به سـلمه ي سبز شدن دیرتر آن نسببرگ ذرت در تیمارها

                                                        
1- Photosynthetic active radiation 

B
Y=0.2369X+0.5472 r2**=0.95
Y=-0.0715X+2.5562 r2**=0.84
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اثر متقابل زمان ) ج و د(هاي مختلف و تراکم) بهاي مختلف سبز شدن، زمان) الف تره و ذرت تحت تأثیرشاخص سطح برگ علف هرز سلمه -3شکل

  ترهسبز شدن و تراکم سلمه
تره نسبت به روز زودتر سلمه 7سبز شدن ) (روز زودتر،  14سبز شدن ) (اشکال ) ج و د(در قسمت . باشندتره و ذرت میبه ترتیب مربوط به علف هرز سلمه) (و ) (اشکال ) الف و ب(در قسمت 

 .باشندیسبز شدن همزمان علف هرز با ذرت م) (ذرت و 
Fig. 3- Effect of common lambsquarters emergence times (A), densities (B) and interaction of emergence*density (C) on Corn and 

weed leaf area index 
At the part of A and B, ( ) and ( ) shapes are related to common lambsquarters and Corn, respectively. At the part of C and D, ( ) and ( ) shapes show 

14 and 7 days earlier emergence of weed related to corn, respectively.  Triangle shape ( ) shows concurrent emergence time. 
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دلیل تخصیص بیشتر ماده خشک به ساقه بـوده اسـت کـه بـا ایـن      
داشته  و کیفیت بهتر بیشتربا شدت نور گیاه سعی به دریافت مکانیسم 

ولی همانطور که ذکر شد تأثیر زمان سبز شدن نسبی در رقابت , است
علف هرز به اندازه اي شـدید بـوده کـه حتـی مکانیسـم      -گیاه زراعی
سـبز  ). C-2شـکل  (به افزایش ارتفاع نیز موثر نبوده است تخصیص 

 8تـا   1هـاي  شدن همزمان تاج خروس ریشه قرمز با ذرت در تـراکم 
داري شاخص سطح برگ ذرت را وته در متر طول ردیف به طور معنیب

ا سبز شدن علـف هـرز در    برگـی ذرت   5تـا   4مرحلـۀ  کاهش داد، ام
در  مکــان و ســالداري در شــاخص ســطح بــرگ در کــاهش معنــی
 ,.Knezevic et al(نکرد هاي مورد آزمایش ایجاد تراکم هیچکدام از

در مـورد   )Kropff & Spitters, 1992(کـراف و اسـپیترز   ). 1994
) .Beta vulgaris L(تـره روي چغندرقنـد   هرز سلمه بررسی اثر علف

ته به تراکم و زمان سبز مشاهده کردند که شاخص سطح برگ آن بس
  .درصد کاهش می یابد 89تا  13تره شدن سلمه

  خشک ماده

) p>01/0(دار تره تحت تـأثیر معنـی  ماده خشک علف هرز سلمه
و ) 1جدول (هرز نسبت به ذرت قرار گرفت  زمان سبز شدن این علف

ماده بیشترین . با سبز شدن زودتر آن نسبت به ذرت افزایش نشان داد
 14در سـبز شـدن   ) گرم بر مترمربع 51/2082(خشک این علف هرز 

گـرم بـر    23/876(روز زودتر آن نسبت به ذرت و کمترین مقـدار آن  
هرز با ذرت حاصل شد و به  در سبز شدن همزمان این علف) مترمربع

 مـاده ، نسبت بـه ذرت  هرز ازاي هر روز از سبز شدن زودتر این علف
در یـک مطالعـه    ).A-4شـکل  (گـرم افـزایش یافـت     86خشک آن 

 حساسـیت  Amaranthus rudis Sauerلف هـرز  ع بیوماس تجمعی
 مادهبیشتري به تأخیر در سبز شدن نسبت به ارتفاع گیاه نشان داد و 

روز بـه   27تـا   14خشک این علف هرز هنگامی که سبز شدن آن از 

با ). Hartzler et al., 2004(درصد کاهش نشان داد  80, تأخیر افتاد
ـ  ماده تره تراکم سلمه افزایش . هـرز افـزایش یافـت    فخشک ایـن عل

بوته در  20در تراکم ) گرم بر مترمربع 3/2509(خشک ماده بیشترین 
بوتـه در   4در تراکم ) گرم بر مترمربع 2/663(مترمربع و کمترین آن 

 که به ازاي هر بوتـه علـف  مترمربع این علف هرز حاصل شد، بطوري
-4شکل (گرم افزایش یافت  128خشک آن ماده هرز در واحد سطح 

B.(  
) p>01/0(دار تره تحت تـأثیر معنـی  هرز سلمه خشک علفماده 

هاي ذرت نیز قـرار گرفـت   تراکم و زمان سبز شدن آن نسبت به بوته
) گرم بر مترمربـع  3558(خشک ماده که بیشترین بطوري, )1جدول (

هـرز نسـبت بـه ذرت در     روز زودتر این علف14مربوط به سبز شدن 
گـرم   9/664(و کمترین آن ) در مترمربع بوته 20(باالترین تراکم آن 

نیز در سبز شدن همزمان این علف هرز با ذرت در تراکم ) بر مترمربع
رود می احتمال). C-4شکل (هرز بود  علف) بوته در مترمربع 4(پایین 

روز زودتر سبز شدن آن  7و  14(تره هرز سلمه سبز شدن سریعتر علف
هـرز   بـاال در ایـن علـف    و داشتن سرعت رشد نسبی) نسبت به ذرت
مندي آن از تشعشع و منابع محیطـی موجـود گردیـده و    موجب بهره

ولی در سبز شدن همزمان این  ،بیوماس بیشتري نیز تولید کرده است
به اندازه کـافی  , هرز با ذرت و استفاده از منابع محیطی یکسان علف

 .خشک خود را افزایش دهدماده نتوانسته 
گـزارش کردنـد    )Harrison et al., 2001( سون و همکارانیهر
 Ambrosia علف هرز مترمربع  10بوته در  2/4و  4/0هاي که تراکم

trifida L.   ـ ب در تیمار سبز شدن همزمان علف هرز با ذرت بـه ترتی
در حالیکه بـراي  , خشک تولید کرد گرم در مترمربع مادة 516و  113

ـ  4هـرز   ها در مرحله سبز شدن علفهمان تراکم ه پـس از سـبز   هفت
گـرم در مترمربـع    71و  3هـرز   شدن ذرت بیوماس تولیدي این علف

  .بود
  

B
Y=128.18X+46.548 r2**=0.98
Y=-47.862X+1598.2 r2**=0.92

Weed density (plants per m2)

0 5 10 15 20 25

D
ry

 m
at

te
r (

g/
m

2 )

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

  

A
Y=86.162X+990.93 r2=0.90
Y=-92.294X+1639.4 r2*=0.98

Days after emergence

0 2 4 6 8 10 12 14 16

D
ry

 m
at

te
r (

g/
m

2 )

0

500

1000

1500

2000

2500

0

500

1000

1500

2000

2500

  



  405 ...    پاسخ خصوصیات رشدي ذرت
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زمان سبز شدن و  اثر متقابل) دو  ج(هاي مختلف و تراکم) بهاي مختلف سبز شدن، زمان )الف تره و ذرت تحت تأثیرماده خشک علف هرز سلمه -4شکل

  ترهتراکم سلمه
تره نسبت به ذرت و روز زودتر سلمه 7سبز شدن ) (روز زودتر،  14سبز شدن ) (اشکال  )ج و د(در قسمت . باشندتره و ذرت میبه ترتیب مربوط به علف هرز سلمه) (و ) (اشکال ) الف و ب(در قسمت 

 .باشندسبز شدن همزمان علف هرز با ذرت می) (
Fig. 4- Effect of common lambsquarters emergence times A) densities, B) and interaction of emergence*density, C) on Corn and weed 

dry matter 
At the part of A and B, ( ) and ( ) shapes are related to common lambsquarters and Corn, respectively. At the part of C and D, ( ) and ( ) shapes show 14 

and 7 days earlier emergence of weed related to corn, respectively. Triangle shape ( ) shows concurrent emergence time. 
  

) p>01/0( داريتره به طور معنیدن علف هرز سلمهزمان سبز ش
بطوریکه , )1جدول (حت تأثیر قرار داد هاي ذرت را تخشک بوتهماده 

روز تأخیر در سبز شدن ذرت نسبت به سبز شدن همزمان آن  7و  14
خشک  ماده درصدي 46و  76با علف هرز به ترتیب منجر به کاهش 

سبز شدن ذرت نسبت بـه علـف    تأخیر درو به ازاي هر روز  شدذرت 
شـاخص  ). A-4شـکل  (گرم کـاهش یافـت    92خشک آن ماده هرز 

سطح برگ تعیین کننده توانایی کانوپی بـراي جـذب شـدت فوتـون     
 فتوسنتزي در دسترس و یک فاکتور مهم تعیین کننـده تجمـع مـاده   

بنابراین هر گونه کاهش در شاخص سطح برگ مطلوب . خشک است
خشک ماده سبب کاهش جذب شدت جریان فوتون فتوسنتزي شده و 

  ).Loomis et al., 1968(دهد به طور مستقیم تحت تأثیر قرار میرا 
بر ) p>01/0(تره نیز تأثیر بسزایی هرز سلمه افزایش تراکم علف

که کمتـرین  بطوري, )1جدول (تجمع مادة خشک گیاه زراعی داشت 
 درصد کاهش نسبت به تیمار شـاهد در  58با خشک مقدار تجمع مادة

 و بـه ازاي  هبدست آمد ترهعلف هرز سلمهبوته در مترمربع  20تراکم 
گـرم کـاهش    47خشک ذرت  مادههرز در واحد سطح  هر بوته علف

خشک ذرت  هرز در تجمع مادةتأثیر مداخلۀ علف). B-4شکل (یافت 
هش جـذب نـور   ذرت مرتبط بوده و نتیجتاً باعث کـا  LAIبا کاهش 

کنـزویچ و   ).Tollenaar et al., 1994(شود بوسیلۀ کانوپی ذرت می
نیز کاهش شاخص سطح بـرگ   )Knezevic et al., 1994(همکاران 

خشـک آن گـزارش    در شرایط رقابت را عامل مهمـی در افـت مـاده   
هـاي  هرز تاج خروس ریشه قرمز حتـی در تـراکم   وجود علف. کردند

شـود  دار در تجمع مادة خشک سویا مـی پایین نیز باعث کاهش معنی
)Orwick & Schreiber, 1979 .( هاي ذرت تحـت  خشک بوتهماده

تراکم و زمان سبز شـدن سـلمه تـره قـرار     ) p>01/0(دار تأثیر معنی
 3/185(خشـک ذرت  ماده کمترین . و کاهش یافت) 1جدول (گرفت 

 20روز دیرتـر آن در تـراکم    14در تیمار سبز شدن ) گرم بر مترمربع
خشـک  مـاده  بیشترین مقدار . بوته در مترمربع علف هرز مشاهده شد

ط بـه سـبز شـدن    یـز مربـو  ن) گرم بر مترمربـع  2/1842و  4/1834(
تره بوتۀ سلمه 8و  4هاي به ترتیب تره در تراکمهمزمان ذرت با سلمه

هـاي  تأثیر تراکم همزمان در سبز شدن). D-4شکل (در مترمربع بود 
خشک ذرت تفاوت چندانی با تیمار ماده تره بر هرز سلمه مختلف علف

بز شـدن  شاهد نشان نداد و این امر نشان دهنده آن است کـه در سـ  
 يبـردار و بهـره  تره به دلیل رقابت مـؤثر ذرت با سلمههمزمان ذرت 
هاي خشک بوتهماده , ییمانند نور، آب و عناصر غذا یمناسب از منابع

  .یابدهرز چندان کاهش نمی آن با افزایش تراکم علف
  

  نتیجه گیري
تره نسبت بـه ذرت  روز زودتر علف هرز سلمه 14سبز شدن بطور 
ک یات مورفولوژین کاهش در خصوصیشتریتراکم موجب ب نیدر باالتر

که در سبز شدن همزمـان ذرت بـا   یبا وجود. ک ذرت شدیولوژیزیو ف
ارتفاع، شاخص سطح برگ و ماده  ،ش تراکمیتره با افزاعلف هرز سلمه
گـر  ین کاهش نسبت به دیا یذرت کاهش داشت، ول يهاخشک بوته

سبز شـدن علـف    يهازمان یدر تمام. سبز شدن کمتر بود يهازمان
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ات یخصوص یش تراکم علف هرز از شدت کاهشیتره با افزاهرز سلمه
هاي اندازي شدید بوتهبه دلیل سایه .ذرت کاسته شد يهابوته يرشد

  سلمه تـره در سـبز شـدن زودهنگـام نسـبت بـه ذرت بخصـوص در        
هاي باال، مکانیسم تخصیص ماده خشک براي افزایش ارتفاع و تراکم
و  نبال آن تشکیل سطح برگ در ارتفاع بـاالتر مـوثر واقـع نشـد    به د
بـه دلیـل شـدت    . تره قرار گرفتندهاي ذرت در زیر کانوپی سلمهبوته

هـاي ذرت  کمتر، کیفیت پایین و پخـش نـور در زیـر کـانوپی بوتـه     
نتوانستند به طرز موثري فتوسنتز کرده و سطح برگ خود را افـزایش  

وماس خود بیافزایند و در نهایت ماده خشک دهند تا از این طریق بر بی
ط یق، در شراین تحقیج حاصل از ایبر اساس نتا. کمتري تولید کردند

تـره نسـبت بـه    به زمان سبز شدن علف هرز سلمه یستیبا يامزرعه

ن علـف هـرز کـه    یا يهااهچهیشود و گ یذرت توجه خاص يهابوته
ند در هـر  شـو ین سـبز مـ  یزمـ  يسازات آمادهیعمل یبخصوص در ط

نکه سبز شدن همزمان علف هرز مذکور در یبا ا .کنترل شوند یتراکم
ذرت  يات رشـد ید در خصوصـ ین موجب خسارت شـد ییپا يهاتراکم
باالتر علف هرز در سبز شدن همزمان  يهاتراکم یستیبا ید، ولینگرد
 يکرد بخصوص در مـزارع بـا کشـاورز   ین رویا. ردیز مدنظر قرار گین

از مزارع نسبت به  یباندهیطلبد تا با د یرا م یناسبت میریگسترده مد
 ی اقدامات الزم به عمل آیدقیکنترل علف هرز با استناد به کنترل تلف

گذارنـد،   ت بر عملکرد اثریذرت که در نها يتا از کاهش صفات رشد
  .شود يریجلوگ
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