
 

 

 (.Zea mays L)های رشدی ذرت های هرز بر شاخصهای مختلف کنترل و تداخل علفاثر دوره

 چکیده

ی کامل هاآزمایشی در قالب طرح بلوک های رشدی ذرتهای هرز بر شاخصبه منظور بررسی تاثیر تداخل جمعیت طبیعی علف

اجرا شد.  2343-49در سال زراعی تکرار، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد  3تیمار و  21تصادفی با 

 روز پس از سبز شدن 213و  24، 21 ،94، 39، 24های هرز از زمان سبز شدن تا های کنترل و تداخل علفشامل دوره تیمارها

 افزایشکه  نتایج نشان داد روز یکبار انجام شد. 22های رشدی هر برداری از ذرت برای تعیین شاخصنمونه  های هرز بود.علف

  سطح برگ و تجمع ماده خشک شاخص های هرز منجر به کاهشعلف کنترلی و نیز کاهش طول دورهتداخل های طول دوره

و پس از این زمان شاخص سطح  بودکاشت روز پس از  21برای تمامی تیمارها سطح برگ زمان رسیدن به حداکثر شاخص  .شد

(، و کمترین آن مربوط به تیمار WF6شاهد کنترل )در بین تیمارها بیشترین سطح برگ مربوط  به تیمار  برگ روند نزولی یافت.

 در تیمارهای طوری کهههای هرز افزایش داشت بتجمع ماده خشک با افزایش طول دوره کنترل علف ( بود.WI6شاهد تداخل )

 بود. (WF1روز کنترل) 24 و کمترین آن مربوط به تیمار(WF6)  کنترل تمام فصل اکثر وزن خشک مربوط به تیمارکنترل حد

 WF6 ()29/32) عت رشد محصول مربوط به تیمار کنترل تمام فصلهمچنین در تیمارهای کنترل به ترتیب  بیشترین  و کمترین سر

در شرایط تداخل به دلیل  .بود (گرم بر متر مربع در روز 48/32میزان )به  (WF1روز کنترل ) 24و تیمار  گرم بر متر مربع در روز( 

. عالوه ابدیهای هرز و همچنین تخصیص مواد فتوسنتزی به ساقه و دانه شاخص سطح برگ کاهش میوقوع زودتر رقابت با علف

در  وهای هرز با سایه اندازی بر روی گیاه ذرت سبب کاهش در میزان جذب تشعشع فعال فتوسنتزی توسط برگ بر این علف

 شوند.نهایت باعث کاهش سطح برگ می

  شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول سرعت رشد نسبی، تجمع ماده خشک، لمات کلیدی:ک

 مقدمه

(. در صورت عدم James et al., 2000باشد )های هرز گیاهی حساس میذرت گیاهی با رشد سریع، ولی در رقابت با علف

 (.Hossini et al., 2009درصد کاهش یابد ) 48تا  22، عملکرد ذرت ممکن است از آنهاکنترل علف هرز، بسته به تراکم و تنوع 

، تعیین بر عملکرد گیاه زراعی دارد زاییتاثیر بس با توجه به اینکه زمان سبز شدن علف هرز و طول دوره رقابت آنها با گیاه زراعی



 

 

که ممکن است پیش از کاشت، پیش از سبز شدن گیاه زراعی و علف هرز یا پس از سبز شدن علف هرز  هاآنزمان مناسب کنترل 

 (.Seyedi et al., 2011های هرز ایفا کند )از نظر مدیریت علف تواند نقش مهمیباشد، می

 Gantoliشود )تولید ذرت محسوب می هایاز جمله مسائل مورد توجه در بوم نظامهای هرز رقابت بین ذرت و علف بنابراین مطالعه

et al., 2013 .)سازند، بدیهی است فشار رشد و نمو و عملکرد گیاهان زراعی را متاثر میهای هرز با گیاهان زراعی، رقابت علف

 & Aldrichباشد )هرز در مراحل مختلف نمو گیاه زراعی متفاوت میتی گونه علفتداخل علف هرز بسته به تراکم و توان رقاب

Kremer, 1997 .) 

مورد  یان زراعهای مختلف مانند اصالح گیاهان، فیزیولوژی و اکولوژی گیاهاست که امروزه در زمینهابزاری  ،آنالیز رشد گیاه

توان گفت به وسیله آن امکان مطالعه ارتباط پیچیده بین گیاه با محیط (، و میPoorter & Garnier, 1996گیرد )استفاده قرار می

 (.Tesar, 1984; Ghassemi-golzar et al., 2009شود )های فیزیولوژیکی گیاه به محیط فراهم میو توضیح و تفسیر پاسخ

 یی رقابت هر گونهتوانا تواناندازه گیری این تغییرات می شوند بادچار تغییر می ،های رشد تحت تاثیر رقابتبا فرض اینکه شاخص

ای هتوان برای پیش بینی میزان کاهش عملکرد ناشی از رقابت با علفها میاز این شاخصبعالوه ، ارزیابی کرد در طول دوره رشد را

در واکنش رشد به فراهمی منبع  دهندنشان می هآن جهت ک ها ازمطالعه این شاخص (.Safahani, 2008استفاده کرد ) نیز هرز

د با شوچه مرحله و یا چه قسمتی از گیاه زراعی یا علف هرز منجر به بروز اثرات بازدارنده علف هرز بر عملکرد گیاه زراعی می

 Rastgooهای هرز را تعیین کرد )ی رقابتی علفتوان محدوده و درجههای علف هرز میارزش هستند و با تعیین آنها برای گونه

et al., 2002.)  قدرت فتوسنتزی گیاه محسوب می در این راستا شاخص سطح برگ یکی از معیارهای اساسی و مهم در تعیین

ی برآورد میزان تغییرات عملکرد گیاهان زراعی می باشد برانتایج نشان می دهد که شاخص سطح برگ معیاری مناسبی  .شود

(Lebaschy & Sharifi Ashour Abadi, 2004) .پتانسیل فتوسنتزی و توان رشدی همبستگی باالیی با میزان سطح برگ 

دارند. میزان ماده خشک کل نتیجه کارآمد جامعه گیاهی از تابش نور خورشید در طول فصل رویشی است، در همین ارتباط جامعه 

 Ouzuni Douji et)فراهم کندگیاهی نیاز به سطح برگ کافی دارد که با پوشش یکنواخت و کامل حداکثر جذب نوری را 

al., 2008 .) تعیین عامل یک عنوان به بیشتر اقتصادی اهمیت از نظر خشک ی ماده میزان رشد، به وابسته خصوصیات بیندر 

 Koocheki)است زراعی گیاهان نمو مراحل تابع مختلف های اندام بینی خشک ماده توزیع الگوی. شود می کنند محسوب

& Khajeh Hosseini, 2008.)  در بررسی که بنیادی و همکاران(Bonyadi et al., 2012) ر روی گلرنگ انجام دادندب، 

ول بیانگر سرعت رشد محص کند.گلرنگ افزایش پیدا می های هرز شاخص سطح برگدوره کنترل علفطول  بیان کردند با افزایش



 

 

سطح زمین در زمان مشخص کرده و اثر متقابل تنفس و فتوسنتز را نشان می مفهوم رشد می باشد که سرعت تولید را در واحد 

در اکثر مطالعات گیاهان زراعی به صورت یک تابع درجه دوم  CGR. شکل منحنی (Karimi & Siddique, 1991)دهد

زمان، رشد گیاه با افزایش  تیابد و به همین دلیل با گذشاست. سرعت رشد نسبی با تغییرات وضعیت فتوسنتز و تنفس گیاه تغیییر می

شود. میزان رشد نسبی بیان کننده مقدار ماده خشک تجمع یافته در گیاه در واحد زمان مقدار تنفس در اواخر دوره رشد، منفی می

صابر علی (. Karimi & Siddique, 1991)است.سرعت رشد نسبی در گیاهان زراعی در دوره زندگی گیاه روند کاهشی دارد 

گزارش کردند که مقدار شاخص سطح برگ در مرحله ابریشم دهی به حداکثر مقدار  (Saberali et al., 2007) نو همکارا

 .کندخود می رسد و پس از آن به دلیل ریزش برگ ها، روند نزولی پیدا می

سطح  شاخصهای هرز، نشان داد با افزایش طول دوره رقابت علف( Seyedi et al., 2011) سیدی و همکاران نتایج آزمایش

ین های هرز، او با کاهش طول دوره رقابت علفیافته  سرعت رشد محصول کاهش گ، تجمع ماده خشک، سرعت رشد نسبی وبر

های هرز عمدتا از طریق کاهش سطح برگ سبب کاهش علف (Graham et al., 1988)به گزارش   .ابندیمیها افزایش شاخص

های هرز با کاهش علفکه بیان کردند  (Chab et al., 2009) چعب و همکاران در همین ارتباط شوند.عملکرد گیاه زراعی می

ق با . این تحقیرشد محصول و سرعت رشد نسبی در ذرت شدندخشک، سرعت برگ، منجر به کاهش عملکرد ماده شاخص سطح 

 رشدی ذرت انجام شد.های های هرز بر شاخصهای مختلف تداخل و کنترل علفهدف بررسی اثرات دوره

 هامواد و روش

، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، واقع در ده کیلومتری 2343-49در سال زراعی این آزمایش 

. این متر از سطح دریا به اجرا در آمد 442عرض شمالی و با ارتفاع  32و  22طول شرقی و   24و  14جنوب شرقی مشهد ، در 

تیمار  2تیمار آلوده و  2تیمارها در دو سری شامل  تیمار طراحی شد. 21آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار و 

 ها تصادفی شدند.های هرز به شرح زیر در بلوکاز علف اریع

2 )WF1  :9 ( های هرز تا آخر فصلروز پس از کاشت ، سپس اجازه رویش علف 24کنترل تا برگی) 

1)WF2 :7  های هرز تا آخر فصل(روز پس از کاشت ، سپس اجازه رویش علف  39)کنترل تا  برگی 

3):WF3  22 های هرز تا آخر فصل(روز پس از کاشت ، سپس اجازه رویش علف 94کنترل تا ) برگی 

9)WF4 :23  های هرز تا آخر فصل(، سپس اجازه رویش علف روز پس از کاشت 21کنترل تا ) برگی 



 

 

2)WF5 :27 های هرز تا آخر فصل(روز پس از کاشت ، سپس اجازه رویش علف 24کنترل تا ) برگی 

2)WF6در تمام فصل رشد عاری از علف هرز بود(  اهد:  ش( 

 های هرز:سری دوم شامل شروع رقابت با علف

2) WI1 :9  (فصل های هرز تا آخر، سپس وجین علفوز پس از کاشتر 24آلوده به علف هرز تا ) برگی 

1) WI2 :7  های هرز تا آخر فصل(، سپس وجین علفروز پس از کاشت 39به علف هرز تا  آلوده) برگی 

3) WI3 :22 های هرز تا آخر فصل(، سپس وجین علفروز پس از کاشت 94آلوده به علف هرز تا ) برگی 

9) WI4 :23 آخر فصل(های هرز تا ، سپس وجین علفروز پس از کاشت 21آلوده به علف هرز تا ) برگی 

2) WI5 :27 های هرز تا آخر فصل(سپس وجین علفروز پس از کاشت،  24آلوده به علف هرز تا ) برگی 

2) WI6 های هرز در تمام فصل رشد گیاه()تداخل علف: شاهد 

مراحل آماده سازی زمین شامل شخم اولیه در پاییز و عملیات خاک ورزی ثانویه شامل کولتیواتور، دیسک، تسطیح زمین توسط 

کیلوگرم  228لولر و همچنین ایجاد جوی و پشته توسط فاروئر قبل از کاشت در بهار انجام شد. به منظور بهبود خصوصیات خاک، 

کیلوگرم در هکتار  228که تمام کود سوپر فسفات و  بودنیاز مورد  کلیوگرم در هکتار کود نیتروژن 988ل و کود سوپر فسفات تریپ

ه مزرعه در مراحل داشت ب نیتروژنبه خاک اضافه شد و مابقی کود  بر روز سطح زمین پخش شد و  در هنگام شخم ثانویه نیتروژن

 .بودسانتیمتر  22سانتی متر و فاصله بوته  72متر و فاصله ردیف  3ردیف کاشت به طول  9مشتمل  بر آزمایش های کرتداده شد. 

 2349خرداد ماه سال  3کاشت بذر، به صورت خشکه کاری در  بود. 789رقم ذرت مورد استفاده در این آزمایش سینگل گراس 

روز یکبار و به صورت نشتی صورت گرفت. مزرعه بالفاصله پس از کاشت آبیاری  7بوسیله دست صورت گرفت. دور آبیاری هر 

روز  18صله زمانی نوبت در فا 1در  نیتروژنل تنک کردن مزرعه انجام شد. کود هفته پس از کاشت( عم 1برگی ) 1شد. در مرحله 

 .روز پس از کاشت  به صورت سرک به مزرعه داده شد 98پس از کاشت و 

های شاخص رشدی و نیم دیگر آن برای برداشت نهایی و های رشد، نیمی از کرت را برای اندازه گیریبرای تعیین شاخص 

ها روز پس از سبز شدن و سایر نمونه برداری 24ای در نظر گرفته شد. اولین نمونه گیری محاسبه عمکرد و با حذف اثرات حاشیه

بوته به عنوان نمونه بصورت تصادفی از سطح زمین برداشت شد. سپس با  1روز انجام گرفت و هر بار  22در فواصل زمانی  هر 

نمونه ها با  گهای گیاه جدا شده و  سپس سطح برهای پالستیکی به آزمایشگاه منتقل شد. در آزمایشگاه، برگاستفاده از کیسه 



 

 

-برآورد شد و نمونه ها جهت محاسبه وزن خشک در داخل پاکت (LI- 3100C Area Meter)استفاده از دستگاه سطح برگ

قرار داده شدند و پس از این مدت نمونه ها با ترازو با دقت  c˚72ساعت در دمای  94های کاغذی گذاشته شده و در آون به مدت 

، شاخص سطح برگ و تغییرات وزن خشک سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبی رات میزانتغیی به منظور وزن شد. 882/8

 .(Koocheki & Sarmadnia, 2007)استفاده شد  3تا  2از معادالت گیاه 

                                                                                                 TDM=a/(1+bexp (-c.t))   2معادله

 

                                                      LAI=a+b*4*(exp(-(x-b)/c))/(1+exp(-(x-b))ˆ2 1معادله

a حداکثر ماده خشک یا شاخص سطح برگ = 

b=  ضریب ثابت معادله 

c میانگین سرعت رشد نسبی در طی فصل رشد = 

برازش شده به وزن خشک گیاه بدست  2سپس سرعت رشد محصول  و سرعت رشد نسبی به ترتیب از مشتق اول دوم معادله 

 آمد. 

 

 dY/dt=a*b*c*exp(-c*t)/((1+b*exp(-c*t)))^2    =  CGR                                     3معادله 

           

    RGR = b*c*exp(-c*t)/(1+b*exp(-c*t))                                                                  9معادله 

( سرعت رشد نسبی )گرم بر گرم  بر 1RGR( سرعت رشد محصول )گرم بر متر مربع بر روز(، )2CGRدر معادالت فوق )

ز ا جهت برازش توابع رشد تغییرات وزن خشک گیاه )گرم بر متر مربع( است. (9TDM( شاخص سطح برگ و )3LAIروز(، )

 . ستفاده شدا Excel 2013 و ver.2 Slide writeهاینرم افزار

 

 

                                                           
1 Crop growth rate 
2 Relative growth rate 
3 Leaf area index 
4 Total dry matter 



 

 

 نتایج و بحث

 (LAIشاخص سطح برگ )

در تمامی تیمارها در ابتدای فصل با گذشت زمان روند افزایشی ( مشاهده می شود شاخص سطح برگ 2 همان طوری که در )شکل

روز پس از  21شاخص سطح برگ در طول فصل رشد برای تمامی تیمارها تقریبا همزمان )و پس از رسیدن به حداکثر داشت 

با  .و پس از مرحله فیزیولوژیکی بوقوع پیوست و بعد از آن به دلیل زرد شدن و ریزش برگها روند کاهشی را طی کردبود کاشت( 

ای شاخص هروند کاهشی در منحنیو کاهش یافته افزایش سایه اندازی و کاهش نفوذ نور به داخل کانوپی، فعالیت فتوسنتزی 

 .سطح برگ مشاهده گردید

 

 های هرزدر تیمارهای کنترل علفذرت شاخص سطح برگ روند تغییرات  -2شکل

Fig1- Trend of corn-leaf area index changes in weed-control treatments 

 



 

 

 

 های هرزعلف تداخلدر تیمارهای ذرت شاخص سطح برگ تغییرات روند  -1شکل

Fig2- Trend of corn-leaf area index changes in weed-interference treatments 

 

در بین  .های هرز منجر به کاهش این شاخص رشدی شدعلف کنترلی و نیز کاهش طول دورهتداخل های افزایش طول دوره

و در  (WF1)روز پس از کاشت  24های هرز به ترتیب کمترین و بیشترین شاخص برگ مربوط به تیمارهای تیمارهای کنترل علف

های هرز بیشترین شاخص سطح برگ مربوط به تیمار بود. همچنین در بین تیمارهای تداخل علف (WF6)تمام فصل  کنترلتیمار

 Hall et)  هال و همکاران. بود( WI6تمام فصل ) ( و کمترین شاخص مربوط به تیمار تداخلWI1روز پس از کاشت ) 24

al.,2000) با کاهش در میزان جذب تشعشع فعال فتوسنتزی توسط  توانندهرز می علفافزایش دوره های تداخل که  داظهار داشتن

برگهای پایین تر و همچنین کاهش در میزان عناصر غذایی خاک بویژه نیتروژن و نیز کاهش میزان رطوبت خاک باعث کاهش 

نشان داد حداکثر شاخص سطح برگ  (Sadeghi et al., 2016)صادقی و همکاران نتایج آزمایش   شاخص سطح برگ شوند.

باال بودن شاخص سطح برگ سبب افزایش میانگین سرعت  .تمام تیمارهای آزمایش در نزدیکی کاکل دهی ذرت به دست آمد در

 گردد.شود که این امر در نهایت به افزایش تولید ماده خشک منجر میرشد محصول در دوره رشد گیاه می

 

 

 



 

 

 (TDM) تجمع ماده خشک

ذرت، منجر به افزایش تجمع ماده خشک در این گیاه شد.  درهای هرز دوره کنترل علفافزایش طول که  نتایج آزمایش نشان داد

از این مرحله  ولی بعد وروند صعودی داشتیکسان  که وزن خشک کل در تمام تیمارها تا قبل از شروع مرحله زایشی تقریباًبه طوری

یشی وزن خشک کل به نحوی است که حداکثر وزن تفاوت بین وزن خشک در تیمارها آشکار شد. در طول فصل رشد روند افزا

و کمترین آن مربوط (WF6) خشک در زمان برداشت بدست آمد. در تیمارهای کنترل حداکثر وزن خشک مربوط به تیمار شاهد 

روز پس از  24 تا تداخلتداخل بر عکس تیمارهای کنترل حداکثر وزن خشک مربوط به تیمار  یدر تیمارها .است  WF1به تیمار 

های هرز و کمترین میزان وزن خشک مربوط به تیمار شاهد )تداخل تمام فصل( بوده برگی( علف 9کاشت )از سبز شدن تا مرحله 

، مقیاسی مناسب از رشد رویشی گیاهان بوده که بطور مستقیم با نشان داده است که تجمع ماده خشک مطالعات انجام شده .است

(. ماده خشک و تسهیم آن Holshouser & Whittaker, 2002ب شده توسط گیاه مرتبط است )درصد تابش خورشیدی کس

 (.Hakansson, 2003های هرز تغییر کند )های مختلف گیاه ممکن است در پاسخ به رقابت بین گیاه زراعی و علفبه قسمت

 

 های هرزدر تیمارهای کنترل علفهای هوایی ذرت اندامتغییرات وزن خشک  روند-3شکل 

Fig 3-Trend of corn-dry weight of shoot changes in weed-control treatments 

 



 

 

 

 های هرزعلفتداخل در تیمارهای های هوایی ذرت اندامتغییرات وزن خشک  روند-9شکل 

Fig 4- Trend of corn-dry weight of shoot changes in weed Interference treatments 

 

های هرز ماده خشک نشان داد که در تیمار عدم کنترل علف ((Mahmodi et al., 2014 محمودی و همکاران نتایج تحقیق

 درصد کاهش داشته است. 14تولیدی ذرت نسبت به شاهد کنترل تمام فصل حدود 

 (CGR)سرعت رشد محصول

بدین صورت که  (2و  2های داشتند )شکلهای تداخل و کنترل روند مشابهی تغییرات سرعت رشد محصول در پاسخ به اثر دوره

سرعت رشد محصول با گذشت زمان افزایش یافته و پس از رسیدن به مقدار حداکثر خود روند کاهش پیدا کرده و در انتهای فصل 

گرم در متر  29/32تیمارهای کنترل بیشترین سرعت رشد محصول به میزان  .شودرشد به دلیل زرد شدن برگها ممکن است منفی نیز 

  (WF1)روز کنترل  24مربع در روز مربوط به تیمار شاهد )کنترل تمام فصل( و کمترین سرعت رشد محصول مربوط به تیمار 



 

 

 

  های هرزدر تیمارهای کنترل علفذرت سرعت رشد محصول تغییرات روند  -2شکل 

Fig 5- Trend of corn-Crop growth rate changes in weed-control treatments 

 

 

 های هرزعلف تداخلدر تیمارهای ذرت سرعت رشد محصول تغییرات روند  -2شکل 

Fig 6- Trend of corn-Crop growth rate changes in weed interference treatments 
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 و  WI 2گرم بر متر مربع در روز و پس از آن به ترتیب تیمار  48/32به میزان WI 3 سرعت رشد محصول در تیمار  بیشترین. بود

WI 1 هگرم بر متر مربع در روز مشاهد 32/24تمام فصل( به میزان در بوده و حداقل سرعت رشد محصول در تیمار شاهد )تداخل 

 ,.Mohammadi et al. ) ساقه بستگی دارد ها وسریع برگ شد. روند افزایش سرعت رشد در ادامه فصل رشد به رشد و نمو

فرنگی را در شرایط رقابت با گاوپنبه نیز کاهش سرعت رشد گوجه (Negvajio et al., 2001) و همکاران گواجیون  (2016

ضعیفی وجود دارد. نتایج گزارشات های مورد بررسی و قدرت رقابتی آنها ارتباط گزارش کردند که بین سرعت رشد واریته

Yadavi (2008) خروس بر کاهش همچنین نشان داد که اثر رقابت تاجCGR تر بیشتر از تراکم باالتر ذرت، در تراکم پایین

 .ذرت بود

 (RGR)سرعت رشد نسبی

همانطور  (. Akbari, 2013سرعت رشد نسبی بیانگر تغییرات وزن خشک گیاه نسبت به وزن خشک اولیه در واحد زمان است )

شود سرعت رشد نسبی برای تمام تیمارهای کنترل و تداخل روند کاهشی داشت. در تیمار کنترل مشاهده می  4و 7های شکلکه در 

یابد در حالی که در تیمارهای با سرعت یکسانی کاهش می RGR ،به دلیل فراهم بودن شرایط یکسان و استفاده بهینه از منابع

بسته به تیمار کنترل  RGRهرز و به وجود آمدن شرایط رقابت در بین گیاهان  هایتداخل، در ابتدای فصل به دلیل وجود علف

شود تقریبا سرعت رشد نسبی با سرعت روز که گیاه ذرت وارد مرحله زایشی می 28شود بعد از متفاوت است. همانطور که دیده می

 .یابدیکسان در تیمارهای تداخل کاهش می

 
 هرز هایعلف کنترل تیمارهای در ذرت نسبی رشد سرعت تغییرات روند -7شکل

Fig7-Trend of corn-Relative growth rate changes in weed-control treatments 
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 هرز هایعلف تداخل تیمارهای در ذرت نسبی رشد سرعت تغییرات روند -4شکل

Fig8- Trend of corn-Relative growth rate changes weed Interference treatments 

 

از شدت اختالف در بین تیمارها کاسته شده و اختالفات  RGRشویم ضمن نزولی شدن روند هر چه به انتهای فصل رشد نزدیک می

ن رسد در ابتدای فصل رشد و قبل از به ساقه رفتن، چوباشد. به نظر میمی سازیگردد که این مسئله ناشی از کاهش ماده کمتر می

ا بر هباشد، و نیز به علت نفوذ نور بیشتر به داخل جامعه گیاهی و سایه اندازی کمتر برگتمام ماده خشک، حاصل تولید برگ می

باالتر بوده و به تدریج به دلیل متراکم شدن کانوپی، میزان  RGRمیزان  ،روی یکدیگر و جذب خالص و در نتیجه تنفس کمتر

RGR فصل رشد به دلیل پیری گیاه، افزایش بافتهای ساختمانی، کاهش کارایی تولید و متوقف  روندی کاهشی داشته و در آخر

رده و رشد محصول روند نزولی پیدا کسرعت های گیاه در تخصیص مواد فتوسنتزی به اندام رویشی و زایشی مقدار شدن فعالیت

   .(Ghiasabadi et al., 2015به کمترین مقدار خود طی فصل رشد ذرت رسیده است )

 

 نتیجه گیری

های هرز ذرت در شرایط آب و هوایی مشهد بوده به طوری که طی این دوره هدف از این آزمایش تعیین دوره بحرانی کنترل علف

 های هرز را کاهش داده شود.های کارگری وجین علفکاهش عملکرد قابل چشم پوشی باشد و هزینه
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قه و های هرز و اختصاص مواد فتوسنتزی به سادلیل وقوع زودتر رقابت ذرت با علفتوان گفت در شرایط تداخل به بطور کلی می

های هرز با سایه اندازی بر روی گیاه ذرت باعث شود. همچنین می توان بیان داشت که علفدانه ازشاخص سطح برگ کاسته می

ع )عناصر منابع در دسترس سبب کاهش این مناب ها و همچنین با استفاده ازکاهش در میزان جذب تشعشع فعال فتوسنتزی توسط برگ

شوند. تجمع ماده خشک ذرت از روند سیگموئیدی تبعیت نمود. بطوری غذایی، رطوبت( و در نهایت باعث کاهش سطح برگ می

 روز پس از کاشت( که این زمان 28رشد، تجمع ماده خشک روند کندی داشت ولی پس از ورود به مرحله زایشی ) یکه در ابتدا

ای همصادف با شروع دوره بحرانی بود در این زمان سرعت تجمع ماده خشک روندکاهش داشت و در نهایت ثابت شد. وجود علف

 شوند.گردد که در نهایت سبب کاهش تجمع ماده خشک میهرز منجر به کاهش راندمان انتقال مواد به دانه می
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The effect of different control periods and weed interference on growth index of maize (Zea 

mays) 



 

 

 

Introduction 

Physiological growth analysis is the most important in prediction of plant growth and yield. 

Growth analysis is an approach to evaluate what events occurs during plant growth. Total dry 

matter trend (TDM), Crop growth rate (CGR) and relative growth rate are the most important 

characteristics in plant growth analysis. Growth analysis is a suitable technique for plant 

response to different environmental conditions and agricultural management during plant life 

(Tesar, 1984). 

Competition for light has been identified as the primary cause of crop yield loss in many 

crop–weed associations. Tollenaar et al. (1994) reported that interference from mixed weeds 

emerging shortly after corn reduced its growth and yield.  

The purpose of this study was the effect of different interference period and control period 

for weed management on physiological growth indices of corn. 

 

Materials and methods 

A field experiment was conducted at the Agricultural Research Station of Ferdowsi 

University of Mashhad during 2012-2013. The experiment was done based on a randomized 

complete block design with 12 treatments and three replications. Two sets of weed-free and 

weed-infested treatments were used. At the first set of treatments, weeds were allowed to 

compete with corn until 19, 34, 48, 52, 59 and 123 days after emergence (weed- infested 

periods). Weed control was accomplished with hand weeding. 

At the second one, plots were kept free of weeds until the above mentioned periods 

(weed- free periods). Dry matter (DM), leaf area index (LAI), crop growth rate (CGR) and 

relative growth rate (RGR) of corn were measured and calculated accordingly. The areas of 

green leaves were measured using a Delta-T leaf area meter. The samples including stems and 

leaves were dried in a forced-air oven and after total dry matter (TDM) was measured. The leaf 

area data was divided to ground area and the leaf area index (LAI) was obtained. The sigmoid 

equation (Eq. 1) was fitted to the TDM data and by derivation from this equation, the crop 

growth rate (CGR) (Eq. 2) and relative growth rate (Eq. 3) were obtained (Steinmaus and 

Norris, 2002): 

W (t) = a / 1+ exp {-b (t-m)} [Eq. 1] 

CGR = b. w (t) {1-(w (t)/a)} [Eq. 2] 



 

 

RGR = b {1-(w (t)/a)} [Eq. 3] 

Where t is the time (day), W(t), dry matter at time t; a, the maximum total dry matter; b, 

the slope of increasing the dry matter; m, the time that corn had the maximum growth rate and 

CGR is crop growth rate. The regression analysis was performed by SAS 9.1 and the graphs 

were prepared by Excel. 

 

Results and discussion 

The results showed that during the days after planting in all treatments leaf area index 

first increased until 62 days after planting and then it had a descending trend. By increasing 

in duration of weed control, dry matter accumulation was enhanced. The highest dry matter 

was observed in weed control at all the growing season and the lowest was for weed control 

until 19 days after emergence. Crop growth rate (CGR) in all treatments first increased 

slightly and then increased more quickly until 70 days after planting. Then CGR decreased 

with a sharp slope. The maximum and the minimum crop growth rate were observed in 

control during all the growing season (31.14 g.m-2.day) and weed control until 19 days after 

emergence (31.80 g.m-2.day).  

 

Conclusion 

There was a reduction in growth indices with increasing duration of weed interference. 

Weed density and emergence determined the growth indices reduction due to weed 

interference duration. It was suggested that weed interference will not reduce growth indices 

of corn if weeds are controlled in a timely manner with hand weeding. 

Keywords: Dry matter accumulation, Relative growth rate, Crop growth rate, Leaf area index 
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