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  شرایط در (.Zea mays L) ذرت عملکرد اجزای و عملکرد بر نیتروژن کود مختلف سطوح یرتأث
  (.Amaranthus retroflexus L) قرمز ریشه خروس تاج هرز هایعلف مختلف هایتراکم با رقابت

 (.Panicum miliaceum L) ارزن و
 

 5مقدم رحیمی سجاد و 4زادهصوفی سعید ،3زند اسکندر ،2کامبوزیا جعفر ،*1محمدی وحید

 زابل دانشگاه ،کشاورزی ۀدانشکد ،زراعت گروه ،دکتری دانشجوی .1
 تهران بهشتی، شهید دانشگاه محیطی، علومۀ پژوهشکد اکولوژیک، کشاورزی دکتری دانشجویو  استادیار ،دانشیار .5و  4 ،2

 هرانت کشور، پزشکی یاهگ تحقیقات ۀسسؤم ،هرز های علف تحقیقات بخش ،استاد .3

 (13/12/1334 :پذیرش تاریخ -22/2/1334 دریافت: )تاریخ

 
 چکیده

 کود مختلف ایه میزان کاربرد با ذرت زراعی گیاه عملکرد بر ارزن و قرمز ریشه خروس تاج هرز های علف رقابت اثر بررسی منظور به

 طرح قالب در عاملی سه فاکتوریل صورت به مدرس تربیت کشاورزی ۀدانشکد تحقیقاتی ۀمزرع در 1311 سال در آزمایشی نیتروژن،
 خالص نیتروژن کیلوگرم 232 و 114 ،131) نیتروژن کود عامل سه ،پایه همین بر .پذیرفت انجام تکرار سه در تصادفی کامل های بلوک

 5/37 و 5/7 و خروس تاج برای مترمربع در بوته 25 و 5 ترتیب به) هرز علف تراکم و (ارزن و خروس تاج) هرز علف ۀگون ،(هکتار در
 تیمار به متعلق مترمربع در گرم 13/321 میزان به دانه عملکرد باالترین که داد نشان نتایج .شد گرفته نظر در (ارزن برای مترمربع در بوته

 ارزن هرز علف تیمار به متعلق مترمربع در گرم 72/444 میزان به دانه عملکرد کمترین و هکتار در خالص نیتروژن کیلوگرم 232 شاهد
 و ردیف در دانه شمار همچون صفاتی در دار معنی تفاوت هرز علف مختلف های تراکم .بود هکتار در خالص نیتروژن کیلوگرم 131 با

 و (Biomass) توده زیست عملکرد در دار معنی تفاوت ایجاد موجب نیز نیتروژن کود مختلف های یزانم .ندشد موجب را بالل طول

 بیشتری غالبیت دوست نیتروژن هرز های علف که کشتزارهایی در داد نشان آزمایش نتایج مجموع در .شدند لکردعم اجزای از یشمار
 ۀدان عملکرد کاهش ضمن بلکه شود، نمی ذرت عملکرد افزایش موجب تنها نه (بهینه میزان به نسبت) مصرفی کود میزان افزایش دارند،

 .آورد می راهمف را زیست یطمح بیشتر آلودگی موجب تولیدی،
 

 دوست. نیتروژن ردیف، در دانه شمار هرز، علف تراکم کلیدی: های واژه
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ABSTRACT 

In order to study the competition effects of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) and millet (Panicum miliaceum) on 
maize performance under different rates of N fertilizer, a field experiment was conducted in 2009 in the research fields of 
Tarbiat Modares University in Tehran as a randomized complete block design with factorial arrangement of treatments and 
three replications. Accordingly, three factors included nitrogen fertilizer (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) consisted. Results showed that the highest grain yield 
(921.89 g m-2) was achieved in treatment 230 kg N ha-1 while the lowest yields (466.72 g m-2) belonged to treatment millet 
fertilized with 138 kg N ha-1. High densities of millet and redroot pigweed resulted in significant reductions in number of 
grains per row and the ear length. Differences in N application rates cause significant variations in biological yield and some 
of the yield components of maize. Overall, results indicated that in fields where a nitrophile species is the dominant, 
increasing N application rate beyond the optimum not only does not increase maize grain yield but also reduces its yield and 
causes pollution of environment. 
 
Keywords: nitrophyl, number of grains per row, weed density.   
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 مقدمه

 ترین مهم از یکی ذرت مختلف، زراعی گیاهان میان در

 که یا گونه به ،آید می شماربه جهان در زراعی گیاهان

 دارد ای عمده سهم مردم از بسیاری غذای تأمین در

(Liu et al., 2010; Jans et al., 2010; Panda et al., 

 درصد 51 و جهان غذای درصد 74 حدود در (.2004

 توسط توسعه حال در کشورهای در یمصرف کالری

 از یکی ذرت دیگر سوی از شود. می تأمین ذرت

 Tollenaar et) است جهان در مهم ای علوفه گیاهان

al., 1994.) گندم از پس گیاه این نیز، ایران در 

(Triticum aestivum L.،) برنج (Oryza sativa L.) و 

 و بوده زراعی گیاه ترین مهم (.Hordeum vulgare L) جو

 است. داده اختصاص خود به را کشت زیر سطح بیشترین

 میانگین و کشت زیر سطح (FAO, 2012) آمار پایۀ بر

 هکتار 314444 ترتیب به ایران در گیاه این دانۀ عملکرد

 است. بوده هکتار در کیلوگرم 3737 و

 تسخیر راه از زراعی گیاهان با هرز های علف تداخل

 مواد و آب نور، مانند رشد زنیا مورد منابع مصرف و

 زراعی گیاهان عملکرد و رشد کاهش موجب غذایی

 ینتر مهم از هرز های علف حضور بنابراین و شده

 شمار به زراعی گیاهان عملکرد ةمحدودکنند های عامل

 ها همشاهد (.Teasdale & Cavigelli, 2010) دآی می

 هرز های علف نشدن کنترل صورت در که داده نشان

 درصد 44 از بیش تا گیاه این عملکرد ،ذرت ارکشتز

 بنابراین (.Baghestani et al., 2007) یابد می کاهش

 بسیار ذرت کشتزارهای در هرز های علف مدیریت

 تحقیق نتایج (.Oerke & Dehne, 2004) دارد اهمیت

Soufizadeh et al. (2011) حضور که کرد مشخص 

 ذرت گیاه ۀندا عملکرد دار معنی کاهش سبب هرز علف

 شد. هرز( علف حضور بدون) شاهد تیمار به نسبت

 عملکرد کاهش ینۀزم در که هایی چالش جمله از

 سر بر رقابت است مطرح هرز علف حضور در ذرت

 برای هرز های علف .است نیتروژن یژهو به غذایی منابع

 نمو و رشد و کنند می رقابت ذرت با نیتروژن جذب

 مدیریت نتیجه در دهند. یم قرار یرتأث تحت را ذرت

 به است ممکن آن از بهینه ةاستفاد و نیتروژن کود

 کند کمک هرز های علف برابر در ذرت رقابت

(Lemerle et al., 2001.) نیتروژن دکو بیشتر کاربرد 

 عیزرا نگیاها و زهر های علف تـقابر تـقابلی نداتو می

 به نسبت زهر های علف بهتر کنشوا که هدد تغییر را

 ها آن تـقابر قابلیت و خلاتد یشافزا به منجر وژننیتر

 ;Barker et al., 2006) شود یم عیزرا نگیاها برابر در

Harbur & Owen, 2006). 

 گسترش بر مؤثر های عامل از یکی نیتروژن میزان

 انداز سایه گسترش آن، پی در و گیاهان برگ سطح

 طول و اندازه بر یرتأث با نیتروژن .است ذرت در گیاهی

 .شود می برگ سطح شاخص افزایش سبب برگ، هر عمر

 یتر بزرگ برگ سطح بیشتر، نیتروژن دریافت با گیاهان

 & Cathcart .(Sepehri et al., 2002) کنند یم پیدا

Swanton (2004) رسیدند نتیجه این به خود بررسی در 

 نیتروژن کود میزان افزایش هرز، های علف نبود در که

 در اما شد، ذرت برگ سطح شاخص ایشافز به منجر

 و برگ سطح شاخص میزان وحشی ارزن هرز علف حضور

 نیتروژن کود سطوح همۀ در ذرت عملکرد نتیجه در

 کود باالی سطوح در عملکرد کاهش این و یافت کاهش

 بود. بیشتر هرز های علف حضور در و نیتروژن

 کاهش میزان در تأثیرگذار های عامل دیگر از

 اشاره هرز علف تراکم به توان می زراعی یاهگ عملکرد

 موارد از بسیاری در (.Gill & Davidson, 2000) کرد

 و هرز علف تراکم بین ۀرابط که است شده مشاهده

 .است نمایی ۀرابط یک زراعی گیاه عملکرد افت

 در دانه عملکرد )نسبت نسبی یا و مطلق عملکرد

 علف تراکم افزایش با (نداشتن رقابت و رقابت شرایط

 افت سرعت که یافته کاهش نمایی صورت به هرز

 & Gill) دارد بستگی نیز هرز علف نوع به عملکرد

Davidson, 2000.) آزمایش در Naderi & Ghadiri 

 ،54 ،4) وحشی خردل مختلف های تراکم روی (2010)

 مختلف های یزانم و (مترمربع در بوته 74 و 34 ،54

 در کیلوگرم 544 و 514 ،544 ،14 ،4) نیتروژن

 اجزای و عملکرد که شد مشخص کلزا، گیاه در هکتار(

 کاهش وحشی خردل تراکم افزایش با کلزا عملکرد

 ،مترمربع در خردل بوته ده و صفر های تراکم در یافت.

 در کیلوگرم 514 تا نیتروژن کود میزان افزایش با

 های تراکم در یافت. افزایش کلزا ۀدان عملکرد هکتار،

 بیش نیتروژن کود میزان افزایش وحشی، خردل التربا

 میزان بهینه(، میزان) هکتار در کیلوگرم 544 از



 733 ... عملکرد اجزای و عملکرد بر نیتروژن کود مختلف سطوح تأثیرو همکاران:  محمدی 

 

 داد نشان تحقیق این نتایج داد. کاهش را دانه عملکرد

 بهینه،  میزان از بیش نیتروژن کود کاربرد افزایش که

 در هرز های علف رقابت قابلیت افزایش موجب اغلب

 بررسی تحقیق این انجام از هدف شد. زراعی گیاه برابر

 اجزای و عملکرد بر نیتروژن کود مختلف سطوح تأثیر

 هرز های علف با رقابت شرایط در ذرت عملکرد

 .است مختلف های تراکم در ارزن و ریشه خروس تاج

 

 ها روش و مواد

 تحقیقاتی مزرعۀ در 5344 زراعی سال در تحقیق این

 در واقع سمدر تربیت دانشگاه کشاورزی دانشکدة

 محل پذیرفت. انجام کرج -تهران اتوبان 51 کیلومتر

 73 و درجه 15 جغرافیایی مختصات در آزمایش اجرای

 واقع شمالی عرض دقیقه 4 و درجه 31 و شرقی طول

 درجۀ 1/54 منطقه این ساالنۀ دمای میانگین .است

 نوع از آزمایش اجرای محل خاک بافت .است سلسیوس

 خاک شیمیایی و فیزیکی های یویژگ است. شنی -لومی

 است. شده داده نشان 5 جدول در آزمایشی مزرعۀ

 طرح قالب در عاملی سه فاکتوریل صورت به آزمایش

 عامل گرفت. انجام تکرار سه در تصادفی کامل های بلوک

 534  شامل نیتروژن کود سطح سه از متشکل اول

 درصد551) 534 و )بهینه( 547 بهینه(، درصد41)

 برابر ترتیب )به هکتار در خالص نیتروژن کیلوگرم بهینه(

 میزان از منظور بود. اوره( کیلوگرم 144 و 744 ،344 با

 دستیابی برای که است کودی میزان نیتروژن، کود بهینۀ

  های علف با نداشتن رقابت شرایط در مطلوب عملکرد به

 هرز علف گونه دو شامل دوم عامل است. نیاز مورد هرز

 از هرز علف گونه دو این هستند.  ارزن و خروس تاج

 نظر از که هستند ای کربنه چهار هرز های علف

 یکدیگر با متفاوت یطورکل به پوشش تاج های ویژگی

 با ایستاده گونۀ یک خروس تاج که یطور به هستند،

 با برگ باریک گیاهی ارزن، و بوده فراوان دهی شاخه

 باال زنی پنجه نتوا و تر کوچک )کانوپی( پوشش تاج حجم

 یادوز کم سطح دو در هرز علف تراکم سوم عامل است.

 اعمال یاد،وز کم تراکم سطح دو انتخاب مبنای .است

 بنابراین، است. بوده ذرت بر رقابتی فشار بیشینه و کمینه

 بدین شد. منظور کم تراکم برابر پنج هرز علف زیاد تراکم

 مترمربع در هبوت 51 و 1 های تراکم در خروس تاج ترتیب،

 کشت مترمربع در بوته 1/34 و 1/4 های تراکم در ارزن و

 ساختار به توجه با است، ضروری نکته این یادآوری شدند.

 ارزن، و خروس تاج هرز های علف پوشش تاج متفاوت

 گیاه دو این یادز و  کم های تراکم گرفتن نظر در یکسان

 تدرس )بیولوژیک( زیستی شرایط نظر از یکدیگر با

 بیشینه، رقابتی فشار اعمال بازدارندة زیرا باشد، نمی

 تیمارهای بر افزون شود. می ها گونه از یکی در کم دست

 عنوان به تکرار هر در آزمایشی واحد سه یادشده، آزمایشی

 علف با رقابت نداشتن شرایط در ذرت کشت به شاهد

 شد. داده اختصاص کودی سطوح از یک هر در هرز

 
 آزمایش اجرای محل خاک شیمیایی و فیزیکی هایژگیوی .5 جدول

Table 1. Soil physical and chemical properties of the experimental site 

Soil Physical Properties    

  
  

Soil Chemical properties   
Soil depth 

(cm) 

Sand Silt Clay Soil bulk density 

(g cm-3) 
pH 

OC 

(%) 

EC 

(mμ cm-1) 

NO3 NH4 P K 

(%) (ppm) 

15-0 21.5 43.5 35 1.6 
 

7.1 0.81 1.4 18.4 6 80 41 

30-15 26.5 39 34.5 1.6 
 

7.1 0.66 1.4 32.5 9 85 200 
60-30 21.5 39 39.5 1.6 

 
7.1 0.51 1.4 20.1 14 93 134 

 

 زیر پیش سال در )که آزمایش اجرای محل زمین

 گاوآهن با 5344 الس پاییز در بود( ذرت کشت

 فروردین اواخر در و شد زده عمیق شخم دار برگردان

 به نسبت زمین شدن گاورو از پس 5344 سال

 و تسطیح دیسک، شخم، شامل زمین ۀتهی عملیات

 اقدام بندی (بلوک) کرت نهایتدر و پشته و جوی ایجاد

 متری 1 ردیف شش از متشکل آزمایشی کرت هر .شد

 بین و متر سانتی 41 کاشت های ردیف بین ۀفاصل بود.

 توجه با شد. گرفته نظر در متر 1/5 آزمایشی های کرت

 کاربرد به نیازی گونه یچه خاک، آزمون نتایج به

 همچنین نبود. آزمایش آغاز در پتاس و فسفر کودهای

 خاک در موجود نیکا نیتروژن میزان آنکه به توجه با

 ،کرد می برطرف ای گیاهچه ۀمرحل تا را ذرت نیاز

 سازی آماده زمان در نیز )اوره( نیتروژنی کود گونه یچه
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 گیری اندازه منظور به همچنین نشد. برده کار به زمین

 رشد ةدور طول در آزمایش این در کاررفته به آب حجم

 محل در آب کنتور دستگاه یک نصب به اقدام ذرت،

 .شد آبیاری منبع

 سبز حسط بیشینه به دستیابی از اطمینان منظور به

 کاری هیرم صورت به ذرت بذر کشت ،آزمایش این در

 از پیش روز سه الی دو که مفهوم بدین شد، انجام

 به آزمایش اجرای حلم کاشت، برای نظر مورد تاریخ

 خط روی ذرت کاشت آنگاه و شد آبیاری ردیفی ةشیو

 3 در ذرت کاشت عملیات گرفت. صورت آب( )داغ آب

 کاشت ردیف روی متر نتیسا 1/54 ۀفاصل به و یرماهت

 هدف تراکم به یابی دست از اطمینان برای شد. انجام

 عمق به که چاله هر در (،مترمربع در ذرت بوته 1/4)

 رقم ذرت بذر عدد دو بود، هشد حفر متر سانتی 1/5

 متوسط های رقم جزو که OSSK 602 کراس سینگل

 که است یادآوری  یانشا شد. کشت ،است ذرت رس

 کش قارچ از استفاده با کاشت از پیش تذر بذرهای

 شدند. ضدعفونی ویتاواکس

 ذرت، کاشت عملیات پایان از پس درنگ یب

 شد ایجاد ذرت کشت خط سوی دو در طولی شیارهای

 برابر چند با ارزن و خروس تاج هرز های علف بذرهای و

 خاک با شیارها و ریخته شیارها وندر هدف تراکم

 های علف بذرهای کاشت ةشیو چنین شدند. پوشانده

 در آنچه با همسان تری نزدیک رقابتی شرایط هرز

 بدین .کرد فراهم را دهد می رخ کشاورز واقعی کشتزار

 هرز های علف کاشت های ردیف بین ۀفاصل ترتیب،

 عملیات پایان از پس درنگ بی بود. متر سانتی 1/34

 برای .شد آبیاری مزرعه هرز های علف و ذرت کاشت

 کشتزار آبیاری خشکی، تنش هرگونه رخداد زا پرهیز

 رویشی رشد ةدور در آن خاک بودن سبک دلیل به

 به توجه با و بعد به گلدهی ۀمرحل از و بار دو ای هفته

 نتیجه در و گیاهان توسط خاک سطح کامل پوشش

 انجام بار یک روز شش هر خاک، سطح از تبخیر کاهش

 در هدف، یها تراکم به دستیابی منظور به پذیرفت.

 کردن تنک به اقدام ذرت، برگی چهار الی سه ۀمرحل

 منظور به همچنین .شد هرز های علف و زراعی گیاه

 هرز های علف از آزمایش های واحد داشتن نگه عاری

 دهی تاسل و برگی چهار مراحل در و بار دو هدف، غیر

 از پس درنگ بی شد. انجام وجین عملیات ذرت،

 تکانۀ تا شد می آبیاری شتزارک وجین، و تنک عملیات

 های علف و زراعی گیاه بر عملیات این از ناشی (شوک)

 منظور به باشد. ممکن میزان کمترین در هدف هرز

 با نیتروژن کود تیمارهای اعمال زمان نکرد هماهنگ

 کود آبشویی کاهش برای نیز و گیاهان نیاز اوج زمان

 بدین .دش نیتروژن کود تقسیط به اقدام ،کاررفته به

 و ذرت برگی پنج ۀمرحل در کود از نیمی که ترتیب

 برده کار به گیاه این دهی تاسل ۀمرحل در دیگر نیمی

 خاصی بیماری و آفت گونه یچه رشد، ةدور طی شد.

 نتیجه در و رسانده دار معنی آسیب ذرت به بتواند که

 با .شدن مشاهده آورد فراهم را ها آن با مبارزه موجب

 منظور به و رشد ةدور انتهای به رتذ شدن نزدیک

 از عدد شش نهایی، برداشت زمان نکرد مشخص

 ةدور آغاز از آزمایشی واحد هر در که ذرتی های بوته

 ارزیابی هفته در بار دو بودند، شده گذاری نشانه رشد

 بلوغ ۀمرحل به ذرت های بوته رسیدن معیار ند.شد

 ۀالی لتشکی نهایی، برداشت نتیجه در و فیزیولوژیک

 14) بالل محور به دانه اتصال محل در رنگ یاهس

 بود. شده( گذاری نشانه های بوته از درصد

 حاشیه تأثیر رعایت با فیزیولوژیک بلوغ ۀمرحل در

 هر میانی ردیف دو هرز علف و ذرت های بوته همۀ

 از (مترمربع 3/4 معادل )مساحتی آزمایشی واحد

 کل کخش وزن ذرت در ند.شد بر کف خاک سطح

 های اندام از یک هر خشک وزن و هوایی های اندام

 هر در بالل( محور+پوست و تاسل ساقه، )برگ، گیاهی

 منظور به و بعد ۀمرحل در ند.شد توزین آزمایشی کرت

 از ذرت بوته هشت شمار عملکرد اجزاء گیری اندازه

 شمار صفات و انتخاب شده برداشت های بوته میان

 صددانه وزن ردیف، در نهدا شمار بالل، در ردیف

 گیری اندازه دانه طول و صدتایی( ةتود دو )میانگین

  شدند.

 از استفاده با گرفته صورت آماری های تجزیه همۀ

 انجام SAS (SAS Institute, 2008) آماری افزار نرم

 نرمال از واریانس، ۀتجزی عمل انجام از پیش پذیرفت.

 )با تیمارها از یک هر در آزمایشی خطای توزیع بودن

 آن بودن یکنواخت و (Univariate ۀروی از استفاده

 از استفاده )با آزمایشی های کرت از یک هر وندر
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 که یا گونه به ،آمد دست به اطمینان (Residual آزمون

 واریانس ۀتجزی نبود. داده تبدیل به نیازی گونه یچه

 شد. انجام GLM ۀروی از استفاده با آزمایش های داده

 ۀپای بر آزمایشی تیمارهای متقابل اثر میانگین ۀمقایس

 حداقل روش از استفاده با و فیزیکی دهی برش روش

 برای همچنین گرفت. صورت (LSD) دار معنی تفاوت

 صفات بین پیرسون همبستگی های ضریب ۀمحاسب

 آمد. عمل به استفاده CORR ۀروی از مختلف

 

 بحث و نتایج
 دانه عملکرد

 اثر و نیتروژن تأثیر که داد ننشا واریانس ۀتجزی

 در دانه عملکرد بر هرز علف ۀگون و نیتروژن متقابل

 (.5 )جدول بود دار معنی درصد 1 آماری سطح

 43/355 میزان با دانه عملکرد بیشترین یطورکل به

 کیلوگرم 534 و شاهد تیمار به مربوط مترمربع در گرم

 45/711 با آن کمترین و هکتار در خالص نیتروژن

 ارزن هرز علف رقابت زمان به مربوط مترمربع در گرم

 بود هکتار در خالص نیتروژن کیلوگرم 534 تیمار و

 دهند می نشان آزمایش از آمده دست به نتایج (.5)شکل

 کود مختلف های میزان بین داری معنی تفاوت که

 رقابت شرایط در تولیدی ۀدان عملکرد نظر از نیتروژنی

 آنکه حال است، نداشته وجود خروس تاج هرز علف با

 بین ارزن هرز علف حضور در تولیدی ۀدان عملکرد

 بود متفاوت آماری نظر از کودی مختلف های میزان

 45/711) کمترین ارزن، با رقابت شرایط در (.5 )شکل

 در گرم 41/447) بیشترین و (مترمربع در گرم

 کودی های میزان به متعلق دانه عملکردهای (مترمربع

 بود. هکتار در خالص نیتروژن کیلوگرم 534 و 547

 نیتروژن کیلوگرم 534 کودی تیمار ۀدان عملکرد

 بود. مترمربع در گرم 77/414 هکتار در خالص

 کمترین ،خروس تاج رقابت شرایط در همچنین

 در گرم 443) بیشترین و (مترمربع در گرم 5/447)

 کودی های میزان به متعلق دانه عملکردهای (مترمربع

 بود. هکتار در خالص نیتروژن کیلوگرم 534 و 547

 نیتروژن کیلوگرم  534 کودی تیمار ۀدان عملکرد

 )شکل بود مترمربع در گرم 5/473 هکتار در خالص

 ۀبهین میزان کاربرد که دهد می نشان موضوع این (.5

 با رقابت در دانه عملکرد افزایش سبب نیتروژن کود

 توان می چنین را علت است. شده هرز علف دو این

 کودی، تیمار بیشترین و کمترین در که کرد مطرح

 خاک از نیتروژن جذب در احتمال به هرز های علف

 کمتر نیتروژن کاهش با اند. هکرد عمل ذرت از تر موفق

 میزان از بیشتر نیتروژن افزایش و بهینه میزان از

 افزایش ذرت با هرز علف دو این رقابت توان بهینه،

 رقابتی فشار اند توانسته بنابراین است دهکر پیدا

 کود پایین سطوح در کنند. وارد ذرت بر را بیشتری

 جذب کارایی بودن باال دلیل به هرز های علف نیتروژن

 کنند می عمل زارعی گیاه از تر موفق  نیتروژن

(Cathcart & Swanton, 2004; DiTomaso, 1995; 

Sibuga & Bandeen, 1980.) که است یحال در این 

 زراعی گیاه سود به همیشه کودی سطوح افزایش

 بودن دوست نیتروژن دلیل به هرز های علف و نیست

 Hass) کنند می عمل زراعی گیاه از بهتر شرایط این در

& Streibig, 1982.) آزمایشی در (Blackshaw et al., 

 نیتروژن کود میزان افزایش که شد داده نشان (2003

 دانه عملکرد دار معنی افت موجب آن ۀبهین ازحد یشب

 547 تیمار در صفت این میزان که یا گونه به شود، می

 در گرم 435 هکتار در خالص نیتروژن کیلوگرم

 در خالص نیتروژن کیلوگرم 534 تیمار در و مترمربع

 بود. مترمربع در گرم 133 هکتار

 

 توده زیست عملکرد

 عملکرد بر ننیتروژ تأثیر که داد نشان واریانس ۀتجزی

 بود دار معنی درصد 1 آماری سطح در توده زیست

 13/5154) توده زیست عملکرد بیشترین (.5 )جدول

 کیلوگرم 534 تیمار به مربوط (مترمربع در گرم

 41/5331) آن کمترین و هکتار در خالص نیتروژن

 کیلوگرم 534 تیمار به مربوط (مترمربع در گرم

 با یطورکل به (.3 دول)ج بود هکتار در خالص نیتروژن

 با عنصر این ارتباط و نیتروژن فراهمی و افزایش

 نورساخت بهبود روی آن یرتأث و گیاه پروتئین

 یابد می افزایش توده زیست عملکرد گیاه (فتوسنتز)

(Sinclair & Horie, 1989.) فراهمی با همچنین 

 ذرت گیاه پوشش تاج آن، افزایش و نیتروژن میزان

 تودة زیست عملکرد نتیجه در و شده بسته تر سریع
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 نیتروژن روی بررسی یک در یابد. می افزایش ذرت

 نشان (Sinclair & Horie, 1989) نورساخت و برگ

 شدن بسته باعث برگ نیتروژن افزایش که شد داده

 بسته اهمیت که شود می گندم گیاه پوشش تاج سریع

 و بوده رشدی دورة از بیشتر بسیار پوشش تاج سریع شدن

 و تولیدی خشک مادة پوشش تاج سریع شدن بسته با

 Lack et al. (2006) یابد. می افزایش توده زیست عملکرد

 و برگ اندازة افزایش با نیتروژن فراهمی که دادند نشان

 دریافتی، تابش میزان کاهش باعث برگ، سطح دوام

 به و شده زراعی گیاه نورساخت و تابش از استفاده کارایی

 بررسی در یابد. می کاهش توده زیست عملکرد نآ موازات

 ,Wiebold & Scharf) ذرت گیاه بر نیتروژن کود تأثیر

 افزایش باعث نیتروژن کود کاربرد که شد گزارش (2006

 شود. می آن تودة زیست عملکرد
 

 
 سطوح تأثیر تحت خروس تاج و ارزن هرز های علف از یک ره با رقابت شرایط در ذرت دانۀ عملکرد میانگین مقایسۀ .5 شکل

 بر درصد 1 سطح در دار معنی آماری تفاوت بدون دارند، مشترک حرف یک کم دست که همسانی های ستون نیتروژنی کود مختلف

 هستند. (LSD) دار معنی تفاوت کمینه آزمون پایۀ
Figure 1. Mean comparison of maize grain yield under weed competition conditions (millet and redroot pigweed) and 

different levels of nitrogen. Mean in each column followed by similar letter(s) is not significantly different at 5% 

probability level, using LSD. 

 
 آزمایش تیمارهای ریتأث تحت ذرت در دهش گیریاندازه مختلف صفات واریانس تجزیۀ .5 جدول

Table 2. Analysis of variance for different traits measured in corn affected by experimental treatments 
Mean Squares   

Ear length 
Grain 

length 
Ear 

diameter 
100 kernel 

weight 

Kernel 

number 

Per Row 

Row 

number 

per Ear 

Tassel 

weight 
Stem 

weight 
Grain Yield 

Biological 

yield 
Df S.O.V 

6.17** 3.67 3.53 14.69 20.45 0.27 162.7* 40210.55* 3935.6 151798.33 2 Block 
8.94** 5.67 8.15* 17.89 68.59** 1.28* 3.1 972.06 147809.6* 171760.25* 2 Nitrogen (N) 
2.01 8.03* 19.27** 14.46 0.8 0.76 0.0006 11396.98 40133.44 448.23 1 Weed pecies (WS)  

10.83** 0.13 1.76 5.12 59.11* 0.05 18.99 1649.17 29495.77 7817.21 1 Weed density (WD)  
1.16 1.31 0.37 4.64 0.28 0.27 17.28 5127.47 65718.86* 120741.44 2 N*WS 
1.14 2.02 2.21 7.64 31.19 0.14 1.29 9551.47 15001.25 81485.19 2 N*WD 
0.11 0.16 0.76 17.25 4.08 2.64 23.83 2277.19 7415.5 1678.95 1 WS*WD 
2.29 1.85 1.29 1.41 6.72 1.54 5.87 5876.29 17249.02 10437.84 2 N*WS*WD 

1.07 1.9 2.27 13.81 7.73 0.37 15 5374.16 19196.6 46000.31 28 Error 

5.71 7.49 3.39 12.51 8.69 4.18 25 19.6 18.91 14.77  C.V. (%) 

 .are significant at probability levels of 5 and 1 %, respectively ** ,*                                         .درصد 5 و 1  حوسط در داری معنی ترتیب به ** و *

 

 عملکرد اجزای

 بر نیتروژن تأثیر که داد نشان واریانس تجزیۀ نتایج

 1 احتمال سطح در بالل قطر و بالل در ردیف شمار

 5 سطح در بالل طول و ردیف در دانه شمار بر و درصد

 نیتروژن کود کاربرد (.5 )جدول بود دار معنی درصد

 شمار صفات بین در را داری معنی تفاوت توانست

Nitrogen fertilizer (kg ha-1) 
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 طول و ردیف در دانه شمار بالل، قطر بالل، در ردیف

 3 جدول در که طور همان (.3 )جدول کند ایجاد بالل

 میزان کمترین و بیشترین شود می مشاهده

 در ترتیب به یادشده صفات از یک هر آمدة دست به

 در خالص نیتروژن کیلوگرم 534 و 534 تیمارهای

 کود میزان افزایش با که است این دهندة نشان هکتار،

 )جدول کند می پیدا افزایش صفات این میزان نیتروژن

 رفع موجب نیتروژن کاربرد افزایش یطورکل به (.3

 بازدة و شده ذرت برای نیتروژن های دودیتمح

 در و یابد می افزایش گیاه این تولیدی و نورساختی

 با ها آن بهبود و عملکرد اجزای افزایش موجب نتیجه

 آزمایش در شود. می نیز گیاه ژنتیکی ظرفیت به توجه

Taghizadeh & Seyed Sharifi (2011) شد مشخص 

 این نورساختی دهباز بهبود باعث نیتروژن افزایش که

 این ردیف در دانه شمار آن موجب به که شود می گیاه

 منظور به آزمایشی در همچنین یابد. می افزایش گیاه

 های ژنوتیپ عملکرد اجزای و عملکرد بر نیتروژن یرتأث

 افزایش با که شد بیان (Costa et al., 2002) ذرت

 افزایش بالل ردیف در دانه شمار نیتروژن کاربرد

 دانه افزایش که شد گزارش دیگر آزمایشی در یابد. می

 Reed) است نیتروژن افزایش با متناسب بالل ردیف در

et al., 1998.) تحقیق در حال این با Soufizadeh et 

al. (2011) کاربرد میزان در تفاوت که شد داده نشان 

 در را داری معنی تفاوت نتوانست نیتروژنی کود

 شرایط در ذرت در دانه دعملکر اجزای از یک هیچ

 کند. ایجاد هرز های علف با رقابت
 

 LSD آزمون از استفاده با نیتروژن سطح سه برای ذرت بررسی مورد صفات میانگین مقایسۀ .3  جدول
Table 3. Mean comparison the investigated corn traits for three levels of nitrogen using LSD 

Ear Diameter 
(mm) 

Ear Length  
(cm) 

Kernel Number 
Per Row 

Row Number  
Per Ear 

Biological 
Yield (gr m-2) 

Nitrogen  
Levels 

43.8b 19.8b 29.55b 14.25b 1336.75b* 138 

44.27ab 18.35ab 33.07a 14.61ab 1499.89a 184 
45.31a 17.76a 33.36a 14.85a 1518.69a 230 

 هستند. LSD آماری آزمون پایۀ بر درصد 1 احتمال سطح در آماری دار معنی تفاوت بدون ستون هر در ترکمش حروف دارای های میزان *
* Values with common letter(s) in each column not significant difference at 5 % level according to LSD test. 

 

 دانه طول و بالل قطر بر هرز علف نوع تیمار تأثیر

 بود دار معنی درصد 1 و 5 سطح در تیبتربه

 به دانه طول و بالل قطر میزان بیشترین (.5)جدول

 تیمار به مربوط متر میلی 44/53 و 55/71 با ترتیب

 و 53/73 های یزانم با ترتیب به ها آن کمترین و شاهد

 هرز علف که بود یهنگام به مربوط متر میلی 14/54

 موضوع این (.5 )شکل داشت حضور خروس تاج

 نسبت خروس تاج هرز علف که است این ةدهند نشان

 منفی یرتأث یادشده صفت دو روی ارزن هرز علف به

 به توان می را موضوع این علت است. گذاشته بیشتری

 خروس تاج داد. نسبت گیاه این رقابتی های ویژگی

 نیتروژن جذب باالی توان و دوست نیتروژن گیاهی

 باالی جذب با گیاه این (Teyker et al., 1991) دارد

 نیتروژن جذب ینۀدرزم یژهو به باالی رقابتی فشار خود

 عنصر این مهم نقش به توجه با کند، می وارد ذرت بر

 & Taghizadeh) پوشش تاج گسترش و نورساخت در

Seyed Sharifi, 2011،) اجزای روی عنصر این کمبود 

 ذارد.گ می یرتأث دانه طول و بالل قطر جمله از عملکرد

 طول و ردیف در دانه شمار بر تراکم تیمار تأثیر

 بود دار معنی درصد 1 و 5 سطح در ترتیب به بالل

 طول و بالل در دانه شمار میزان بیشترین (.5 )جدول

 متر سانتی 74/53 و عدد 45/31 با ترتیب به بالل

 با ترتیب به ها آن کمترین و شاهد تیمار به مربوط

 به مربوط متر سانتی 55/54 و عدد 31/53 های یزانم

 هرز علف تراکم افزایش با (.3 )شکل بود زیاد تراکم

 رقابت این و آید می وجود به غذایی منابع سر بر رقابت

 افزایش با ینهمچن .است بیشتر باال های تراکم در

 وجود به تداخل ذرت گیاه رشد در هرز علف تراکم

 اعیزر گیاه این روی رقابتی فشار باعث که آمده

 در که داشتند اظهار Fisk et al. (2001) شود. می

 کشتزار در قرمز ریشه خروس تاج تداخل یرتأث ۀنتیج

 عملکرد هرز علف این تراکم شدن برابر 3 و 5 با ذرت،

 تیمار از کمتر درصد 33 و 53 ترتیب به ذرت ۀدان

 شود می دیده 3 شکل در که طور همان بود. شاهد

 طول صفت روی ارزن هرز لفع یادز و  کم های تراکم

 نشان موضوع این است. نگذاشته داری معنی یرتأث دانه
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 دیگر هرز علف بعد، به خاص تراکم یک از که دهد می

 تحقیقی در بگذارد. دانه طول بر بسزایی یرتأث تواند نمی

 هرز علف تراکم و شدن سبز نسبی زمان تأثیر روی

 دانه ردعملک بر (.Chenopodium album L) تره سلمه

 ,.Sarabi et al) ای دانه ذرت تودة زیست عملکرد و

 علف این تراکم افزایش با که شد داده نشان (2010

 عملکرد و آمد وجود به تداخل ذرت گیاه رشد در هرز

 وجود این با یافت. کاهش توده زیست عملکرد و دانه

 در ذرت تودة زیست و دانه عملکرد کاهش روند

 دلیل که بود تر پایین های تراکم از کندتر باال های تراکم

 تره سلمه های بوته همجواری و یا گونه درون رقابت آن

 تا هرز علف تراکم افزایش که طوری هب ،شد گزارش

 آن از پس و هداد کاهش را عملکرد توانست حدی

 نداشت. عملکرد بر چندانی یرتأث

 

 
 هایستون خروس. تاج و ارزن هرز های علف از یک هر با رقابت شرایط در ذرت بالل قطر و دانه ولط میانگین مقایسۀ .5 شکل

 تفاوت کمینه آزمون پایۀ بر درصد 1 سطح در دار معنی آماری تفاوت بدون دارند، مشترک حرف یک کم دست که همسانی
 هستند. (LSD) دار معنی

Figure 2. Mean comparison of maize ear diameter and grain length under weed competition conditions (millet and 
redroot pigweed). Mean in each column followed by similar letter(s) is not significantly different at 5% probability 

level, using LSD. 

 

 
 

 های ستون خروس. تاج و ارزن هرز های علف وزیاد کم های تراکم در ذرت ردیف در دانه شمار و بالل طول میانگین مقایسۀ .3 شکل
 تفاوت کمینه آزمون پایۀ بر درصد 1 سطح در دار معنی آماری تفاوت بدون دارند، مشترک حرف یک کم دست که همسانی

 هستند. (LSD) دار معنی
Figure 3. Mean comparison of maize number of grains per row and ear length under different weed density of millet 

and redroot pigweed. Mean in each column followed by similar letter(s) is not significantly different at 5% 
probability level, using LSD. 
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 ردعملک اجزای و عملکرد همبستگی

 ارزیابی مورد مختلف صفات بین همبستگی 7 جدول

 این در که طور همان دهد. می نشان را رقابت شرایط در

 بین داری معنی همبستگی است، مشخص جدول

 بالل، در ردیف شمار ،توده زیست و دانه عملکردهای

 وجود بالل طول و هزاردانه وزن ردیف، در دانه شمار

 دانه عملکرد از پس بررسی مورد صفات بین در دارد.

 توده زیست عملکرد با ساقه وزن را همبستگی بیشترین

 های ضریب این ۀمحاسب آنکه به توجه با داشت.

 انجام هرز علف با رقابت شرایط مبنای بر همبستگی

 رقابت شرایط در که است این بیانگر است، شده

 ةماد و کرده تقویت را خود ۀساق بتواند ذرت هرچقدر

 عملکرد دهد، اختصاص اندام این به را بیشتری خشک

 ۀدان عملکرد آن پی در و تولیدی تودة زیست

 کمتر( افت )معادل بیشتری افزایش آمده دست به

 بین همبستگی بودن دار معنی همچنین یافت. خواهد

 صفت این که است این بیانگر صددانه وزن و ساقه وزن

 ملکردع بر دانه وزن افزایش راه از را خود مثبت تأثیر

 صفات بین در دانه عملکرد است. گذاشته جای بر دانه

 بیشترین توده زیست عملکرد از پس بررسی مورد

 ضریب با ردیف در دانه شمار صفت با را همبستگی

 بالل ردیف در دانه شمار هرچه داشت. /·11 همبستگی

 بالل در دانه کل شمار افزایش باعث باشد بیشتر ذرت

 دانۀ عملکرد افزایش باعث راه این از تواند می و شود می

 در دانه شمار با غالت دانۀ عملکرد واقع در شود. ذرت

 نهایت در که شود می تعریف دانه هر وزن و سطح واحد

 & Jones) دهد می نشان بیشتری وابستگی دانه شمار به

Simmons, 1983.) این مؤید نیز محققان دیگر نتایج 

 همبستگی دانه ارشم با دانه عملکرد که است موضوع

 دانه وزن به نسبت همبستگی این همچنین دارد. باالیی

 & Rahimi Moghaddam, 2013; Jones) است بیشتر

Simmons, 1983; Sofi & Rather, 2007.) به توجه با 

 است، گرفته صورت رقابت شرایط در تحقیق این اینکه

 بهبود به تواند می بالل در دانه ردیف شمار صفت به توجه

 کند. کمک هرز علف رقابت شرایط در ذرت عملکرد

 

 تولیدی تودة زیست و برگ سطح شاخص بیشینه

 هرز علف

 در هرز علف گونۀ تأثیر که داد نشان واریانس تجزیۀ نتایج

 و برگ سطح شاخص بیشینه بر درصد 1 سطح

 (.1 )جدول بود دار یمعن هرز علف تولیدی تودة زیست

 و نیتروژن متقابل اثر هرز، علف تراکم تأثیر همچنین

 گانۀ سه متقابل اثر و درصد( 5 سطح )در هرز علف تراکم

 1 سطح )در هرز علف گونۀ و هرز علف تراکم نیتروژن،

 دار معنی هرز علف برگ سطح شاخص بیشینه بر درصد(

 متقابل اثر میان در که بود حالی در این (.1 )جدول بود

 صفت بر هرز علف گونۀ و هرز علف تراکم متقابل اثر تنها

  (.1 )جدول بود دار معنی هرز علف تولیدی تودة زیست

 
 عملکرد اجزای و عملکرد بین همبستگی های ضریب .7 جدول

Table 4. Correlation between yield and yield components 
Traits (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Biological Yield (1) 1 0.82** 0.73** 0.49** 0.33* 0.35* 0.29* 0.28 0.26 0.35* 

Grain Yield (2)  1 0.24 0.17 0.38** 0.55** 0.33* 0.45** 0.46** 0.48** 
Stem Weight (3)   1 0.66** 0.16 -0.003 0.13 -0.03 -0.08 0.08 

Tassel Weight (4)    1 -0.16 -0.24 -0.01 -0.15 -0.07 -0.2 

Row Number Per Ear (5)     1 0.36* -0.04 0.22 0.18 0.31* 
Kernel Number Per Row (6)      1 0.33* 0.48** 0.56* 0.75** 

100 Kernel Weight (7)       1 0.72** 0.73** 0.35* 

Ear Diameter (8)        1 0.83** 0.51** 
Grain Length (9)         1 0.45** 

Ear Length (10)         1 

 .are significant at probability levels of 5 and 1 %, respectively ** ,*                                         .درصد 5 و 1  حوسط در داری معنی ترتیب به ** و *

 

 میان در هرز علف برگ سطح شاخص بیشترین

 در ارزن مربوط 55/5میزان  با آزمایش تیمارهای

 هکتار در نیتروژن کیلوگرم 534 سطح و زیاد تراکم

 (355/4) صفت اینمیزان  کمترین همچنین بود.

 534 سطح و زیاد تراکم در گیاه همین به مربوط

 طور همان (.7 )شکل بود هکتار در نیتروژن کیلوگرم
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 شاخص بیشینه شود می مشاهده چهار شکل در که

 در و کم و زیاد تراکم دو در خروس تاج برگ سطح

 نشان داری معنی اختالف نیتروژن طوحس از هرکدام

احتمال بیانگر این است که  دهد. این موضوع به نمی

های کودی  در همۀ میزان خروس تاجافزایش تراکم 

موجب برتری رقابتی آن نشده است. با این حال در 

های باالی نیتروژن میزان این صفت برای  میزان

لت این . عاستویژه در تراکم باال بیشتر به خروس تاج

تر بحث شد احتمال دارد به  که پیش طور همانموضوع 

که در  یطور بهدلیل نیتروژن دوست بودن این گیاه باشد، 

های باالی نیتروژن رشد بیشتری داشته و شاخص  میزان

کند. همچنین در تراکم باال شمار  سطح باالتری تولید می

بیشتری گیاه در واحد سطح وجود دارد که خود باعث 

 شود.  یش شاخص سطح برگ در واحد سطح میافزا

 
 آزمایش مختلف تیمارهای ریتأث تحت هرز علف تولیدی تودة زیست و برگ سطح شاخص بیشینه واریانس تجزیۀ .1 جدول

Table 5. Analysis of variance for maximum leaf area index and weed biomass influenced by experimental treatments 
Mean Squares 

Df S.O.V 
Weed Biomass  Weed Maximum Leaf Area Index  

38556.2* 0.13 2 Block 
19290.65 0.13 2 Nitrogen (N) 
51463.94* 0.24* 1 Weed species (WS) 
22819.02 1.3** 1 Weed density (WD) 
16423.74 0.06 2 N*WS 
2516.1 0.53** 2 N*WD 

80069.56* 0.02 1 WS*WD 
5381.16 0.17* 2 N*WS*WD 
10872.75 0.04

 
28 Error 

33.13 29
 

 C.V. (%) 

 .درصد 5 و 1  حوسط در داری معنی ترتیب به ** و *

*, ** are significant at probability levels of 5 and 1 %, respectively. 

 

 دلیل که کرد عنوان توان می نیز ارزن مورد در

 در (7 )شکل برگ سطح اخصش بیشینه بودن کمتر

 در کیلوگرم 534) نیتروژن کود بهینه از کمتر سطوح

 ارزن های بوته یا گونه درون رقابت احتمال به هکتار(

 کود بهینه درصد 551 و بهینه های میزان در اما باشد.

 هکتار( در کیلوگرم 534 و 547 ترتیب )به نیتروژن

 افزایش با ارزن برگ سطح شاخص بیشینه میزان

 ةدهند نشان که یافت داری معنی افزایش آن تراکم

 در آن زیاد های تراکم رقابت قابلیت بودن بیشتر

 رسد می نظر به است. نیتروژن کود باالتر های میزان

 رقابتی برتری افزایش موجب نیتروژن کود افزایش

 ارزن اینکه به توجه با شود. می باال های تراکم در ارزن

 بود برگ پهن خروس تاج و برگ باریک هرز علف یک

 موجب خروس تاج تراکم افزایش که رفت می انتظار

 به نسبت برگ سطح شاخص بیشینه بیشتر افزایش

 تراکم افزایش شد مشخص که طور همان اما شود، ارزن

 در را آن رقابتی قابلیت زیادی میزان به تواند می ارزن

 زیاد تراکم گرچهاا دهد. افزایش خروس تاج با مقایسه

 در آن رقابت قابلیت دار معنی افزایش موجب ارزن

 تراکم افزایش با اما ،نشد بهینه از کمتر کودی سطح

 زیادی بسیار رقابت قابلیت باالتر، کودی سطوح در

های زیاد  در تراکم نیز خروس تاج مورد در کرد. کسب

علف هرز، قابلیت رقابت ارزن در کلیه سطوح کود 

 یکسانی ضمن در .س بودخرو نیتروژن بیشتر از تاج

 های عادت نیز و (اکولوژیکی) شناختی بوم های نیاز

 بین رقابت شدت بر نیز ارزن و ذرت در همسان رشدی

 & Teasdale و Ponce (1988) بود. مؤثر ها آن

Cavigelli (2010) برگ سطح شاخص افزایش نیز 

 های علف تراکم که هایی پوشش تاج در را هرز های علف

 Barker دانستند. محتمل را است زیادتر ها آن در هرز

et al. (2006) کود میزان افزایش کردند گزارش 

 یرتأث ها آن متقابل اثر و هرز علف تراکم نیتروژن،

 داشتند. پنبه گاو برگ سطح شاخص بر داری معنی

 تراکم در پنبه گاو برگ سطح شاخص میزان همچنین

 بود. دیفر متر در بوته دو تراکم از بیشتر بوته ده

های  های هرز در تراکم تودة علف بررسی زیست

تودة  مختلف نشان داد که با افزایش تراکم میزان زیست

داری یافت اما روی  علف هرز ارزن افزایش معنی

داری نداشت  یر معنیتأث خروس تاجتودة  زیست

علت  Vail & Oliver (1993)(. در آزمایش 1)شکل
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های  در تراکمتودة علف هرز سوروف  کاهش زیست

رسد  ای گزارش شد. به نظر می گونه باالتر، رقابت درون

افزایش تراکم ارزن منجر به افزایش توان رقابتی آن در 

 خروس تاجبرابر ذرت شده است. در واقع افزایش تراکم 

باشد.  مؤثرنتوانسته به اندازة افزایش تراکم ارزن 

تسخیر ارزن با داشتن توان بیشتر در  زیاد، احتمال به

شناختی همسان( از رشد  های بوم منابع )به دلیل نیاز

نیز در  Rohrig & Stutzel (2001)ذرت کاسته است. 

تره با  ای را در سلمه گونه آزمایش خود رقابت درون

بوته  75به  مترمربعافزایش تراکم آن از هفده بوته در 

توده  گزارش کردند. مقایسۀ عملکرد زیست مترمربعدر 

دهد که ارزن در تراکم  نشان می خروس تاجو در ارزن 

مادة خشک تولید کرده  خروس تاجزیاد بسیار بیشتر از 

خروس بود که  ها این تاجهای کم آن است اما در تراکم

توانست رشد مادة خشک بیشتری را در مقایسه با 

 ارزن تولید کند.
 

 
 که همسانی های ستون نیتروژن. مختلف سطوح و تراکم دو در خروس تاج و ارزن برگ سطح شاخص هبیشین میانگین مقایسۀ .7 شکل
 هستند. (LSD) دار معنی تفاوت کمینه آزمون پایۀ بر درصد 1 سطح در دار معنی آماری تفاوت بدون دارند، مشترک حرف یک کم دست
D1 و D2: هرز، علف وزیاد کم تراکم ترتیب به M و P: خروس، اجت و ارزن N1، N2 و N3: کیلوگرم 534 و 547 ،534 ترتیب به 

 هستند. هکتار در نیتروژن
Figure 4. Mean comparison of maximum LAI of millet and redroot pigweed in two density and different levels of 
nitrogen. Mean in each column followed by similar letter(s) is not significantly different at 5% probability level, 

using LSD. D1 and D2: low and high weed, respectively, M and P: millet and redroot pigweed, N1, N2 and N3: 138, 
184 and 230 kg ha-1 nitrogen. 

 
 

 
 حرف یک کم دست که همسانی های ستون مختلف. تراکم دو در خروس تاج و ارزن یدیتول تودة زیست میانگین مقایسۀ .1 شکل

 هستند. (LSD) دار معنی تفاوت کمینه آزمون پایۀ بر درصد 1 سطح در دار معنی آماری تفاوت بدون دارند، مشترک
Figure 5. Mean comparison of weed biomass (millet and redroot pigweed) in two weed densities.Mean in each 

column followed by similar letter(s) is not significantly different at 5% probability level, using LSD. 
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 گیری نتیجه

 میزان افزایش یرتأث که دهد می نشان آزمایش نتایج

 ذرت عملکرد افزایش بر مصرفی نیتروژن کود کاربرد

 به ،است هرز علف به لودهآ کشتزار که شرایطی در

 در دیگر عبارتبه دارد. بستگی هرز علف ۀگون

 غالب دوست نیتروژن هرز های علف که کشتزارهایی

 تنها نه کود کاربرد میزان افزایش دارند، بیشتری

 ضمن بلکه ،شود نمی ذرت عملکرد افزایش موجب

 بیشتر آلودگی اتموجب تولیدی، ۀدان عملکرد کاهش

 یطورکل به ولی ،آورد می فراهم یزن را زیست یطمح

 کیلوگرم 547) نیتروژن کود ۀبهین میزان از استفاده

 هرز علف رقابت شرایط در هکتار( در خالص نیتروژن

 

 مشخص همچنین .شد ذرت ۀدان عملکرد بهبود باعث

 ردیف در دانه شمار و ساقه وزن مانند یهای صفت شد

 رایب ذرت در عملکرد اجزای ترین مهم جزو بالل

 رقابت شرایط در دانه باالی عملکردهای به دستیابی

 توان می نهایت در .هستند هرز های علف با گیاه این

 کود ۀبهین میزان بردن کاربه  که کرد پیشنهاد

 در هکتار( در خالص نیتروژن کیلوگرم 547) نیتروژن

 در خروس تاج و ارزن هرز علف های گونه که شرایطی

 مناسب راهکاری عنوان به تواند می دارند، وجود کشتزار

 خطرهای و ذرت عملکرد افت سازی کمینهدر راستای 

 شیمیایی مواد این کاربرد از ناشی محیطی یستز

 .آید  شمار به
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