
 

 

Effect of critical period of weed control on yield and yield components 

of corn under Mashhad climatic conditions 

 

Introduction 

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

(Zimdahl, 1988). Tollenaar et al. (1994) reported that interference from mixed weeds emerging shortly after 

corn reduced corn biomass, harvest index, and final grain yield.  

The critical period for weed control (CPWC) is a key component of an integrated weed management program. It 

is a period in the crop growth cycle during which weeds must be controlled to prevent yield losses. 

The CPWC is useful for making decisions on the need for and timing of weed control. Zimdahl (1988) defined it 

as a ‘‘span of time between that period after seeding or emergence when weed competition does not reduce 

crop yield and the time after which weed competition will no longer reduce crop yield.’’ 

The purpose of this study was the effect of critical period of weed control (CPWC) on yield and yield 

components 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 laid out based on a randomized complete block design with 12 

treatments and 3 replications. Two sets of weed-free and weed-infested treatments were used. At the first set of 

treatments, weeds were allowed to compete with maize 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). Onset 

and end of (CPWC) were determined based on 10% acceptable grain yield loos using Gompertz and Logistic 

equations. Asymptotic crop biomass accumulation was expressed with the Gompertz equation (Hunt, 1982) 

(Equation 1): 

ln(W) 5ln(W) exp (2qexp[2kT]) max [1] 

Where ln(W) is log e-transformed biomass (i.e., sum of leaf, stem, and reproductive tissues) per plant in 

units of mg plant-1 (all plant weights converted to milligrams so as to ensure positive values after the loge-

transformation), ln(W) maxis maximum log e-transformed shoot biomass per plant in mg plant-1, T is the time 

from crop emergence. The coefficients q and k are constants. Studied criteria were yield components (such as 

row number per ear, grain number per row, grain number per ear and 100-seed weight), grain yield, biological 

yield and harvest index (HI).  

For statistical analysis, analysis of variance and Duncan’s test were performed using Minitab ver.17. 

Results and discussion 

Weed species in order of dominance (dry weight basis) were Portulaca oleracea, Amaranthus retroflexus, 

Chenopodium album, Echinochloa crus-galli and Echinochloa crus-galli during the growing season were main 

dominant species. The results showed that the effect of management time and interference duration of weeds 

was significant on yield and yield components and HI.  Maximum seed yield was obtained in 19 days weed 



 

 

infested and the lowest in 19 day weed control which is the whole season weed interference. Based on results 

critical period of control for corn in Mashhad was 22 to 61 days after plant emergence.     

 

Conclusion 

There was a reduction in seed yield with increasing duration of weed interference. Weed density and 

emergence determined the seed yield reduction due to weed interference duration. More work is needed on 

causes of variability in yield loss weed density curves, on multispecies interference, on factors other than 

density (timing of emergence and crop cultivar) and on comparisons of species. 
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 Zeaعملکرد و اجزای عملکرد ذرت ) و ارتباط آن باهای هرز دوره بحرانی کنترل علفتعیین  

maysدر شرایط آب و هوایی مشهد ) 

 چکیده 

هرز دارد. جهت تعیین دوره بحرانی های علفنقش به سزایی در کاهش خسارت  CPWC)1 (هرزهای علف کنترل تعیین دوره بحرانی

در سال تکرار،  3تیمار و  11های کامل تصادفی با در شرایط آب و هوایی مشهد، آزمایشی در قالب طرح بلوکهرز ذرت های علفکنترل 

های کنترل و در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل دوره 1343-49زراعی 

بود. شروع و پایان دوره بحرانی بر  هاآنروز پس از سبز شدن  113و  24، 21، 94 ،39، 14هرز از زمان سبز شدن تا های علفتداخل 

نتایج آزمایش حاصل از مقایسه میانگین نشان  شد. درصد کاهش عملکرد دانه تعیین شد. 11اساس معادالت لجستیک و گامپرتز در سطح 

( معنی دار شد. به طوری که P≤0.01درصد) 1ذرت در سطح های هرزبر وزن هزار دانه داد، بین تیمارهای کنترل و عدم کنترل علف

)شاهد 113WIگرم و کمترین وزن صد دانه در تیمار  49/14)شاهد کنترل(به میزان  113WFبیشترین وزن صد دانه مربوط به تیمار 

 14م در هکتار مربوط به تیمار کیلوگر11484حداکثر عملکرد دانه به میزان نتایج نشان داد که گرم مشاهده شد.  48/11تداخل(به میزان 

                                                           
1 - Critical period of weed control 



 

 

دوره بحرانی  اساس نتایج این پژوهشبر روز کنترل مشاهد شد.  14در تیمارکیلوگرم در هکتار  9943روز تداخل بود و کمترین میزان آن 

وره بحرانی دطول  وبدست آمد سبز شدن روز پس از 81تا  11و هوایی مشهد بین  ذرت در شرایط آب هرز عملکرد دانههای علفکنترل 

 شد.  برآوردروز پس از سبز شدن   81تا  93برای عملکرد بیولوژیک بین 

 هرز، کاهش عملکردهای علفهای کنترل هرز، دورههای علفهای تداخل دورهعملکرد بیولوژیک،   کلمات کلیدی:

 

  مقدمه 

 ,.Hamzei et alباشد )اکثر کیفیت میحفظ حدبا  حداکثر عملکرد همراه کسبدو هدف اصلی در تولید محصوالت کشاورزی، 

هرز به عنوان های علفهرز با گیاه زراعی است. های علف(. یکی از مهمترین مشکالت در راستای رسیدن به این دو هدف، رقابت 2007

هش عملکرد و کنند و بواسطه رقابت بر سر منابع محدود و مشترک باعث کاگیاهانی مطرح هستند که در محیط های ناخواسته رشد می

با توجه به اینکه زمان سبز شدن علف (. Kavaliauskaite & Bobinas, 2006  Vyvyan, 2002شوند )کیفیت گیاه زراعی می

که ممکن است پیش  هاآنبر عملکرد گیاه زراعی دارد، تعیین زمان مناسب کنترل  تاثیر بسزایی هرز و طول دوره رقابت آنها با گیاه زراعی

های علفاز نظر مدیریت  نقش مهمیتواند هرز باشد، می از سبز شدن گیاه زراعی و علف هرز یا پس از سبز شدن علف از کاشت، پیش

هرز، بیانگر مدت زمان بین دوجزء رقابت گیاه زراعی و های علفدوره بحرانی کنترل واقع در  (.Seyedi et al., 2011هرز ایفا کند )

. با انجام تحقیقات جهت تعیین دوره بحرانی کنترل (Hosseini, 2007)شوند مینه اندازه گیری کدام جداگاهرز است که هرهای علف

های هرز در گیاهان زراعی مشخص شده است که با در نظر گرفتن میزان کاهش عملکرد، دوره زمانی خاصی در چرخه زندگی گیاه علف

قبل و پس از  هاآنداری در عملکرد روی نداده و مبارزه با کاهش معنی های هرز نگه داشته شودوجود دارد که اگر مزرعه عاری از علف

 ,.Hamzei et alنامند )های هرز میداری بر عملکرد ندارد. این دامنه زمانی خاص را دوره بحرانی کنترل علفاین دوره تاثیر معنی

2007.) 

روز پس از سبز شدن،  34تا  19های هرز زیره سبز از علفگزارش کردند که با وجین  (،Hossini et al., 2007حسینی و همکاران )

در  باشد.عملکرد کاهش نیافت و این موضوع حاکی است که وجین ابتدای فصل مؤثرتر از حذف علفهای هرز در اواخر فصل رشد می

های هرز تا پایان فصل لفمشاهده کردند که تداخل ع( بر روی ذرت انجام دادند Grami et al., 2014)بررسی که گرامی و همکاران 

-دوره بحرانی کنترل علف درصدی عملکرد بیولوژیک نسبت به تیمار شاهد کنترل تمم فصل شد.  14درصدی عملکرد و  39سبب کاهش 

 (.Abbaspour & Rezvani moghadam, 2003روز پس از کاشت بدست آمد ) 28تا  11های ذرت در مشهد بر روی ذرت 



 

 

در عدس در مرحله  1CPWCکه شد وی عدس انجام دادند مشاهده ( بر ر et al.,Fedoruk 2011کاران )در بررسی که فدروک و هم

برگی  2که در مرحله در حالی درصد کاهش یافت14عملکرد ای گیاه، گره 4اظهار داشتند که در مرحله  این تحقیق .باشدگره می 11تا  2

( برروی ذرت دراروپا و شمال آمریکا انجام دادند، Page et al., 2009همکاران )در بررسی که پیچ و  درصدی عملکرد شد. 9باعث کاهش 

های علف( دوره کنترل Ferrero et al., 2010. فرور و همکاران ) برگی تعیین کردند. 4تا  9هرز را مرحله های علفدوره بحرانی کنترل 

در آزمایشی  (Cox et al., 2006کوکس و همکاران ) ن کردند.روز پس از کاشت تعیی 12هرز ذرت را در منطقه شمال غربی ایتالیا 

هرز در طول فصل رشد منجر به کاهش توان رقابتی ذرت گردید. بطوریکه ماده خشک تجمعی های علفگزارش کردند که مداخله دیگری 

جرای این تحقیق بررسی عملکرد و هدف از ا درصد کاهش یافت. 41تا  42درصد و در مرحله شیری دانه  81تا  21در مرحله ابریشم دهی 

 هرز بود. های علفاجزای عملکرد در شرایط دوره بحرانی کنترل 

 

 مواد و روشها

، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، واقع در ده کیلومتری جنوب 1343-49این تحقیق در سال زراعی 

زمین مورد  متر از سطح دریا به اجرا در آمد. 442عرض شمالی و با ارتفاع  38و  12طول شرقی و   24و  14شرقی مشهد ، در 

 کیلوگرم 911کیلوگرم در هکتار کود سوپر تریپل فسفات و  121آزمایش در پاییز سال قبل یک شخم عمیق زده شد و در بهار به میزان 

ردیف  3بر  های مشتمل سه تکرار و در کرتهای تصادفی با طرح بلوک در قالب آزمایش در سطح مزرعه پخش شد. این اوره  در هکتار

متر اجرا شد. رقم ذرت مورد استفاده در این آزمایش سینگل  سانتی 12سانتی متر و فاصله بوته  42متر و فاصله ردیف  3کاشت به طول 

 بود.  419گراس 

 8تیمار آلوده و  8احی شد.تیمارها در دو سری شامل تیمار طر 11این آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار و  .

 ها تصادفی شدند.های هرز به شرح زیز در بلوکتیمار اری از علف

1)WF1 9 ( روز پس از کاشت کنترل، سپس اجازه رویش علف 14برگی)های هرز تا آخر فصل 

1)WF24 (های هرز تا آخرروز پس از کاشت کنترل، سپس اجازه رویش علف 39برگی )فصل 

3)WF311 (روز پس از کاشت کنترل، سپس اجازه رویش علف 94برگی)های هرز تا آخر فصل 

9)WF413 (روز پس از کاشت کنترل، سپس اجازه رویش علف 21برگی)های هرز تا آخر فصل 

2)WF514 (روز پس از کاشت کنترل، سپس اجازه رویش علف 24برگی)های هرز تا آخر فصل 

8)WF6صل رشد عاری از علف هرز بود( شاهد)در تمام ف 

 های هرز:سری دوم شامل شروع رقابت با علف

                                                           
 



 

 

1) WI19 (روز پس از کاشت آلوده، سپس وجین علف 14برگی)های هرز تا آخر فصل 

1) WI24 (روز پس از کاشت آلوده، سپس وجین علف 39برگی)های هرز تا آخر فصل 

3) WI311(هایروز پس از کاشت آلوده، سپس وجین علف 94برگی )هرز تا آخر فصل 

9) WI413 (روز پس از کاشت آلوده، سپس وجین علف 21برگی)های هرز تا آخر فصل 

2) WI514 (روز پس از کاشت آلوده، سپس وجین علف 24برگی)های هرز تا آخر فصل 

8) WI6های هرز در تمام فصل رشد گیاه(شاهد)تداخل علف 

 

روز یکبار و به صورت  4دور آبیاری هر  بوسیله دست صورت گرفت. 1349خرداد ماه سال  3کاشت بذر، به صورت خشکه کاری در 

هفته پس از کاشت( عمل تنک کردن مزرعه انجام  1برگی ) 1نشتی صورت گرفت. مزرعه بالفاصله پس از کاشت آبیاری شد. در مرحله 

 سرک به مزرعه داده شد. روز پس از کاشت  به صورت 91روز پس از کاشت و  11نوبت در فاصله زمانی  1شد. کود ازته در 

. هیچگونه علفکشی چه قبل از کاشت و چه بعد از کاشت مصرف (1)جدول های عمده مزرعه از نوع یکساله و چند ساله بودندعلف

 نشد. 

 

 

 



 

 

 

 های هرز مشاهده شده در مزرعه ذرت از سبز شدن تا برداشت دانهعلف -1جدول

Table1- Weed observed in the corn from emergence to grain harvest 
 های هرزهای علفمشخصات گونه 

Specification weed species 
 چرخه رویشی
Life cycle 

 مسیر فتوسنتزی
Photosynthetic 

direction 

 شکل رویشی
Life form 

 خانواده
Family 

 نام علمی گونه
Scientific name of the species 

 نام فارسی گونه
Persian name of the 

species 
      

 سالهیک
Annual 

C4 برگپهن 
Broad leaves 

Amaranthaceae Amaranthus retroflexus L. خروس ایستادهتاج 
Red-root amaranth 

 سالهیک
Annual 

C3 برگپهن 
Broad leaves 

Chenopodiaceae Chenopodium album L. ترهسلمه 
Lamb's quarters 

 چندساله
Perennial 

C4 برگباریک 
Grasses 

Poaceae Sorghum halepense (L.) Pers. قیاق 
Johnson grass 

 چندساله
Perennial 

C3 برگپهن 
Broad leaves 

Convulvulaceae Convolvulus arvensis L. پیچک صحرایی 
Field bindweed 

 سالهیک
Annual 

CAM برگپهن 
Broad leaves 

Portulacaceae Portulaca oleracea L. خرفه 
Common purslane 

 سالهیک
Annual 

C3 برگپهن 
Broad leaves 

Solanaceae Datura stramonium L. تاتوره 
Jimson weed 

 چندساله
Perennial 

C4 برگباریک 
Grasses 

Cyperaceae Cyperus rotundus L. اویار سالم 

Nut grass 

 سالهیک
Annual 

 یکساله 

 

C4 

 

C3 

 

 برگباریک
Grasses 

 برگپهن
Broad leaves 

Poaceae 

 

Solanceae 

L         .Echinochloa crus 

galli 
 

Solanum nigrum L. 

 سوروف

Pigweed 

 تاج ریزی سیاه
Black nightshade 

 

 

 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2633061
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2633061
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-443460
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-443460
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-8500005
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-8500005
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2566490
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2566490


 

 

 

 

ای داشت براساس مشاهده عالئم قهوهعملیات برداشت از مزرعه در مهر ماه از سطح یه متر مربع با رعایت اثر حاشیه انجام گرفت. بر

بوته بطور تصادفی و با رعایت اثر حاشیه برداشت شد و  2قبل از برداشت تعداد  ال دانه به چوب بالل صورت گرفت.شدن در ناحیه اتص

بود، تعیین  صد دانه براساس آن اجزای عملکرد که شامل تعداد ردیف در بالل، تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بالل و در نهایت وزن

 اندازه گیری شد.  درصد مساحت هر کرت و با رعایت اثر حاشیه 21، عملکرد بیولوژیک و نیز شاخص برداشت در گردید. عملکرد دانه

درصد افت عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک از  11هرز )شروع دوره بحرانی( در سطح های علفجهت تعیین حداکثر دوره تداخل 

 ( استفاده شد: 1معادله ( و به منظور تعیین حداقل دوره کنترل از معادله گامپرتز )1معادله جستیک )معادله ل

(-A+BDAY))                                                                     )1 (معادله               

         

 هرزهای علفاز تیمار کنترل کامل  : عملکرد براساس درصدیYدر این معادله  

Cخط مجانب پایینی : 

D تفاوت بین خط مجانب باالیی و پایینی : 

A  وB پارامترهای تعیین کننده شکل منحنی و :DAY هاز هرز از سبز شدن بر )روز پس از سبز شدن(: دوره تداخل کامل علف

 باشد.حسب روز می

                                                      (                             1) معادله

 هرز،های علف: عملکرد براساس درصدی از کنترل Y در این معادله

Aخط مجانب پایینی : 

B و K پارامترهای تعیین کننده شکل منحنی و : DAY هاز هرز از سبز شدن بر حسب روز )روز پس از کاشت(: دوره تداخل علف

 (.Gantoli et al., 2013; Hunt, 1982باشد )یم

  1113Excelو رسم نمودارها با استفاده از نرم افزار  Minitab ver.17 تجزیه و تحلیل داده های آزمایش با استفاده از نرم افزار

نیز جهت برازش  Slidewirteافزار مورد بررسی قرار گرفتند. از نرم  %2با استفاده ازآزمون دانکن در سطح ها انجام گرفت. میانگین داده

 هرز استفاده شد.های علفمعادالت مربوط به تعیین دوره بحرانی کنترل 

 

 نتایج و بحث 

عملکرد بیولوژیک بین تیمارهای تداخل و و نشان داد که عملکرد دانه تجزیه واریانس نتایج : دانه و عملکرد بیولوژیکعملکرد 

در دوسری تیمار کنترل و تداخل نشان داد که  مقایسه میانگین نتایج . (1)جدول  دار بودد معنیدرص 1های هرز در سطح کنترل علف

داری در عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک ذرت مشاهده ، کاهش معنیهای هرزعلف های هرز، با افزایش دوره حضورعلف



 

 

بوده و بعد از آن بیشترین  (کیلوگرم در هکتار 11484میزان  )(WI19روز تداخل ) 14(.حداکثر عملکرد دانه مربوط به تیمار 3جدولشد)

کمترین میزان عملکرد دانه به ترتیب  و شاهده شدم (کیلوگرم در هکتار 4448به میزان )(WF123عملکرد در تیمار کنترل تمام فصل )

کیلوگرم  9413و 9943به میزان  ( روز پس از کاشت تداخل به ترتیبWI123( و تداخل تمام فصل )WF19روز کنترل )14در تیمار 

درصد عملکرد در تیمار  22های هرز در تیمارهای کنترل سبب کاهش همچنین نتایج نشان داد که تداخل علف در هکتار بدست آمد.

( در تیمارهای WI19کاهش عملکرد نسبت به بیشترین عملکرد )روز کنترل شده است و همچنین شاهد    14شاهد نسبت به تیمار 

های هرز را در تیماهری تداخل و و این موضوع تاثیر تداخل علفدرصد بود. 83به تیمار شاهد )تداخل تمام فصل( به میزان نسبت ل تداخ

ایم شاهد افزایش عملکرد بودهانجام دادند رضوانی مقدم عباسپور و در این تحقیق در مقایسه با آزمایش مشابه که  دهد.کنترل  نشان می

هایی که در که گونهبوده است.های هرز و تاثیر آنها بر عملکرد و فراونی گونه های علف هاین  به علت ترکیب گونهرسد ابه نظر می

های هرزی بوده که انجام شده رسد به دلیل مبارزه با علفو به نظر می مزرعه این آزمایش در تغییر کرده و اثر کمتری بر عملکرد گذاشته

 ای شده است. که سبب تغییر ترکیب  گونه

( تاثیر نامطلوبی بر عملکرد دانه WI 19روز پس از کاشت تداخل ) 14های هرزتا مرحله نتایج آزمایش نشان داد که حضور علف

های هرز ای از رشد است که از حساسیت کمتری در رقابت با علفهای هرز با مرحلهتواند به دلیل تقارن علفنداشت.این موضوع می

رسد که در تیمارهای تداخل رقابت بین باشد. به نظر میزیرا در این مرحله جذب عناصر غذایی توسط گیاه از خاک کم میبرخوردار است.

 های هرز، سبب کاهش تعداد دانه در ردیف و در نهایت تولید کمتر شده است. ُای شدت یافته و فشار بیوماس علفگونه

درصد عملکرد را نسبت به  82تن در هکتار بدست آمد که کاهش  2/3ده شد که به میزان حداکثر افت عملکرد در تیمار تداخل کامل مشاه

ها نشان داد که عملکرد دانه در همه الگوهای نتایج دیگر بررسی .(Habibi Savadkuhi et al., 2009شاهد کنترل تمام فصل نشان داد )

(. همچنین بیشترین عملکرد بیولوژیک به Abdollahi et al., 2014کشت در شرایط بدون علف هرز بیشتر از شرایط با علف هرز بود )

کیلوگرم در هکتار و کمترین 11344و  13118( به میزان WF 123( و کنترل تمام فصل )WI 19روز تداخل ) 14ترتیب مربوط به تیمار 

کیلوگرم در هکتار بدست آمد.  4411و  11918به میزان  (WF 19روز کنترل ) 14عملکرد بیولوژیک مربوط به تیمار تداخل تمام فصل و 

( مشاهده شد بیشترین عملکرد بیولوژیک مربوط به تیمار کنترل تمام فصل Grami et al., 2014در بررسی گرامی و همکاران )

 .کیلوگرم در هکتار( را دارا بود13181کیلوگرم در هکتار( بود و تیمار تداخل تمام فصل کمترین عملکرد بیولوژیک ) 12424)

 

 

 



 

 

 ذرتعملکرد و اجزای عملکرد های هرز بر اثر زمان کنترل و دوره تداخل علف )میانگین مربعات( نتایج تجزیه واریانس -2جدول 

Table 2- Analysis of variance (mean squares) for the effect of management time and interference duration of weeds on yield and yield components of corn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ns** 1و  %2احتمال  دار در سطحدار و معنیبه ترتیب غیرمعنی ،* و% 

ns. *, ** .Indicating non-significant and significant at 5% and 1%, respectively 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملکرد بیولوژیک
 Biological yield 

  دانه عملکرد

Grain yield 
 وزن صد دانه 

100-Seed weight 

 تعداد دانه در بالل

Grain number per 

ear 

 تعداد دانه در ردیف

Grain number per 

row 

 تعداد ردیف در بالل

Row number per 

ear 

 درجه آزادی

Df 
 منابع تغییرات

S.O.V 

36347974 39720263 17.972 20193 26.36 2.831 2 
 تکرار

Replication 

310562667** 68091341** 95.855** 72225** 213.15** 7.357** 11 
 تیمار

Treatment 

53906804 53906804 5.276 10721 34.09 1.251 22 
 خطا

Error 



 

 

 

 

 

 های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت مقایسات میانگین های اثر تداخل و کنترل علف -3جدول 

Table3-Mean comparison effect for the effect of management time and interference duration of weeds on yield and yield components of corn 

 عملکرد بیولوژیک

Biological yield 

 عملکرد دانه

Grain yield 

 دانه 111وزن 

100-Seed weight 

 تعداد دانه در بالل

Grain number per ear 

 تعداد دانه در ردیف

Grain number per row 

 در باللتعداد ردیف 

Row number per ear 

 های هرززمان مدیریت علف
Time weed management 

 Control periods های کنترلدوره
bc9922.22 abcd4483.09 bcde21.08 bc419.331 bcd12.16 abcd34.40 WF 19 

ab14511.11 1ab6629.7 abc25.61 ab571.730 abc13.96 abc38.96 WF 34 
a16433.33 a7414.59 abcd22.87 a597.532 a15.30 a41.86 WF 48 

ab1866.67 ab8459.13 ab26.14 ab583.287 bcd12.83 a45.30 WF 52 
ab20100 a9125.15 a27.18 a637.620 ab14.60 ab40.40 WF 59 

ab22388.89 abc9996.88 a27.74 ab588.067 ab14.20 a41.43 WF 123 

  periods interference های تداخلدوره                                  

ab23116.67 a12865.82 abc24.14 ab591.330 abc13.76 a42.93 WI 19 

cd20756.8 cd9361.76 cde20.00 c284.167 de11.66 d24.30 WI 34 
cd18490.5 d8052.68 def17.33 c308.833 de11.20 cd27.43 WI 48 
cd735.517 bcd8307.55 ef15.38 c338.727 de11.73 bcd28.43 WI 52 
cd14335.5  d6226.24 ef16.09 c294.860 3de11.5 d25.40 WI 59 
d10406.5 d4703.99 f12.86 c256.147 e10.30 d24.63 WI 123 

 .باشندنمی (P<0.05دار )دارای اختالف معنی بر اساس آزمون دانکن حروف مشترک در هر ستون بااعداد 

In each column means followed by the same letters are not significantly different based on Duncan’s test (p≤0.05).



 

 

های هرز نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تعداد ردیف در بالل در بین تیمارهای مختلف کنترل و تداخل علفتعداد ردیف در بالل : 

داری داشته اند بطوریکه دار بود. بطوریکه در تیمار تداخل و کنترل تعداد ردیف در بالل اختالف معنیدرصد معنی 1تمال در سطح اح

ردیف دانه، مربوط به  31/11ردیف دانه و کمترین به میزان  31/12های هرز به میزان کنترل علف 94حداکثر تعداد ردیف در تیمارهای 

باشد. در واقع به دلیل طوالنی شدن روند تداخل و برخورد آن به مرحله زایشی و تشکیل بالل، در هرز میهای تیمار شاهد تداخل علف

ها فاقد امکانات کافی از نظر نوری و رطوبتی و تغذیه کافی بودند سبب کاهش تعداد ردیف دانه در تیمارهای تداخل نسبت شرایطی که بوته

( تعداد ردیف دانه و دانه در ردیف به عنوان حساس Aghaalikhani, 2003. آقا علیخانی )به تیمارهای عدم تداخل علف هرز شده است

 ترین اجزای عملکرد نسبت به زمان سبز شدن علف هرز نام برد.

های هرز از نظر تعداد دانه در نتایج مقایسات میانگین نشان داد که بین تیمارهای مختلف تداخل و کنترل علف تعداد دانه در ردیف:

داری وجود روز پس از کاشت تداخل، اختالف معنی 14های هرز و تیمار طوریکه بین تیمارهای کنترل علفبه .ردیف اختالف وجود دارد

روز عاری از  14همچنین بین تیمارهای  .(3داری دیده شد )جدولهای هرز تفاوت معنینداشت ولی با سایر تیمارهای تداخل علف

داری وجود نداشت. بیشترین و کمترین تعداد دانه در ردیف روز پس از کاشت تداخل اختالف معنی 113و  24، 21، 94، 39های هرز علف

  .دانه در ردیف بوده است 31/19و  31/92به ترتیب

در بالل در روز کنترل و کمترین تعداد دانه  94دانه در بالل در تیمار  244بیشترین تعداد دانه در بالل به میزان  :تعداد دانه در بالل

تعداد دانه در بالل بستگی به پتانسیل ژنتیکی گیاه و فراهمی  دانه در بالل مشاهده شد 128تیمار شاهد )تداخل تمام فصل ( به میزان 

عناصر غذایی در مرحله تبدیل رویشی به زایشی و کاکل دهی دارد. کاهش فراهمی عناصر غذایی، رشد محصول را در مرحله کاکل دهی 

(، بیان داشتند تعداد دانه در بالل بیشترین حساسیت را Evans et al., 2003ایوانز و همکاران ). شوده و موجب سقط جنین میکاهش داد

( بیان کردند، کمترین Abbaspoor &  Rezvani Moghaddam, 2005دهد. عباسپور و رضوانی مقدم )به تداخل علف هرز نشان می

  اهد )تداخل تمام فصل( دیده شد.تعداد دانه در هر بالل در تیمار ش

داری بر های هرز تاثیر معنیدهد، که بین تیمارهای کنترل و عدم کنترل علفنتایج حاصل از مقایسه میانگین نشان می:  وزن صد دانه

درصد(و  112ن های هرز ) به میزادار در تیمار شاهد عاری از علفبیشترین مقدار اختالف معنی .(3)جدول  دانه ذرت داشت صدوزن 

 ,.Hossini, et alدرصد( مشاهده شد. حسینی و همکاران ) 23کمترین مقدار آن در تیمار شاهد تداخل علف های هرز)به میزان 

( در بررسی که بر روی ذرت انجام دادند مشاهده کردند که به ترتیب بیشترین و کمترین وزن صد دانه مربوط به تیمارهای شاهد 2009

نتایج بررسی اصغری و همکاران  .باشدگرم می 1/14گرم و شاهد تداخل تمام فصل به میزان  9/31ی هرز به میزان هاعاری از علف

(Asghari et al., 2011که بر روی آفتابگران انجام دادند نشان داد بیشترین وزن هزار دانه مربوط به تیمار ) های هرز شاهد عاری از علف

 گرم بود. 4/18روز تداخل به مقدار  111و  41دانه مربوط به تیمارهای گرم( و کمترین وزن هزار  8/82)



 

 

درصدی عملکرد دانه محاسبه شد، لذا  11دوره بحرانی بر مبنای کاهش : عملکرد دانههای هرز برعلف کنترلدوره بحرانی 

نشان داده شده  1 وطه که در شکلها و تقاطع آن با دو محور منحنی مربxدرصد عملکرد اقتصادی به موازات محور  41رسم خطی با 

روز پس از  11درصد کاهش عملکرد دانه از  11هرز ذرت با احتساب های علفاست. در این آزمایش مشاهده شد که دوره بحرانی کنترل 

برگی یا  14ه برگی آغاز و تا مرحل 9هرز برای ذرت از های علفروز پس از کاشت ادامه دارد. دوره بحرانی کنترل  81کاشت آغاز و تا 

های علف( نیز نشان داد که دوره بحرانی کنترل Jamali et al., 2011مرحله شروع گلدهی ادامه داشت. نتایج تحقیق جمالی و همکاران )

 ,Abbaspoor & Rezvan Moghaddamباشد. عباسپور و رضوانی مقدم )روز پس از سبز شدن( می19تا  18برگی ) 4تا  2هرز بین 

کاهش عملکرد نسبت به شاهد بدون تداخل، که درمورد ذرت متداول است، دوره بحرانی کنترل  %11ان داشتند بر حسب ( نیز بی2005

 Habibiبرگی( بدست آمد. در بررسی که حبیبی سواد کوهی ) 19برگی تا 9روز پس از کاشت ) 28تا  11هرز بین های علف

Savadkuhi, 2009 ) روز پس از  32برگی ) 8درصد کاهش مجاز عملکرد از  11هرز ذرت با های لفعانجام دادند، دوره بحرانی کنترل

نیز گزارش کردند دوره بحرانی (، Hossini et al., 2007روز پس از کاشت( گزارش کردند. حسینی و همکاران ) 99برگی ) 4کاشت( تا 

 دیده شد. روز پس از سبز شدن 34تا  19روز( را، بین  41زیره سبز در طی دوره رشد گیاه )

نیز بر مبنای  دوره بحرانی برای عملکرد بیولوژیکدوره بحرانی بر روی عملکرد بیولوژیک  دوره بحرانی بر عملکرد بیولوژیک:

. در واقع با مشخص کردن دوره (1)شکل روز پس از کاشت پایان یافت 81روز آغاز شده و در  93از  درصد عملکرد بیولوژیک 11کاهش 

های علفهرز برای عملکرد بیولوژیک در صورتی که کشت ذرت با هدف تولید علوفه باشد بسیار مهم است زیرا های علفبحرانی کنترل 

 شوند.  تواند بر روی عملکرد بیولوژیک تاثیر گذاشته و سبب کاهش کیفیت و کمیت آنهرز می

 

 

 

 

 

Time (days after planting) 

 .هرز هایعلف تداخل و کنترل هایدوره از ناشی کامل( )کنترل شاهد به نسبت رتذ دانه عملکرد کاهش درصد -1 شکل

Figure 1- Reduction percentage of grain yield of corn compared to control (control) under with and without 

interference of weeds 
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Time (days after planting) 

 

 

 

 .هرزهای علفهای کنترل و تداخل عملکرد بیولوژیک ذرت نسبت به شاهد )کنترل کامل( ناشی از دورهدرصد کاهش  - 2شکل

Figure 2 - percent reduction in biological yield of corn compared to the control (control) periods of weed control 

and interference. 

 نتیجه گیری 

های هرز براساس دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در شرایط آب و هوایی مشهد نشان داد، انی کنترل علفنتایج آزمایش دوره بحر

 روز پس از کاشت بود. 81روز پس از کاشت آغاز تا  11های هرز در فاصله زمانی درصد کاهش مجاز عملکرد، یک دوره عاری از علف 11

ولی خارج از این محدوده  درصد نخواهد بود 11تا  2ن افت عملکرد در محصول بیش از و اگر در این بازه زمانی وجین انجام شود، میزا

نتایج نشان داد . یابدشود و عملکرد آن به شدت کاهش میزمانی، اگر کنترل صورت گیرد گیاه زراعی خسارات باالی را متحمل می

و این مشاهده شد (بود WF123شاهد)که مربوط به تیمار نسبت به بیشترین عملکرد درصدی را در تیمارهای کنترل  22کاهش عملکرد 

 خواهد شد.درصد  21بیش از  های هرز سبب کاهش عملکردعدم وجین علف ر این موضوع است کهگبیان 
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