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  .1084-1098 ):4(9شناسی کشاورزي، بوم .).Panicum miliaceum L( و ارزن) .Amaranthus retroflexus L(خروس ریشه قرمز 

 
  چکیده 

، تـاج خـروس ریشـه قرمـز     ).Zea may L( هـاي رشـدي ذرت  و سطوح مختلف کـود نیتـروژن بـر شـاخص     هرز علفتراکم  تأثیر بررسی منظور به
)Amaranthus retroflexus L.( و ارزن )Panicum miliaceum L.(، تربیـت  کشـاورزي  دانشکده تحقیقاتی مزرعه در 1388 سال در آزمایشی 

 ،138( نیتروژن کود عامل سه اساس، همین بر. پذیرفت انجام تکرار سه در تصادفی کامل هاي بلوك طرح قالب در عاملی سه فاکتوریل صورت به مدرس
 خروس تاج براي مربعمتر در بوته 25 و 5 ترتیببه( هرز علف تراکم و) ارزن و خروس تاج( هرز علف گونه ،)هکتار در خالص نیتروژن کیلوگرم 230 و 184

گـرم) در تیمارهـاي    39/2429نتایج نشان داد که بیشترین مقدار وزن ماده خشـک کـل (   .شد گرفته نظر در) ارزن براي مربع متر در بوته 5/37و  5/7 و
ارزن بیشـینه سـرعت رشـد محصـول را در تیمـار کـم        هرز علفدست آمد. ذرت در رقابت با یلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بهک 230و  هرز علفکنترل 

ذرت در رقابت با تاج خروس بیشینه سرعت رشد محصول و بیشینه سرعت رشد همچنین کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار کسب کرد.  138و  هرز علف
کیلـوگرم نیتـروژن خـالص در هکتـار      138و  هـرز  علفگرم بر گرم در تیمار کم /· 055گرم بر مترمربع در روز و   83/30نسبی را به ترتیب با مقدارهاي 

هاي نیتروژن دوستی مانند تاج خروس غالب هستند، افزایش میزان مصرف کـود نـه   هرز فعلطور کلی نتایج مشخص کرد، در مزراعی که به کسب کرد.
 آورد. ها، موجبات آلودگی بیشتر محیط زیست را فراهم میبلکه ضمن کاهش آن ،شود تنها موجب افزایش ماده خشک و شاخص سطح برگ ذرت نمی

  
 ه خشک، نیتروژن دوست، شاخص سطح برگ، مادسرعت رشد محصول، رقابت  هاي کلیدي:واژه

  
   1   مقدمه

یکـی از   ،).Zea may Lذرت (در میـان گیاهـان زراعـی مختلـف،     
اي کـه   شـود بـه گونـه    در جهان محسوب می زراعی ترین گیاهان مهم

 Liu etاي در تأمین غذاي بسیاري از مـردم جهـان دارد (   سهم عمده

al., 2010; Jans et al., 2010; Panda et al., 2004  در حـدود .(

                                                             
گروه زراعـت، دانشـکده کشـاورزي،    ، آموخته دکتري زراعتدانش ترتیببه -2و  1

کشـاورزي  گـروه   آموختـه دکتـري کشـاورزي اکولوژیـک،    دانشگاه زابـل و دانـش  
   شهید بهشتیدانشگاه  پژوهشکده علوم محیطی، اکولوژیک،

 )Email: sajadr.moghaddam@yahoo.comنویسنده مسئول:  -(* 
DOI:10.22067/JAG.V9I4.52787 

کالري مصـرفی در کشـورهاي در   درصد  25درصد غذاي جهان و  40
شود. از طـرف دیگـر ذرت یکـی از     حال توسعه توسط ذرت تأمین می

 ,.Tollenaar et alباشـد (  اي مهـم در دنیـا نیـز مـی     گیاهان علوفـه 

 Triticum aestivum). در ایران نیز، این گیاه پس از گنـدم ( 1994

L.،(  ) بـرنجOryza sativa L.(  ) و جـوHordeum vulgare L.( 
گیاه زراعی بوده و بیشترین سـطح زیـر کشـت را بـه خـود      ترین  مهم

) سطح زیر کشت و FAO, 2012اختصاص داده است. بر اساس آمار (
هکتـار و   350000ترتیـب ملکرد دانه این گیـاه در ایـران بـه   متوسط ع

  کیلوگرم در هکتار بوده است. 3494
بع مورد هاي هرز با گیاهان زراعی از طریق تسخیر منا رقابت علف
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نیاز رشد مانند نور، آب و مواد غذایی موجب کـاهش رشـد و عملکـرد    
هـاي هـرز از مهمتـرین     حضـور علـف   ،گیاهان زراعی شده و بنابراین

شـود   عوامل محـدود کننـده عملکـرد گیاهـان زراعـی محسـوب مـی       
)Teasdale & Cavigelli, 2010     مشـاهدات نشـان داده کـه در .(

مزرعه ذرت عملکرد ایـن گیـاه تـا     هاي هرز صورت عدم کنترل علف
). Baghestani et al., 2007یابـد (  درصـد کـاهش مـی    80بیش از 

هاي هرز در مزارع ذرت بسیار حائز اهمیت است  بنابراین مدیریت علف
)Oerke & Dehne, 2004   کـاهش ). یکی از مسائلی کـه در زمینـه 

مطـرح اسـت رقابـت بـر سـر منـابع        هرز علفعملکرد ذرت در حضور 
 عوامـل  جـزء مهمتـرین   باشـد. نیتـروژن   ویـژه نیتـروژن مـی   هذایی بغ

 آن، تبعبه و برگ سطح توسعه ویژههبر رشد رویشی گیاهان ب گذارتأثیر
 هر عمر طول و اندازه بر ثیرأت نیتروژن با .است گیاهی اندازسایه توسعه
ـ  .شـود  می برگ سطح شاخص افزایش سبب برگ، عـالوه، کـارایی   هب

تشعشع توسط یک گیاه تا حـد زیـادي تـابع شـاخص     دریافت و جذب 
 ,Goksoy et al., 2004; Werker & Jaggardسطح برگ اسـت ( 

) و یکی از بارزترین اثرات کاهش رشد گیاه، کاهش سطح برگ 1997
که میزان فتوسنتز در واحد سطح بـرگ  است. بنابراین، حتی در صورتی

ش میزان فتوسـنتز در  دلیل کاههتغییر نکند، میزان تولید ماده خشک ب
کننده اسـت) کـاهش   ه (که حاصل کاهش سطح برگ فتوسنتزکل گیا

  ). Munns & Passioura, 1984خواهد یافت (
گذار در میزان کـاهش عملکـرد گیـاه زراعـی     تأثیراز دیگر عوامل 

). Gill & Davidson, 2000اشاره نمود ( هرز علفتوان به تراکم  می
و  هرز علفدر بسیاري از موارد مشاهده شده است که رابطه بین تراکم 

 ,Cousensباشـد (  افت عملکرد گیاه زراعی یـک رابطـه نمـایی مـی    

). عملکرد مطلق و یا نسـبی (نسـبت عملکـرد دانـه در شـرایط      1985
بـه صـورت نمـایی     هـرز  علـف رقابت و عدم رقابت) با افزایش تـراکم  

نیز بستگی دارد  هرز علفعملکرد به نوع  کاهش یافته که سرعت افت
)Gill & Davidson, 2000.( ) در آزمایش نادري و غدیريNaderi 

& Ghadiri, 2010ــراکم ــی   ) روي ت ــردل وحش ــف خ ــاي مختل ه
)Sinapis arvensis L.   در گیـاه کلـزا   ) و مقـادیر مختلـف نیتـروژن 
)Brassica napus L.،(        مشـخص شـد کـه افـزایش مصـرف کـود

بیش از مقدار  بهینه، غالبـاً موجـب افـزایش قابلیـت رقابـت      نیتروژن 
  هاي هرز در مقابل گیاه زراعی شد. علف

هـاي  هاي سنجش رقابت بین گیاهان زراعی و علفیکی از روش
 & Dunanباشـد ( هـا مـی  هرز، مقایسه خصوصیات مرتبط با رشد آن

Zimdahl, 1991; Radosevich & Holt, 1984; Mahmoudi et 
al., 2014 وزن خشک گیاه، ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ، نسبت .(

ها، هر یک بـه نـوعی بازگوکننـده    ریشه به شاخساره و روند رشد گونه
 ,Dunan & Zimdahlباشـند ( ها بـا یکـدیگر مـی   نحوه رقابت گونه

1991; Mahmoudi et al., 2014   تجزیه و تحلیل صـفاتی نظیـر .(
هـاي مختلـف کـه    سرعت رشد گیاه، سطح برگ و وزن خشک گونـه 

باشـد، مقیاسـی از قابلیـت    گذار میتأثیرها بسیار روي قدرت رقابت آن
 ,.Hargood et alکنـد ( ها را ارائه مـی فتوسنتزي آنتولید و ظرفیت 

1981; Weiner et al., 2001     و این مسـئله بـراي گونـه زراعـی و (
-بررسی همزمـان شـاخص   ،باشد. در این میاننیز صادق می هرز علف

و گیـاه   هـرز  علـف هاي مختلف هاي رشد و تغییرات ماده خشک گونه
این مطالعـه نیـز بـا     ،نابراینزراعی از اهمیت بیشتري برخوردار است. ب

بـر   هـرز  علفسطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم  تأثیرهدف ارزیابی 
 Amaranthus( تاج خروس ریشـه قرمـز  هاي رشدي ذرت، شاخص

retroflexus L.(  ارزنو )Panicum miliaceum L.(،    بـه انجـام
 رسیده است.

  
  هامواد و روش

کشـاورزي دانشـگاه   تحقیق در مزرعـه تحقیقـاتی دانشـکده    این 
و در سـال   کـرج  –اتوبـان تهـران    16تربیت مدرس واقع در کیلومتر 

انجـام پـذیرفت. محـل اجـراي آزمـایش در مختصـات        1388زراعی 
دقیقـه عـرض    8درجه و  35طول شرقی و  43درجه و  51جغرافیایی 

 6/17ت سـاالنه ایـن منطقـه    باشد. متوسط درجه حرار ی واقع میشمال
باشد. بافت خاك محـل اجـراي آزمـایش از نـوع      می گراد درجه سانتی

شنی اسـت. خصوصـیات فیزیکـی و شـیمیایی خـاك مزرعـه        -لومی
آزمـایش بـه صـورت    نشـان داده شـده اسـت.     1 آزمایشی در جـدول 

 سـه هاي کامـل تصـادفی در    فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح بلوك
شامل   تکرار انجام گرفت. عامل اول متشکل از سه سطح کود نیتروژن

ــه)،  درصــد 75( 138 ــه) و  184بهین ــه)  درصــد 125( 230(بهین بهین
 500و  400، 300ترتیب برابر با لوگرم نیتروژن خالص در هکتار (بهکی

کیلوگرم اوره) بود. منظور از مقدار بهینه کود نیتـروژن، میـزان کـودي    
عملکردي که در شرایط [یابی به عملکرد مطلوب  است که براي دست

آید. مبنـاي  دست میهب هرز علفعدم تنش  ،به عنوان مثال عدم تنش
محاسبه مقدار بهینه کود نیتروژن به کـار رفتـه، پتانسـیل عملکـرد  و     
درصد پروتئین استحصالی در دانه رقم زراعـی مـورد اسـتفاده در ایـن     
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مورد نیـاز اسـت. عامـل     )Connor et al., 2011( آزمایش بوده است
باشند. این دو گونه  میتاج خروس و ارزن  زهر علفدوم شامل دو گونه 

باشـند کـه از نظـر     اي مـی  کربنـه  چهـار هـاي هـرز    از علـف  هرز علف
که طوريهباشند، ب متفاوت با یکدیگر می هاي تاج پوشش کامالً ویژگی

دهی فراوان بوده و ارزن، گیاهی  تاج خروس یک گونه ایستاده با شاخه
زنـی بـاال اسـت.     تـوان پنجـه   تر و باریک برگ با حجم کانوپی کوچک

باشـد (مبنـاي    در دو سطح کم و زیـاد مـی   هرز علفعامل سوم تراکم 
انتخاب دو سطح کم و زیاد، اعمال کمینه و بیشـنیه فشـار رقـابتی بـر     

و همچنین بررسی بهتر مدیریت نیتـروژن در دو سـطح تراکمـی     ذرت
 Massinga et al., 2003; Knezevicاست) ( بوده هرز علفمتفاوت 

et al., 1994; James et al., 2010; Wilson et al., 1991  بـر .(
قدرت رقابت هر بوته تـاج خـروس بـا توجـه بـه سـاختار        ،این اساس

بوته ارزن فرض شـد (علـت ایـن     5/1متفاوت کانوپی این گیاه معادل 

موضوع بزرگ بودن حجم بوته گیاه تاج خروس نسبت به ارزن است). 
مربـع و  بوتـه در متـر   25و  5هـاي   ر تراکمدبدین ترتیب، تاج خروس 

) در Massinga et al., 2003; Knezevic et al., 1994ارزن (
 ;James et al., 2010بوتـه در متـر مربـع (    5/37و  5/7هاي  تراکم

Wilson et al., 1991   کشت گردیدند. توجه به این نکتـه ضـروري (
ي هـرز تـاج   هـا  است که با توجه به ساختار متفاوت تاج پوشش علـف 

هاي کـم و زیـاد ایـن دو     خروس و ارزن، یکسان در نظر گرفتن تراکم
گیاه با یکدیگر از نظر بیولوژیک صحیح نبوده، زیرا مانع اعمـال فشـار   

شـود. عـالوه بـر     هـا مـی   رقابتی بیشینه، دست کـم در یکـی از گونـه   
الذکر، سه واحـد آزمایشـی در هـر تکـرار بـه       تیمارهاي آزمایشی فوق

در هـر   هـرز  علفاهد به کشت ذرت در شرایط عدم رقابت با عنوان ش
  یک از سطوح کودي اختصاص داده شد.

  کاشت از قبل خاك فیزیکوشیمیایی خصوصیات  - 1جدول 
Table 1- Physical and chemical characteristics of soil before planting  

  هاي شیمیایی ویژگی 
Chemical characteristics  

  هاي فیزیکی ویژگی
Physical characteristics  

-عمق نمونه
برداري 

  (سانتی متر)
Sampling 

depth 
(cm) 

فسفر 
(گرم بر 
 کیلوگرم)

P  
(g.kg-1) 

 پتاسیم
(گرم بر 
 کیلوگرم)

K 
(g.kg-1) 

آمونیوم 
(گرم بر 
  کیلوگرم)
NH4+ 

(g.kg-1) 

نیترات 
(گرم بر 
 کیلوگرم)
NO3

- 

(g.kg-1) 

هدایت 
الکتریکی 

 (میکروموس
- سانتی بر

 متر)
EC 

(mS.cm-

1) 

  اسیدیته
pH 

 کربن آلی
خاك 
  (درصد)
SOM 
(%) 

وزن مخصوص 
 ظاهري خاك

(گرم بر 
متر سانتی

  مکعب)
BD (g.cm-3) 

رس 
 (درصد)
Clay 
(%) 

سیلت 
 (درصد)
Silt 
(%) 

شن 
 (درصد)
Sand 
(%) 

0- 15 0.041 0.008 0.006 0.018 1.4 7.18 0.81 1.5 35 53.5 21.5 
15- 30 0.2 0.85 0.009 0.032 1.4 7.18 0.66 1.5 34.5 39 26.5 
30- 60 0.134 0.093 0.009 0.02 1.4 7.18 0.55 1.5 39.5 39 21.5 

 
زمین محل اجراي آزمایش (که در سال قبـل تحـت کشـت ذرت    

دار شخم عمیق زده شـد و   با گاوآهن برگردان 1387سال  بود) در پاییز
پس از گـاورو شـدن زمـین نسـبت بـه       1388در اواخر فروردین سال 

عملیات تهیه زمین شامل شـخم، دیسـک، تسـطیح و ایجـاد جـوي و      
بندي اقدام گردید. هر واحـد آزمایشـی متشـکل از    بلوك پشته و نهایتاً

 75هـاي کاشـت    متـري بـود. فاصـله بـین ردیـف      ششردیف  شش
متر در نظـر گرفتـه شـد. بـا      5/1هاي آزمایشی  متر و بین کرت سانتی

توجه به نتایج آزمون خاك، هیچ گونه نیازي به کاربرد کودهاي فسفر 
و پتاس در ابتداي آزمایش نبود. همچنـین بـا توجـه بـه آنکـه مقـدار       

اي را  ا تـا مرحلـه گیاهچـه   نیتروژن معدنی موجود در خاك نیاز ذرت ر

نمــود، هــیچ گونــه کــود نیتروژنــی (اوره) نیــز در زمــان  برطــرف مــی
گیـري   سازي زمین به کار برده نشد. همچنین بـه منظـور انـدازه    آماده

حجم آب به کار رفته در مزرعـه در طـول دوره رشـد ذرت، اقـدام بـه      
  نصب یک دستگاه کنتور آب در محل منبع آبیاري گردید.

اطمینان از حصول بیشینه سطح سبز در مزرعـه، کشـت    منظوربه
کاري انجام شد، بدین مفهوم که دو الی سـه   بذر ذرت به صورت هیرم

روز قبل از تاریخ مورد نظر براي کاشت، مزرعه به شیوه ردیفی آبیاري 
شــد و ســپس کاشــت ذرت روي خــط آب (داغ آب) صــورت گرفــت. 

 602 ینگل کـراس عملیات کاشـت ذرت (در ایـن تحقیـق از رقـم سـ     
متـر روي ردیـف    سـانتی  5/17تیر ماه و بـه فاصـله    9استفاده شد) در 
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بوته  6/7تراکم هدف ( یابی به کاشت انجام شد. براي اطمینان از دست
متر حفر گردیـده   سانتی 5/2عمق مربع)، در هر چاله که بهذرت در متر

م که جزو ارقـا  OSSK 602بود، دو عدد بذر ذرت رقم سینگل کراس 
 باشد، کشت شد. شایان ذکر است که بـذور ذرت  رس ذرت می  متوسط

  کش ویتاواکس ضدعفونی شدند.پیش از کاشت با استفاده از قارچ
بالفاصله پس از اتمام عملیات کاشت ذرت، شیارهاي طولی در دو 

هاي هرز تـاج خـروس و    طرف خط کشت ذرت ایجاد شد و بذور علف
ه صـورت دسـتپاش در داخـل شـیارها     ارزن با چند برابر تراکم هدف ب

ریخته شد و شیارها با خاك پوشانده شدند. چنین شـیوه کاشـت بـذور    
تري مشـابه بـا آنچـه در مزرعـه      هاي هرز شرایط رقابتی نزدیک علف

افتد را فراهم نمود. بدین ترتیب، فاصـله بـین    واقعی کشاورز اتفاق می
بالفاصله پس از متر بود.  سانتی 5/37هاي هرز  هاي کاشت علف ردیف

هاي هرز مزرعه آبیاري گردید. براي  اتمام عملیات کاشت ذرت و علف
پرهیز از وقوع هر گونه تنش خشکی، آبیاري مزرعه بـه دلیـل سـبک    
بودن خاك آن طی دوره رشد رویشی هفته دو بار و از مرحله گلـدهی  
به بعد و با توجه به پوشش کامـل سـطح خـاك توسـط گیاهـان و در      

بـار انجـام   روز یـک  شـش ش تبخیر از سـطح خـاك، هـر    نتیجه کاه
هاي هـدف، در مرحلـه سـه الـی      پذیرفت. به منظور دستیابی به تراکم

هـاي هـرز    و علـف  چهار برگی ذرت، اقدام به تنک کردن گیاه زراعی
هـاي آزمـایش از    داشـتن واحـد  منظور عـاري نگـه  گردید. همچنین به

دهـی   هار برگی و تاسلهاي هرز غیر هدف، دوبار و طی مراحل چ علف
ذرت، عملیات وجین انجـام شـد. بالفاصـله پـس از عملیـات تنـک و       

گردید تا شوك ناشی از این عملیات بـر گیـاه    وجین، مزرعه آبیاري می
هاي هرز هدف در حداقل مقدار ممکن باشد. بـه منظـور    زراعی و علف

ز هماهنگ نمودن زمان اعمال تیمارهاي کود نیتروژن با زمان اوج نیـا 
گیاهان و نیز براي کاهش آبشویی کود به کار رفته، اقدام بـه تقسـیط   
کود نیتروژن گردید. بدین ترتیب که نیمی از کود در مرحله پنج برگی 

دهی این گیاه به کار برده شد. طـی   ذرت و نیمی دیگر در مرحله تاسل
دوره رشد، هیچ گونه آفت و بیماري خاصی که بتواند بـه ذرت آسـیب   

هـا را فـراهم آورد    رسانده و در نتیجه موجبـات مبـارزه بـا آن    دار معنی
مشاهده نگردید. با نزدیک شدن ذرت به انتهاي دوره رشد و به منظور 

هاي ذرتی کـه   مشخص نمودن زمان برداشت نهایی، شش عدد از بوته
گذاري شده بودند، دو  در هر واحد آزمایشی از ابتداي دوره رشد عالمت

هاي ذرت بـه   ارزیابی قرار گرفتند. معیار رسیدن بوتهبار در هفته مورد 
مرحله بلوغ فیزیولوژیک و در نتیجه برداشت نهایی، تشکیل الیه سیاه 

هـاي   درصـد از بوتـه   50رنگ در محل اتصال دانه بـه محـور بـالل (   
  گذاري شده) بود. عالمت
منظور بررسی روند تغییرات سطح برگ و مـاده خشـک ذرت و   به

برداري تخریبی از گیاهـان در  اج خروس و ارزن، نمونههاي هرز تعلف
روز پـس از کاشـت،    35چهار مرحله شامل اواسط دوره رشد رویشـی ( 

روز پس از کاشت)، مرحله شـیري   62برگی)، مرحله گلدهی ( 8حدوداً 
روز پـس   130روز پس از کاشت) و بلوغ فیزیولوژیک ( 84شدن دانه (

بـرداري تعـداد   سه مرحله اول نمونهاز کاشت) انجام شد. در هر یک از 
متر مربع)  525/0چهار عدد بوته در هر واحد آزمایشی (سطحی معادل 

هاي تاج خروس و یا ارزن موجود در این فضـا از  به همراه تمامی بوته
بر شده و بالفاصله به آزمایشگاه منتقل شد. در مرحله سطح خاك کف

 هرز علفهاي ذرت و  ی بوتهبلوغ فیزیولوژیک با رعایت اثر حاشیه تمام
مربـع) از  متـر  9/7د آزمایشی (مساحتی معـادل  دو ردیف میانی هر واح

 بر گردیدند.  سطح خاك کف
-هاي رشد چنین فرض میبراي انجام محاسبات مربوط به تجزیه

) و نیـز  1TDW) که تغییرات وزن خشک گیاه (Battery, 1969شود (
پیـروي   2اي درجـه  جمله) از چند 2ها (شاخص سطح برگسطح برگ

) بـه  Lnترتیب و با تبدیل ایـن دو بـه لگـاریتم نپـرین (    کند. بدینمی
ها، ها نسبت به میانگینمنظور کاهش هر چه بیشتر وابستگی واریانس

  روابط زیر برقرار خواهد بود:
푇퐷푊	퐿푛          )1(معادله  = (푎 + 푏푡 + 푐푡 )  
퐿퐴퐼	퐿푛      )2(معادله  = (푎 + 푏 푡+ 푐 푡 )  

هاي رشدي با توجه به این دوشـاخص  براي محاسبه بقیه شاخص
) Goudriaan & Van Laar, 1994الر ( واناز روش خودریـان و  

  که:طورياستفاده شد به
푅퐺푅                    )3(معادله  = 푏 + 2푐푡 
퐶퐺푅     )4(معادله  = (푏 + 2푐푡) × 푇퐷푊 

 ت رشـد نسـبی و  ترتیب سـرع به: 퐶퐺푅و  푅퐺푅 ،در این معادالت
: 푐و  푎 ،푎 ،푏 ،푏 ،푐باشـند. همچنـین   سرعت رشـد محصـول مـی   

باشـد.  تعـداد روز پـس از کاشـت مـی     푡ضرایب رگرسیون معادالت و 
 OriginPro 9.1افـزار  هـا از نـرم  جهت برازش معادالت و رسم شکل

)Seifet, 2014.استفاده گردید ( 

                                                             
1- Total Dry Weight 
2- Leaf Area Index (LAI) 
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  نتایج و بحث
  هرز علفدر شرایط عدم رقابت  هاي رشدي ذرتشاخص

ــدار  ــترین مق ــل ( وزن بیش ــک ک ــاده خش ــرم) در  39/2429م گ
یلوگرم نیتروژن خـالص در هکتـار   ک 230و  هرز علفتیمارهاي کنترل 

). همچنـین بیشـینه سـرعت رشـد محصـول و      1دست آمد (شـکل  به
کـه  دست آمده، در حـالی هشاخص سطح برگ در همین تیمار کودي ب

ن کیلـوگرم نیتـروژ   184نسبی مربـوط بـه تیمـار     بیشینه سرعت رشد
افزایش نیتروژن از طریـق   طور کلی،). به1خالص در هکتار بود (شکل 

اي گیاه باعث افزایش شاخص سطح برگ گیـاه  افزایش سطح سبزینه
افزایش سطح برگ خود باعث افزایش . )Hani et al., 2006( شودمی

شود کـه ایـن   صول میجذب نور و به تبع آن افزایش سرعت رشد مح
طور که در همانشود. خود باعث افزایش وزن ماده خشک در ذرت می

رشـد محصـول و شـاخص     سـرعت  شود، بیشینهمشاهده می 1شکل 
دسـت  یلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بـه ک 230سطح برگ در تیمار 

آمده است و روند تغییرات سرعت رشد محصول از روند شاخص سطح 
-که روند این دو شاخص نشـان مـی  طوريت. بهاسبرگ تبعیت کرده 

اند و بعد روز پس از کاشت به بیشینه مقدار خود رسیده 62دهد که در 
 1کـه در شـکل   طـور کنند. همـان از آن یک روند کاهشی را دنبال می

 بـه  رشـد  دوره پایـان  تـا  ابتـدا  از نسبی رشد سرعتشود مشاهده می

-بافت بر گیاه سن افزایش با که جاآن یابد. ازخطی کاهش می صورت
 سهمی ساختمانی هايبافت این و شودمی افزوده ساختمانی گیاه هاي

 در و زمان گذشت با نسبی رشد سرعت دلیل همین ندارند، به رشد در

-می منفی رشد فصل اواخر در تنفس مقدار افزایش گیاه و رشد نتیجه
 گردد. 

  

  
   هرز علفهاي رشدي ذرت در شرایط رقابت با شاخص

شـود رونـد سـرعت    مشاهده می 3و  2 هايهمانطور که در شکل
روز  63رشد محصول و شاخص سطح برگ ذرت از زمان سبز شدن تا 

پس از کاشت به صورت صعودي بوده و از این تاریخ به بعـد بصـورت   
هـاي  با این تقاوت کـه رفتـار ذرت در تـراکم    ،یافته استنزولی تغییر 

 هـرز  علـف ، سـطوح مختلـف نیتـروژن و نـوع گونـه      هرز علفمختلف 

وزن ماده خشک کل، سرعت رشد نسبی، شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول ذرت در  -1شکل 
 هاي هرزتیمارهاي مختلف نیتروژن در شرایط کنترل علف

Fig. 1- TDW, RGR, LAI and CGR of corn in different levels of nitrogen and weed control 
conditions 
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ارزن بیشینه  هرز علفکه ذرت در رقابت با طوريمتفاوت بوده است به
کیلـوگرم نیتـروژن    138و  هرز علفسرعت رشد محصول را تیمار کم 

که بیشینه سطح ). حال آن2خالص در هکتار کسب کرده است (شکل 
کیلوگرم نیتروژن  184و  هرز علفبرگ را در سطح زیاد (همچنین کم) 

). در این بـین بـاالترین   2دست آورده است (شکل هکتار بهخالص در 
 184ارزن و  هرز علفسرعت رشد نسبی نیز مربوط به تیمار سطح زیاد 

 2نکته قابـل توجـه در شـکل    کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بود. 
کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار، چه  184این است که تیمار کودي 

ارزن توانسته باعـث بهبـود    هرز علفدر سطح زیاد و چه در سطح کم 
که طوريبه ،ارزن بشود هرز علفهاي رشدي ذرت در رقابت با شاخص

باالترین سرعت رشد نسبی و سرعت رشد محصـول مربـوط بـه ایـن     
هاي وزن خشک کل و سطح برگ نیـز در  تیمار کودي بوده و شاخص

این تیمار خود را در مقدار بـاالیی نشـان دادنـد. ایـن موضـوع نشـان       
دهد که کاربرد مقدار بهینه کود نیتروژن در هنگام رقابـت ذرت بـا    می

هاي رشدي ذرت و به موجـب آن  ارزن موجب بهبود شاخص هرز علف
 & Cathcartشـود ( ایـن گیـاه مـی   افزایش عملکـرد مـاده خشـک    

Swanton, 2004.(   در واقع ذرت در این تیمار با داشتن سرعت رشـد
نسبی باال به سـرعت کـانوپی خـود را افـزایش داده و مقـدار کـانوپی       

د آورد و در نتیجه بـا سـرعت رشـ   بیشتري در واحد سطح به وجود می
ز منابع دست آوردن سهم بیشتري انسبی باال فرصت بیشتري براي به

بـه دسـت    هرز علفمحدودي مانند مانند نور، نیتروژن و آب نسبت به 
). سـهم سـرعت رشـد نسـبی را در     Mohammadi, 2007آورد (مـی 

باشد چـرا  بهبود رشد ذرت بیشتر مربوط به طول دوره رشد رویشی می
طـور  یابد. در طول فصل رشد همانکه بعد از آن به سرعت کاهش می

شـود کـه ذرت کـانوپی    سرعت رشد نسبی باال باعث می ،که گفته شد
کیلـوگرم   184خود را زودتر و بزرگتر ببند چیزي که در تیمـار کـودي   

 2روز پس از کاشـت در شـکل    84و  62نیتروژن خالص در هکتار در 
شود. این موضوع دو پیامد مهم در پی دارد، اول با افزایش مشاهده می

ن، افزایش جذب نور و به واسطه شاخص سطح برگ و زودتر بسته شد
و  62افتد (چیـزي کـه در   اتفاق می  آن افزایش سرعت رشد محصول

کیلوگرم نیتروژن خالص در  184روز پس از کاشت در تیمار کودي  84
هـایی پـایین   هکتار اتفاق افتاده)، دوم باعث کـاهش نـور بـه قسـمت    

 & Schippers( شودمی هرز علفکانوپی و وارد آوردن فشار رقابتی بر 

Kropff, 2001(.     ) در آزمایشـی توسـط سـو و همکـارانSo et al., 

-) مشخص شد وقتی که ارزن وحشی با ذرت شیرین رقابت می2009

 هـرز  علـف کند، هیبریدهایی با کانوپی بزرگ، تحمل بـاالیی بـه ایـن    
-دهند و اثر رقابتی بیشتري بر رشد و تولیـد دانـه ارزن مـی   نشان می

در این تحقیق نشان داده شد که بسته شدن سریع و گذارند. همچنین 
ثر ؤبزرگ کانوپی با توانایی رقابتی ارتباط مستقیم دارد که از عوامل مـ 

 در آن سرعت رشد نسبی باالي ذرت در طول دوره رشد رویشی بود.
هاي رشـدي ذرت در رقابـت بـا تـاج خـروس مقـدارها و       شاخص

هـرز ارزن   به علـف  روندهاي متفاوتی در سطوح مختلف کودي نسبت
). بیشینه سرعت رشد محصول و بیشینه سـرعت  3نشان دادند (شکل 

 055/0گرم بر مترمربـع در روز و   83/30رشد نسبی به ترتیب با مقدار 
کیلوگرم نیتروژن خالص  138هرز و  گرم بر گرم مربوط تیمار کم علف

بیشـینه وزن مـاده خشـک کـل     ). همچنـین  3در هکتار بـود (شـکل   
) مربوط تیمـار  1/5گرم بر مترمربع) و شاخص سطح برگ ( 92/1815(

). 3کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بود (شـکل   184هرز و  کم علف
تیمـار  با وجود باال بودن سرعت رشد نسبی و سرعت رشد محصول در 

کیلوگرم نیتـروژن خـالص در هکتـار ولـی مـاده       138هرز و  کم علف
کیلـوگرم   184هـرز و   علـف تیمـار کـم   خشک تولیدي آن نسبت بـه  

-نیتروژن خالص در هکتار کمتر بوده است. علت این موضـوع را مـی  
که طوريبه ،توان دیرتر تشکیل شدن بیشینه کانوپی این تیمار دانست

تیمـار کـم   هـرز بـه غیـر از     در تمامی سطوح نیتروژن و تـراکم علـف  
کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتـار بیشـینه شـاخص     138هرز و  علف

دست آمده اسـت در حـالی در   روز پس از کاشت به 62سطح برگ در 
روز پس از کاشت  84این تیمار بیشینه شاخص سطح برگ دیرتر و در 

-هاي رشدي نشـان مـی  روند شاخص ،طور کلیبه دست آمده است.به
هـرز تـاج خـروس در تمـامی سـطوح       دهد که با افزایش تراکم علـف 

کـاهش پیـدا کـرده اسـت      هاي رشدي ذرتمختلف نیتروژن شاخص
هـاي  ) و این موضوع قدرت رقابتی تاج خـروس را در تـراکم  3(شکل 

در آزمایشـی توسـط بهشـتی و    دهـد.  هـرز نشـان مـی    باالتر این علف
 Beheshti & Moosavi Sarveenehموسـوي ســروینه بــاغی ( 

Baghi, 2009   ــورگوم ــروس و س ــاج خ ــابتی ت ــرات رق ــر روي اث ) ب
)Sorghum bicolor L. Moench در سطوح مختلف تراکم گیاهی (

نشان داده شد که با افزایش تـراکم تـاج خـروس، بیومـاس سـورگوم      
 ،شـود مشـخص مـی   3طور که در شکل همچنین همان. کاهش یافت
هاي رشدي ذرت در سـطوح پـایین نیتـروژن نسـبت بـه      روند شاخص

هرز تاج خروس  هاي پایین علفویژه در تراکمسطوح باالي نیتروژن به
 اند.دار باالتري به خود اختصاص دادهمق
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تـاج   هـرز  علفعلت این موضوع به ماهیت نیتروژن دوست بودن 
گـردد  بر می هرز علفخروس و قدرت باالي جذب نیتروژن توسط این 

)Teyker et al., 1991.(   و غـدیري  در آزمایشی دیگر توسط نـادري
)Naderi & Ghadiri, 2010 بر روي رقابت خردل وحشی و کلزا در (

هاي مختلف خردل وحشی نشان داده سطوح مختلف نیتروژن و تراکم
  شد با افزایش تراکم خردل وحشی بیوماس کلزا کاهش یافت. 

-مشخص است کـه علـف   3و  2هاي باتوجه به شکل ،طورکلیبه
تاج خروس داراي قدرت رقابتی بـاالتري   هرز علفهرز ارزن نسبت به 

روز پـس   84و  62 هاي رشدي ذرت درباشد. شاخصدر برابر ذرت می
تاج خروس مقدار باالتري را در مقایسه  هرز علفاز کاشت در رقابت با 

اند با رقابت با ارزن (در اکثر تیمارهاي نیتروژن) به خود اختصاص داده
قابتی ارزن (نسبت به تاج خـروس)  ). باالتر بودن قدرت ر3و  2(شکل 

در برابر ذرت احتماالً به خصوصیات رشدي مشابه (با توجه به باریـک  
با توجه به  . همچنینباشدنسبت به ذرت می هرز علفبرگ بودن) این 
تواند کانوپی خود را خروس میاي، ارزن نسبت به تاجمشاهدات مزرعه

مزیـت رقـابتی ایـن     در ارتفاعات باالتري تشکیل دهـد و ایـن باعـث   

) اظهـار  Blackshaw, 1993شاو (شود. بلکدر برابر ذرت می هرز علف
داشت که رابطه مستقیم و مثبتی بین ارتفاع گیاه و قدرت رقابتی وجود 

 دارد. 
  

  هاي هرز هاي رشدي علفشاخص
دهد کـه  هاي رشدي در ارزن و تاج خروس نشان میروند شاخص

هاي رشدي خـود را در تمـام سـطوح    بیشینه شاخص هرز علفاین دو 
روز پـس از کاشـت    62، در هـرز  علـف هاي مختلـف  نیتروژن و تراکم

). با این وجود در سطوح مختلـف و  5و  4 هايدهند (شکلتشکیل می
داراي مقدار و روندهاي متفاوتی هسـتند.   هرز علفهاي مختلف تراکم

ی، ارزن بیشینه سرعت رشد محصول، سـرعت رشـد نسـب    هرز علفدر 
کیلـوگرم   230وزن ماده خشک کل و شاخص سـطح بـرگ در تیمـار    

دسـت آمـده   بـه  هرز علفدر هکتار و تراکم کم و زیاد نیتروژن خالص 
در ایـن دو   ،شودمشاهده می 4طور که در شکل ). همان4است (شکل 

تیمار اختالف شاخص سطح برگ ارزن نسبت به بقیـه تیمارهـا قابـل    
اخص سطح برگ در این دو تیمـار باعـث   باشد. در واقع شمالحظه می

، سرعت رشد نسبی، شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول ذرت در تیمارهاي مختلف کل وزن ماده خشک -2شکل 
 هرز ارزنبا علف رقابت نیتروژن و شرایط

Fig. 2- TDW, RGR, LAI and CGR of corn in different levels of nitrogen and competition with millet 
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هرز در مقابـل گیـاه ذرت شـده    افزایش قدرت رقابتی بیشتر این علف
بـر روي   هـرز  علـف زمان سـبز شـدن    تأثیراست. در تحقیقی بر روي 

ــف   ــورگوم و عل ــت س ــفرقاب ــرز عل ــاران   ه ــزویچ و همک ــط کن توس
)Knezevic et al., 1997     مشخص شد کـه شـاخص سـطح بـرگ (

عوامل اصلی تداخل و منکعس کننده قـدرت رقابـت   از  یکی هرز علف
ارزن را در این تیمـار   هرز علفافزایش قدرت رقابت  باشد.می هرز علف

کـه در  طوريهمان ،نیز مشاهده کرد 2توان در شکل کودي را نیز می
ویـژه شـاخص   هاي رشدي ذرت بهشود شاخصاین شکل مشاهده می

کیلوگرم نیتروژن خالص در  230تیمار سطح برگ در رقابت با ارزن در 
موجـب آن داراي  انـد و بـه  تري به خود اختصاص دادههکتار مقدار کم

در همـین  سرعت رشد محصول کمتر و ماده خشک کمتري هسـتند.  

) در بررسـی خـود   Hall & Sowanton, 1994رابطه هال و سوانتن (
 اًهـاي هـرز، سـطح بـرگ ذرت شـدید     دریافتند که در اثر تداخل علف

جا که بین کاهش عملکرد ذرت و شاخص سطح یابد. از آنکاهش می
تـوان فـرض کـرد کـه،     برگ همبستگی وجود دارد، در این مورد مـی 

هاي هرز عمدتاً از طریق کاهش این دو پارامتر موجبات کـاهش  علف
 Barker etکنند. بارکر و همکـاران ( عملکرد گیاه زراعی را فراهم می

al., 2006افزایش میـزان کـود نیتـروژن، تـراکم     که دند ) گزارش کر
داري بر شـاخص سـطح بـرگ     معنی تأثیرها  و اثر متقابل آن هرز علف
کـه بـا   طـوري داشتند. به ).Abutilon theophrasti medic( پنبه گاو

و کود نیتروژن شاخص سـطح بـرگ گاوپنبـه     هرز علفافزایش تراکم 
  افزایش و قدرت رقابت آن افزایش پیدا نمود.

 

  
هـاي رشـدي تـاج خـروس را     توان رونـد شـاخص  می 5در شکل 

مشاهده کرد که بیشینه شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصـول و  
 230سرعت رشد نسـبی ایـن علـف در تـراکم کـم و سـطح کـودي        

در  ،در واقع ).5(شکل  در هکتار رخ داده استنیتروژن خالص کیلوگرم 
این سطح از تراکم و کود نیتروژن تاج خروس بیشترین قدرت رقابـت  

 3کـه در شـکل   طـوري را با گیاه ذرت از خود نشان داده است. همـان 

ارزن در سطوح  هرزعلف، سرعت رشد نسبی، شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول کل وزن ماده خشک -4شکل 
 مختلف نیتروژن در شرایط رقابت با ذرت

Fig. 4- TDW, RGR, LAI and CGR of millet in different levels of nitrogen and competition with corn 
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هاي رشـدي ذرت دچـار کـاهش    نشان داده شده در این تیمار شاخص
تـاج   هرز علفمحسوسی نسبت به تیمارهاي دیگر در شرایط رقابت با 

دهـد  هاي رشدي ذرت نشان می. مقایسه روند شاخصاندخروس شده
که با همزمان با افزایش سطح کودي و افزایش تراکم قـدرت رقـابتی   

هـاي رشـدي مقـدارهاي    نیز افـزایش یافتـه و شـاخص    هرز علفاین 
هـاي رشـدي تـاج    دهند. ولـی شـاخص  باالتري به خود اختصاص می

هکتـار در  در نیتـروژن خـالص   کیلوگرم  230سطح کودي خروس در 
تراکم زیاد نسبت به تراکم کم در همین سطح کودي مقدار کمتري به 

تـوان بـه   ). علت این موضوع به را مـی 5اند (شکل خود اختصاص داده

رقابـت   ،کلـی طـور اي تاج خروس مربوط دانست. بـه ونهرقابت درون گ
اي داراي شـدت بیشـتري   اي نسبت به رقابـت بـین گونـه   گونه درون

هـاي رشـد   ) و علت کاهش شـاخص Vail & Oliver, 1993هست (
در هکتار نیتروژن خالص کیلوگرم  230سطح کودي تاج خروس را در 
اي این توان افزایش رقابت درون گونهرا می هرز علفو تراکم زیاد این 

توســط کــاظمینی و همکــاران  ايمطالعــه نســبت داد. در هــرز علــف
)Kazemeini et al., 2013 هاي مختلف یوالفراکمت تأثیر) بر روي 
)Avena sativa L.(     وحشی و نیتروژن بر روي عملکـرد کلـزا نشـان

 داده شد که یوالف وحشی در شرایط باالي نیتروژن رشد بهتري دارد. 
  

  
 ايهـرز رقابـت درون گونـه    اما در شرایط تراکم باالي ایـن علـف  

در آزمایشـی  شود. ماده خشک یوالف وحشی میباعث کاهش رشد و 
) علـت کـاهش   Vail & Oliver, 1993توسط ویل و اولیـور (  ،دیگر

) Echinochloa crus- galli L. Beauvهرز سوروف ( بیوماس علف
اي گـزارش شـد. روهرینـگ و     گونـه  هاي باالتر، رقابت درون در تراکم

) نیـز در تحقیـق خـود رقابـت     Rohrig & Stutzel, 2001استاتزل (
) با افزایش .Chenopodium album Lتره ( اي را در سلمه گونه درون

مربـع گـزارش   بوتـه در متـر   42مربـع بـه   بوته در متر 17تراکم آن از 
  کردند.
  

تاج خروس در  هرزعلفوزن ماده خشک کل، سرعت رشد نسبی، شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول  -5شکل 
 سطوح مختلف نیتروژن در شرایط رقابت با ذرت

Fig. 5- TDW, RGR, LAI and CGR of redroot pigweed in different levels of nitrogen and competition 
with corn 
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هـاي رشـدي ذرت و   همبستگی عملکرد دانه ذرت و شاخص
 هاي هرزعلف

ي رشـدي ذرت و  هانتایج همبستگی عملکرد دانه ذرت و شاخص
تاج خروس ریشه قرمز نشان داد که عملکرد دانه بـا ضـریب    هرز علف

داري بـا وزن مـاده خشـک کـل ذرت     همبستگی مثبت و معنی 71/0
همچنین در این سطح رقـابتی همبسـتگی منفـی و     ).2داشت (جدول 

بین عملکرد دانه ذرت و شـاخص سـطح    -71/0داري با ضریب معنی
). شـرایط  2ریشه قرمز وجود داشت (جدول تاج خروس  هرز علفبرگ 

ـ    هرز علفمشابهی نیز در سطح رقابتی  کـه  طورهارزن وجـود داشـت ب
داري بـا  همبستگی مثبـت و معنـی   62/0عملکرد دانه ذرت با ضریب 

وزن ماده خشک کل ذرت داشت و همچنین عملکرد دانه همبسـتگی  
 هـرز  علـف با شاخص سطح برگ  -71/0داري با ضریب منفی و معنی

  ). 3ارزن وجود داشت (جدول 
دار و مثبت بین مـاده خشـک ذرت و عملکـرد    همبستسگی معنی

تواند در زمان پرشدن دانـه بـه   دانه این گیاه که ماده خشک باالتر می
 ,.Rahimi Moghaddam et alعملکـرد دانـه ذرت کمـک کنـد (    

2015bگی ) بسیاري از مطالعات نشان دهنده ارتباط مستقیم و همبست
باشـند  مثبت بین ماده خشک کل ذرت و عملکرد دانه ایـن گیـاه مـی   

)Rahimi Moghaddam et al., 2015a; Rahimi Moghaddam 

et al., 2015bطور که بیان شد عملکـرد دانـه   ). از طرف دیگر همان
داري همبستگی منفی و معنی هرز علفسطح برگ دو  ذرت با شاخص

باعـث کـاهش    هـرز  علفطح برگ دارد که در واقع افزایش شاخص س
از  هـرز  علـف شود. افزایش شاخص سطح بـرگ  عملکرد دانه ذرت می

طریق افزایش سرعت رشـد نسـبی و سـرعت رشـد محصـول باعـث       
شود، که این موضوع باعـث  می هرز علفافزایش وزن ماده خشک کل 

شود. نتایج همبستگی بین افزایش قدرت رقابتی آن نسبت به ذرت می
گ تاج خروس ریشـه قرمـز و سـرعت رشـد نسـبی،      شاخص سطح بر

ه خشک کل تاج خروس ریشه قرمـز  سرعت رشد محصول و  وزن ماد
) و همچنـین  2) (جـدول  91/0و  82/0، 73/0تر تیـب بـا ضـرایب    (به

همبستگی بین شاخص سطح برگ ارزن و سرعت رشد نسبی، سرعت 
، 8/0تر تیب با ضـرایب  حصول و وزن ماده خشک کل ارزن (بهرشد م

 ) نیز مؤید این موضـوع اسـت. در واقـع ایـن    3) (جدول 77/0و  81/0
در  هـرز  علـف دهنده اهمیت باالي شاخص سطح بـرگ  موضوع نشان

 ,.Barker et alبارکر و همکاران (شرایط رقابتی با گیاه زراعی است. 

و کـود نیتـروژن    هـرز  علفبا افزایش تراکم  که ) گزارش کردند2006
شاخص سطح برگ گاوپنبه افزایش و قدرت رقابـت آن افـزایش پیـدا    

  نمود.

 

 هاي رشدي ذرت و تارج خروس ریشه قرمزدانه و شاخص عملکرد بین همبستگی - 2 جدول
Table 2- Correlation coefficients between grain yield and growth indexes of maize and redroot pigweed 

  صفات  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)
Traits 

-0.31ns -0.2ns -0.59* -0.49ns 0.45ns 0.12ns 0.26ns 0.71* 1 عملکرد دانه 
Grain yield (1) 

-0.76* -0.75* -0.75* -0.82** 0.84** 0.16ns 0.55* 1  وزن ماده خشک کل ذرت 
TDW of maize (2) 

0.05ns 0.04ns -0.45ns -0.13ns 0.27ns 0.28ns 1    شاخص سطح برگ ذرت 
LAI of maize (3) 

-0.37ns -0.35ns -0.41ns -0.35ns 0.51ns 1    سرعت رشد نسبی ذرت 
RGR of maize (4) 

 سرعت رشد محصول ذرت     1 *0.74- *0.64- *0.81- *0.77-
CGR of maize (5) 

 وزن ماده خشک کل تاج خروس ریشه قرمز      1 **0.91 **0.91 **0.95
TDW of redroot pigweed (6) 

 شاخص سطح برگ تاج خروس ریشه قرمز       1 *0.73 **0.82
LAI of redroot pigweed (7) 

 سرعت رشد نسبی تاج خروس ریشه قرمز        1 **0.96
RGR of redroot pigweed (8) 

 محصول تاج خروس ریشه قرمزسرعت رشد          1
CGR of redroot pigweed (9) 

  .دارغیر معنی :nsدرصد و  پنجداري در سطح معنی :*درصد،  یکداري در سطح معنی :**
**: Significant at 1% level, *: Significant at 5% level and ns: non-significant. 
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 هاي رشدي ذرت و ارزن دانه و شاخص عملکرد بین همبستگی - 3 جدول
Table 3- Correlation coefficients between grain yield and growth indexes of maize and milt 

  صفات  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)
Traits 

-0.53ns -0.55ns -0.78* -0.48ns 0.52ns 0.36ns 0.35ns 0.62* 1 عملکرد دانه 
Grain yield (1) 

-0.52* -0.67* -0.42ns -0.6* 0.87** 0.26ns 0.68* 1  وزن ماده خشک کل ذرت 
TDW of maize (2) 

-0.7* -0.69* -0.64ns -0.74ns 0.6ns 0.03ns 1    شاخص سطح برگ ذرت 
LAI of maize (3) 

0.14ns -0.32ns -0.38ns -0.16ns 0.64** 1    سرعت رشد نسبی ذرت 
RGR of maize (4) 

-0.44ns -0.63* -0.54ns -0.51ns 1     سرعت رشد محصول ذرت 
CGR of maize (5) 

 وزن ماده خشک کل ارزن      1 **0.77 **0.97 **0.99
TDW of milt (6) 

 شاخص سطح برگ ارزن       1 *0.8 **0.81
LAI of milt (7) 

 سرعت رشد نسبی ارزن        1 **0.95
RGR of milt (8) 

 رشد محصول ارزنسرعت          1
CGR of milt (9) 

  دار.غیر معنی :nsداري در سطح پنج درصد و معنی :*داري در سطح یک درصد، معنی :**
**: Significant at 1% level, *: Significant at 5% level and ns: non-significant. 

  
  گیرينتیجه

افزایش میزان مصرف کـود   تأثیردهد که  نتایج آزمایش نشان می
هاي رشـدي ذرت در  نیتروژن بر افزایش ماده خشک و بهبود شاخص

 هـرز  علـف گونـه  باشـد، بـه   مـی  هـرز  علفشرایطی که مزرعه آلوده به 
نیتـروژن دوسـت    هرز علفعبارت دیگر در مزارعی که بستگی دارد. به

ش میزان مصـرف کـود نـه تنهـا موجـب      غالبیت بیشتري دارند، افزای
شود بلکـه ضـمن    افزایش ماده خشک و شاخص سطح برگ ذرت نمی

 ،آورد ط زیست را فراهم مـی ها، موجبات آلودگی بیشتر محیکاهش آن
کیلـوگرم   184طور کلی استفاده از سطح بهینه کـود نیتـروژن (  ولی به

بـود  باعـث به  هـرز  علـف نیتروژن خالص در هکتار) در شرایط رقابـت  

شـود. همچنـین   هاي رشدي و افزایش قدرت رقابتی ذرت میشاخص
هـاي  تـرین شـاخص   شاخص سطح برگ یکی از مهم که مشخص شد

باشـد. در  هاي هرز ارزن و تاج خروس مـی رقابتی ذرت در مقابل علف
توان پیشنهاد کرد که به کار بردن مقدار بهینه کود نیتروژن  نهایت می

هـاي   ص در هکتار) در شرایطی کـه گونـه  کیلوگرم نیتروژن خال 184(
عنـوان   د بـه توان ارزن و تاج خروس در مزرعه وجود دارند، می هرز علف

هش کرد ذرت و کـا حداقل رساندن افت عملراهکاري مناسب جهت به
محیطی ناشی از مصرف این مواد شیمیایی محسـوب  مخاطرات زیست

 شود. می
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Introduction   

Competition for nutrient sources, especially nitrogen, is one of the reasons of corn yield reduction in the 
presence of weed. Weeds compete with corn for nitrogen uptake and affect its growth and development. Thus 
management and optimum application of nitrogen fertilizer may help corn to compete against weeds. More 
consumption of nitrogen fertilizer would change the competition ability of weed and crop. Comparison of crop-
weed growth-related characteristics is a way to assess their rate of competition. The main objective of the current 
study was to evaluate the effects of different weed densities and nitrogen levels on growth indices of corn, red 
root pigweed and millet. 

Material and Methods 
In order to study the effects of different weed densities and nitrogen levels on growth indices of corn, red root 

pigweed (Amaranthus retroflexus) and millet (Panicum miliaceum), a field experiment was conducted in 2009 in 
the research fields of Tarbiat Modares University of Tehran with factorial arrangement of treatments based on 
Randomized Complete Block Design with three replications. Accordingly, three factors included different 
nitrogen fertilizers (75% optimum or 138 kg N ha-1, optimum or 184 kg N ha-1 and 125% optimum or 230 kg N 
ha-1), weed species (redroot pigweed and millet) and weed densities (5 and 25 plants.m-1 for redroot pigweed and 
7.5 and 37.5 plants.m-1 for millet) was considered as main plot. Destructive sampling was carried out in four 
stages (including mid-vegetative growth [35 days after planting], Tasseling [62 days after planting], milky stage 
[84 days after planting] and physiological maturity [130 days after planting]), to measure changing trend of the 
leaf area and dry matter in corn, red root pigweed and millet. Four plants were used at each destructive sampling. 
The OriginPro 9.1 software was used to fit equations and draw figures.   

Results and Discussion 
The highest dry matter (2429.39 gr), CGR (38.38 g m-1 day-1) and LAI (4.57) was achieved for the treatment 

of 230 kg N ha-1 and weed control. However, the highest RGR with 0.06 g.g-1 was obtained in at the treatment of 
184 kg N ha-1 and weed control. Corn in competition with millet was achieved the maximum CGR in 138 kg N 
ha-1 and 7.5 millet m-1 and also the maximum RGR was obtained in 184 kg N ha-1 and 7.5 millet m-1. Corn in 
competition with redroot pigweed was achieved the maximum CGR (30.83 g m-1 day-1) and RGR (0.055 g) in 
138 kg N ha-1 and 5 redroot pigweed m-1 and also the maximum TDW (1815.92) and LAI (5.1) belonged to in 
184 kg N ha-1 and 5 redroot pigweed m-1. Generally, analyzing the trends of growth indicators shows that the 
corn growth indices are reduced more by increasing the weed density in high levels of nitrogen and as a result, 
the competitive ability of weeds is more in high levels of nitrogen. The Millet and redroot pigweed growth 
indices show that their maximum TDW, CGR and RGR (In all different levels of nitrogen and weed densities) 
occurred at 62 days after planting. However, they have different values and trends at different levels of nitrogen 
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and weed densities. 
Conclusion 

The results of this study show that the species of weeds in the farm is a determinative factor impress on the 
role of increasing application of Nitrogen for improving dry matter production and growth indices of corn. 
Totally, the results indicate that increasing N application beyond the optimum rate not only do not increases corn 
growth but also reduces its yield, where nitrophile species are the dominants in farms, and leads to 
environmental pollution . 
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