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چکیده

سيستمهاي مديريت علفهاي هرز بهعنوان راهکاری موفقيتآميز در كاهش كل هزينه کنترل علفهايهرز و رسيدن به
عملكردهاي قابل قبول اقتصادي اس��ت .از اینرو ،بهمنظور بررسی کنترل و تداخل علفهایهرز بر خصوصیات رشدی
ذرت دانهای ،تحقیقی در س��ال 1391در مزرعه شرکت کش��ت و صنعت دشتناز ساری در قالب طرح بلوكهاي كامل
تصادفي با  12تيمار و چهار تکرار ،به اجرا درآمد .تیمارها شامل کنترل و تداخل کامل علفهایهرز (شاهد) و همچنین
کنترل و تداخل علفهایهرز در مراحل 14 ،10 ،6 ،3برگی و تاسلدهی بود .براي تعیین زمان آغاز و پایان دورۀ بحرانی
كنترل علفهايهرز ذرت از معادلۀ غیرخطی نوع لُجس��تیک اس��تفاده شد .نتایج نشان داد که گاوپنبه و تاجخروس ریشه
قرمز از مهمترین علفهايهرز ذرت در این منطقه بودند .طول مدت تداخل با وزن خشك و ارتفاع علفهايهرز ارتباط
مس��تقيم و معنيدار داشت درصورتیکه ط��ول مدت كنترل با تراكم علفهايهرز ارتب��اط منفي داشت .طول دورههاي
تداخل و كنترل برارتفاع ذرت معنيدار نبود ،درحاليكه با قطر س��اقه ،وزن خش��ك ،ط��ول بالل ،قطر بالل ،وزن چوب
بالل ،تعداد رديف دانه در بالل ،تعداد دانه در هر رديف ،وزن هزاردانه و عملكرد دانه ذرت بسيار معنيدار بود .تداخل
كام��ل علفهايهرز منجر به كاهش در قطر س��اقه ،وزن خش��ك ،طول بالل ،قطربالل ،وزن چ��وب بالل ،تعداد رديف
دانه در بالل ،تعداد دانه در هر رديف ،وزن هزار دانه و در نهايت عملكرد دانه ذرت ،در مقایس��ه با كنترل كامل (شاهد)
علفهايهرز شد .دورۀ بحراني كنترل علفهايهرز در سطح  5درصد كاهش عملكرد مجاز دانه بین  38تا  65روز پس
از کاشت ذرت یا  392تا  804درجه -روز رشد ( 7تا  8برگی) برآورد شد و با احتساب  10درصد كاهش عملكرد مجاز،
اين دوره در فاصله بین  48تا  55روز پس از كاشت ذرت یا  534تا  653درجه -روز رشد تعیین شد.
کلمات کلیدی :اجزاء عملکرد ،تاجخروس ریشه قرمز ،دورۀ بحرانی ،خصوصیات رشدی ،گاوپنبه.
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مقدمه
ذرت پس از گندم و برن��ج ،مهمترين محصول غذايي دنيا
بوده و در بين غالت بيش��ترين تنوع مصرف را داراس��ت.
بهنظر ميرسد اهميت ذرت در آينده زيادتر نيز بشود ،زيرا
درکش��ورهاي فقير غذاي اصلي است و در کشورهاي غني
براي توليد پروتئين حيواني ضروري اس��ت (.)15براساس
اعالم سازمان خواروبار کش��اورزی(فائو) سطح زیرکشت
ذرت در جهان درس��ال  144 ،2009ميليون هکتار و توليد
آن ح��دود  695ميليون ت��ن ،و درایران براب��ر  242هزارو
 740هزارهکتار و میزان تولید کل برابر یک میلیون و 422
هزارتن ذرت دانهای میباشد(.)17
از بین عوامل مختلف ،وجود علفهايهرز در مزارع ذرت
باعث افت محصول و عملکرد ميشود ،زيرا علفهايهرز
براي جذب نور ،آب ،مواد غذايي و دي اکسيدکربن رقابت
ک��رده و از طريق س��ايهاندازي و مص��رف نهادهها موجب
کاه��ش عملکرد ميشون��د .علفهایهرز ب��راي زراعت
اصل��ي مهماني ناخوانده محس��وب میشود ک��ه کيفيت و
کمي��ت و در نتيج��ه ارزش اقتصادي محص��ول زراعي را
بهشدت پايين م��يآورد و ضمن ايجاد اختالل در عمليات
زراعي ،هزينههاي توليد را باال ميبرد ( 18و  .)34بيشترين
مش��کل علفهايهرز در ذرت ،مرب��وط به علفهايهرز
يکساله تابستانه بهعلت تطابقچرخه زندگي آنها با چرخه
زندگ��ي گي��اه زراعي اس��ت ( .)28علفهايه��رز چمني
و پهن ب��رگ عمدهاي که در م��زارع ذرت يافت ميشوند
عبارتند از :تاجخروس ريش��ه قرم�زز(Amaranthus ret�.
 ،)roflexus Lس��لمهتره(،)Chenopodiumalbum L.
س��وروف( ،).Echinochloa crusgalli (L.) Beauvخرفه
( ،).Portulaca oleracea Lعلفخرچن��گ(Digitaria
 ،).sanguinalis (L.) Scopدمروباه��ي (،).Setaria spp
پنجهمرغ��ي( ،).Cynodon dactylon (L.) Persعل��ف
هفتبن��د ( ،).Polygonum aviculareLقياق(Sorghum
).halepense Lو فرفي��ون ( ).Ephurbia sppک��ه در اين
ميان تاجخروس و س��لمهتره مشکلس��ازترين علفهاي
هرز مزارع ذرت هس��تند ( .)15عالوه بر خس��اراتي که در
اثر رقابت علفهايه��رز با گياه زراعي پيش ميآيد ،رشد
علفهايهرز در مزرعه ميتواند کارايي برداشت و کيفيت
محص��ول را نیز کاه��ش دهد (.)24هر چند ذرت نس��بت
به س��اير گياهان زراعي رقابت کنن��ده ضعيفي در مبارزه با
علفهاي هرز نيس��ت ،اما به هر حال نياز مبرمي به کنترل
علفهايه��رز دارد .زيرا اگر علفهايه��رز مزارع ذرت
کنترل نش��وند ،بسته به تعداد و گونه علفهرز ،زمان رشد
و تراکم علفهایهرز ،رقم مورد استفاده ،چرخه رشدگیاه
ميتوان��د از  15تا  100درصد عملکرد را کاهش دهد (.)5

بهواس��طه وجود علفهايهرز ،عملکرد ذرت در فيليپين،
برزي��ل ،گامبيا ،س��يرالئون و نيجريه از  20تا  100درصد و
در اتيوپي از  30تا  56درصد کاهش يافته است( 16و .)23
متأس��فانه هيچ نوع روش تجربي نميتواند کاهش عملکرد
در نتيج��ه علفهايهرز را بهطور دقيق پيشبيني کند ،زيرا
کاهش عملکرد بس��ته بهگونۀ علفهرز با زمان سبز شدن،
اندازه نسبي علفهرز و محصول نسبت به يکديگر ،ترکيب
گون��هاي جامعه علفهرز و بس��ياري از شرايط محيطي و
خاک��ي تغيير ميکند .بنابراي��ن درک عميق از اينکه چگونه
اي��ن تغييرات روي تداخل بي��ن محصول و علفهرز تأثير
ميگذارن��د ،ميتواند به بهبود روشها در پيشبيني کاهش
عملکرد محصول در نتيجه علفهايهرز کمک کند (.)20
كاهش مصرف علفكشها در كنترل علفهايهرز يكي از
عالقهمنديهاي اصلي بش��ر در كشاورزي مدرن بهحساب
ميآيد .براي دههها ،اس��تفاده وس��يع از اين مواد شيميایي
ضمن تحميل هزينه س��نگين اقتصادي به كشاورزان ،سبب
ب��روز مقاومتهاي مش��خصي در بيوتيپهای��ی از علف
هايه��رز و كمك به آلودگي محيطزيس��ت گرديد (.)25
دراين راستا توجه به امرمديريت تلفيقي مبارزه باآفات( (�In
) )tegrated Pest Management (IPMبهويژه علفهايهرز
بهعل��ت تغييردرتركي��ب گونهها و پيدايش مس��ایل جديد
دراث��ر كارب��رد علفكشها ،از اهميت وي��ژهاي برخوردار
اس��ت .مديريت تلفيق��ي علفهايهرز ،دس��تهایاز مراحل
تصميمگيري و عوامل اجرایي شامل گزينشها ،تلفيقها و
ابزارهاي كنترلي علفهایهرز بر پايۀ نتايج پيشبيني شده
اكولوژيكي ،جامعهشناختي و اقتصادي است ( .)23در واقع،
نظام مديريت تلفيقي علفهايه��رز بهعنوان ابزاري براي
مديريت بوم نظامها ،بهوي��ژه در رابطه با گونههاي مهاجم
علفهايهرز ،عوامل س��ازمان يافته زراع��ي را بهگونهاي
بهك��ار ميبرد كه پيوندهاي رقابتآميز در رشد گياه زراعي
به هزينۀ كاهش علفهايهرز منجر شود .مديريت تلفيقي
در مورد تأثي��رات تاريخ كاشت گياه زراعي ،فاصله رديف
ها ،عمليات كشاورزي ،استفاده از گياهان پوششي و نسبت
ه��اي كاهش يافته علفكش��ي و بيول��وژي علفهايهرز
بر كنت��رل علفهايهرز متمركز شده اس��ت (.)22امروزه
مدیری��ت تلفیقی علفهایهرز ،از تمام راهکارهای موجود
کنترل علفهایهرز ب��ه بهترین نحو ممکن برای مدیریت
جوامع علفهایهرز بهره میبرد .یکی دیگر از اقدامات در
طراحی یک سیس��تم موفق مدیریت تلفیقی علفهایهرز،
تعیی��ن دورۀ بحرانی کنت��رل علفهایهرز در محصوالت
زراعی میباشد .دورۀ بحرانی کنترل علفهایهرز یک جزء
کلی��دی در مدیریت تلفیقی علفهایهرز اس��ت .تعاریف
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زی��ادی از دورۀ بحران��ی کنترل علفهای ه��رز ارایه شده مواد و روشها

است .در سالهای اخیر ،دورۀ بحرانی کنترل علفهایهرز
را بهعن��وان یک "پنج��ره یا روزن��ه" در دوره زندگی گیاه
زراع��ی تعریف کردهاند که در ط��ی آن برای جلوگیری از
کاهش غیرقابل قبول عملکرد ،علفهایهرز را باید کنترل
ک��رد ( 6و .)19دورۀ بحرانی کنترل علفهایهرز بهعنوان
بخش��ی از زمان تعریف میشود که بی��ن مراحل کاشت یا
رویش گیاه زراعی یعن��ی هنگامیکه رقابت علفهایهرز
عملک��رد را کاهش میدهد و زمانیکه پ��س از آن رقابت
علفهایه��رز ،عملکرد گیاه زراع��ی را کاهش نمیدهد،
ق��رار دارد .اطالع از این زمان در انجام برنامههای مدیریتی
علفهایهرز خصوص ًا علفهایهرز پسرویشی ضروری
اس��ت .تعیین دورۀ بحرانی بهعنوان بهتری��ن زمان مبارزه،
در افزای��ش کارایی به معنای کاه��ش مصرف علفکش و
حص��ول عملکرد مطلوب مطلوب ب��ا حداقل هزینه ممکن
در تصمیمات مدیریتی علفهایهرز بس��یار مهم است .از
طرفی این دوره ثابت نیست و بسته به گونههای علفهرز
و گیاه زراع��ی و تراکم آنها ،تغیی��رات محیطی و عملیات
کشاورزی میباشد ( 18 ،3و .)19
بهمنظور تش��ويق كشاورزان به كاربرد سيستمهاي مديريت
تلفيق��ي علفهاي هرز بايد اطالعاتي را فراهم كرد كه آنها
را در كاهش كل هزينه مديريت علفهايهرز و رسيدن به
عملكردهاي قابل قب��ول اقتصادي راهنمائي كند .اطالعات
صحيح و دقيق در مورد بيولوژي علفهايهرز و شاخههاي
مختلف آن مانن��د رقابت ،آليلوپاتي ،ردهبندي ،فيزيولوژي،
بيوشيمي و غيره كه امروزه عليرغم اهميت فراوان كاربرد
كمت��ري در كنترل علفهايه��رز دارن��د ،ميتواند مبناي
اصولي براي تمام سيستمهاي مديريت علفهايهرز باشد.
كلي��د مديريت موفقيتآمي��ز علفهايهرز،كنترل آنها قبل
از زمانی اس��ت كه بتوانند س��بب كاهش شدید عملكرد گياه
زراعي شوند ( 22و.)23

ب��ا توجه به مطالب ذکر شده ،ه��دف از اجراي اين تحقيق
تعیی��ن دورۀ بحرانی و تراک��م علفهایهرز بر عملکرد و
اجزاي عملکرد ذرت دانهاي جهت مبارزه با علفهایهرز
در زمان مناس��ب و با هدف جلوگيري از کاهش محسوس
عملک��رد میباش��د .داشت��ن اطالعات کافي از زمان س��بز
شدن و تراکم اي��ن علفهرز و اثرات آن بر عملکرد ذرت
میتواند به ما در تصميمگيري اينکه در چه زماني از س��بز
شدن و چه تراکمهايي از علفهایهرز که بيشترين کاهش
عملک��رد در محصول ذرت بوجود ميآي��د ،کمک کند تا
بهترين زمان مبارزه با اين علفهرز را شناخته و از کاهش
شديد عملکرد جلوگيري نماييم.
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بهمنظ��ور بررس��ی کنت��رل و تداخ��ل علفهایه��رز بر
خصوصی��ات رش��دی ذرت دانهای ،این تحقیق در س��ال
1391در اراضی زراعی شرکت کش��ت و صنعت دشتناز
ساری وابس��ته به به بنياد مس��تضعفان و جانبازان واقع در
كيلومتر  15جاده س��اري – نكا ،با ط��ول جغرافيائي  53و
 13دقيقه شرقي و عرض جغرافيایي  36و  42دقيقه شمالي
و با ارتفاع  28متر از س��طح دريا در قالب طرح بلوكهاي
كام��ل تصادفي ب��ا  12تيمار و چهار تک��رار بهاجرا درآمد.
بافت خاك لومي رس��ي ،با هدايت الكتريكي بين  0/44تا
 0/47ميليموس بر س��انتيمتر ،ماده آلي خاك  2/9درصد
و كرب��ن آلي آن بين  1/6تا  1/7درص��د و  pHآن تا عمق
 30س��انتيمتري حدود  7/84ب��ود .تیمارهای این آزمایش
در جدول ( )1آورده شده اس��ت .در ابتدا آزمایش عمليات
آمادهسازي مرسوم (شخم بهاره ،ديسك ،روتيواتور ولِولِر)
بهمنظور ايجاد بستري مناسب جهت كشت ذرت در ابتداي
سال  1391انجام شد .همچنین مقدار  100و  130كيلوگرم
در هكت��ار به ترتیب کود فس��فات آمونيوم و اوره توس��ط
گاوآهن با خاك مخلوط شد .رقم ذرت مورد اس��تفاده در
ای��ن آزمایش ،رقم هيبريد دیررس Sc – 704ذرت ،با دوره
روي��ش  125تا  135روز بود ،این رقم مقاوم به خوابيدگي
بوت��ه و بالل و نس��بت ًا مقاوم به امراض رايج ،حس��اس به
شوري ،گرما ،خشكي و سرما ،عملكرد دانه بطور متوسط8
تا  10تن در هكتار و عملكرد علوفه  50تا  80تن در هكتار
است .تراكم مطلوب اين رقم براي توليد دانه  65000بوته
در هكت��ار و ب��راي تولي��د علوفه  75000بوت��ه در هكتار
است(.)12
عمليات كاشت در تاريخ بيس��ت و پنجم ارديبهش��ت ماه
انجام گرف��ت .درهرمرحله از ط��رح وجين علفهايهرز
و اندازهگي��ري ،درصد تراكم و بررس��ي تنوع گونهاي آنها
درتيمارهاي مورد نظر با استفاده از يك كوآدرات 0/5×0/5
متر مربعي انجام شد .س��طح ب��رگ علفهايهرز برداشت
ش��ده و س��پس به مدت  48س��اعت در دم��اي  75درجه
سانتيگراد در آون قرار داده شده و توزين شدند .در مورد
تيماره��اي تداخل نيز پس از رس��يدن به مرحله مورد نظر
و برداشت علفهاي ه��رز ،تا انتهاي آزمايش وجين كامل
اعمال شد .در مرحله  7تا  8برگي ذرت از كودس��رك اوره
بهصورت دستي و در پاي بوتهها به ميزان  150كيلوگرم در
هكتار اس��تفاده شد .در تمام دوره انجام آزمایش ،بهمنظور
مقابله با كرم س��اقه خوار ذرت از روش مبارزه بيولوژيك
و با اس��تفاده زنبورتريكوگرآما در س��طح ط��رح و مزارع
ذرت اط��راف آن صورت گرفت .آبياري هر  10روز يكبار
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بهصورت باران��ي انجام گرفت .پانزده روز قبل از برداشت چه��ار تكرار صورت پذيرف��ت .همچنين از هر تيمار و در
ذرت ،ب��رآورد علفهايهرز در تيماره��اي تداخل كامل ،ه��ر تكرار  10بوته ذرت به تص��ادف انتخاب و در نهايت
كنت��رل تا مرحله  6،10 ،3و  14برگیو پايان تاس��لدهي در صفات عملكردي و وزن خشك بوته آنها اندازهگيري شد.
جدول  .1فهرست تیمارهایمورد آزمایش در ذرت دانهای
تیمارهای کنترل علفهایهرز

تیمارهای تداخل علفهایهرز

 T1كنترل كامل علفهايهرز تا زمان برداشت ذرت

 T7تداخل كامل علفهايهرز تا زمان برداشت ذرت

 T2كنترل كامل علفهايهرز تا مرحله 3برگي

 T8تداخل كامل علفهايهرز تا مرحله 3برگي

 T3كنترل كامل علفهايهرز تا مرحله 6برگي

 T9تداخل كامل علفهايهرز تا مرحله6برگي

 T4كنترل كامل علفهايهرز تا مرحله 10برگي

 T10تداخل كامل علفهايهرز تا مرحله 10برگي

 T5كنترل كامل علفهايهرز تا مرحله 14برگي

 T11تداخل كامل علفهايهرز تا مرحله 14برگي

 T6كنترل كامل علفهايهرز تا پايان مرحله تاسلدهي

 T12تداخل كامل علفهايهرز تا پايان مرحله تاسلدهي

در ای��ن فرم��ول :GDD ،درج��ه روز رش��د؛  Tmaxو :Tmin
بهترتی��ب حداکثر و حداقل دمای روزان��ه و  Tbدمای پایۀ
ذرت برابر با  10درجۀ سانتیگراد است ( 7و .)9
دورۀ بحراني كنترل علفهايهرز در ذرت براساس مقادير
ع��ددي  5و 10درص��د كاه��ش عملكرد ب��راي هريك از
تيمارهای تداخل و کنترل بهمنظور محاس��به حداكثر دورۀ
مجاز تداخل رقابتي علفهرز از هنگام سبز شدن و حداقل
دورۀ ع��اري ازعلفهايهرز از ابت��داي رشد بدون كاهش
معنيدار عملكرد در معادالت لُجستيك قرار داده شد.

در پاي��ان هر مرحله از تیماره��ای تداخل و كنترل اقدام به
شناس��ایی گونهه��اي علفهرز و برآورد تراك��م ،ارتفاع و
س��پس وجين كامل علفهايهرز و تخمين وزن خش��ك
كل علفهايه��رز در هر پالت شد .برای نمونهبرداري از
كوآدراتي به ابعاد  0/5×0/5متر مربعي استفاده شد .همچنین
در پايان فصل زراعي از هركرت ،وزن خش��ك گياه ذرت،
ارتفاع و قطر ساقه ،طول و قطر بالل ،تعداد رديف دانه در
بالل ،تعداد دانه در هر رديف ،وزن چوب بالل ،وزن هزار
دانه و در نهايت عملكرد دانه اندازهگيري شد.
تمام��ی دادههای وزن خش��ک علفهرز و گی��اه زراعی با
اس��تفاده از مع��ادالت رگرس��يوني غيرخطي لُجس��تيك و نتایج و بحث
نرماف��زار  Slide Writeب��رازش داده شد .م��دل ریاضیتابع الف خصوصيات مورد ارزيابي علفهايهرز
لُجستيك بهصورت زير بود(:)19
 -1تركي��ب گونهاي علفهايهرز نتای��ج حاصل از تركيب
 Y = A + B × 4 × (exp(−( x − D) / K ) /( 1 + exp(−( x − D) / K ))^2گونهاي علفهايهرز نش��ان داد ک��ه دو علفهرز گاوپنبه
و دوگونۀ تاجخروس ریش��ه قرم��ز و تاجخروس خوابیده
Y = A + B × 4 × (exp(−( x − D) / K ) /( 1 + exp(−( x − D) / K ))^ 2
بیش��ترین غالبيت را در مقایسه با س��ایر علفهایهرز در
ك��ه در آن =Y:عملكرد قابل حص��ول (بهصورت درصدي
زراعت ذرت دانهاي منطقه دشتناز ساري داشتند(جدول
از عملكرد شاهد بدون رقابت در سراسر دورۀ رشد)=X ،
2؛ شكل  ،1الف) .س��اير علفهايه��رز شامل تاجريزي،
روزه��اي پس ازس��بزشدن D ،B ،A ،و  =Kضرايب ثابت
پيچك صحرائي و فرفيونبودند .علفهایهرز قياق و سلمه
معادله ميباشند .س��اير محاس��بات آماري با استفاده از نرم
ترهبه ميزان كمتري مش��اهده شدن��د .بوتههاي گاوپنبه در
اف��زار SASو آزمون چند دامنهاي دانكن در س��طح  %1و
مقایس��ه با تاجخروس سریعتر و همزمان با بوتههاي ذرت
 %5و رس��م گرافها در نرماف��زار  EXCELانجام گرديد.
در ابتداي فصل روئيدند .اين دو علفهرز در تمامي مراحل
همچنین برای محاس��به درجه روز -رشد فرمول زیر مورد
در تيمارهاي تداخل همراه ذرت رشد كردند كه نش��ان از
استفاده قرار گرفت:
ت��وان رقابتي باالي آنها در مقاب��ل ذرت داشت .تحقيقات
نش��ان ميدهد كه در رقابت گاوپنبه و گياه زراعي ،حداكثر
 T + Tmin

− Tb 
GDD = ∑  max
رقاب��ت زماني رخ ميدهد كه رويش اين دو بطور همزمان
2


و برابر اتفاق افت��د (،)11درحاليكه در انتهاي فصل رشد،

تأثیر دورههاي کنترل و تداخل علفهایهرز بر خصوصیات رشدی و عملکرد ذرت دانهای ()Zeamays L.

س��ایر علفهايه��رز از قبيل تاجري��زي ،پيچك صحرائي
و فرفي��ون به دلي��ل عدم توان رقابتي ب��ا ذرت از بين رفته
بودند(جدول.)2عباس��يان و همک��اران ( ،)10عبداله��ی و
برارپور ( )11طی آزمایشاتی بر روی ارقام سویا بیان کردند
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ک��ه در منطقه مازندران و گرگانت��اج خروس و گاوپنبه از
مهمتری��ن و غالبترین علفهایهرز مزارع س��ويا ،ذرت
و پنب��ه میباشند كه هر س��اله موجب كاهش كمي و كيفي
عملكرد این گياهان زراعي میشوند.

جدول  .2خصوصيات تركيب گونهاي علفهايهرز غالب در تيمار تداخل كامل
تعداد در
متر مربع

فراوانی
نسبي
تعداد

وزن
خشك
()g.m2

فراوانی
نسبي وزن
خشک

Abutilon theophrastiL.

89/3/1

230/65

5/25

%42

250/65

%65/22

Amaranthus retroflexus L.

89/3/7

138/97

4/75

%38

115/21

%29/98

Amaranthus blitoides S. Wats.

89/3/7

91

1/5

%12

15/21

%3/96

Solanum nigrum L.

89/3/12

104/33

1

%8

3/22

%0/84

پيچك

Convolvulus arvensis L.

89/2/15

78

1

%10

11/23

%2/84

فرفيون

Euphorbia peplus L.

89/4/1

21/5

1

%8

3/75

%0/98

گونه علفهرز
گاوپنبه
تاجخروس ریشه قرمز
تاجخروس خوابيده
تاجريزي سياه

نام علمي

ارتفاع
زمان سبز
2
نهائي( )Cm
شدن

 -2وزن خشك علفهايهرز وزن خشك علفهايهرز در
هر مترمربع با افزايش زمان تداخل رابطه تقريب ًا مس��تقيمي
داشت و با افزایش طول دورۀ تداخل ،وزن خش��ك علف
هايهرز نيز س��ير صعودي پيدا كرد و به  377/75گرم در
مترمربع در تيمار تداخل كامل رسيد .بيشترين وزن خشك
علفهايهرز مربوط به تيمار تداخل علفهايهرز تا پايان
مرحله تاس��لدهي ( )12Tبود (شكل  ،1الف) .علت كاهش
وزن خشك علفهايهرز پس از اين مدت و نیز در تيمار
تداخل كام��ل را ميتوان به افزایش ش��دت رقابت درون
گونهاي و برون گونهاي علفهايهرز خصوص ًا در مراحل
زايش��ي كه باعث خودتنكي آنها گرديد و همچنين رسيدن
به آخر فصل رشد كه س��بب ري��زش برگها در گونههاي
رقابتي شده بود ،مرتبط دانس��ت .ویلیامز و همکاران ()33
گزارش کردند که با افزایش دورۀ تداخل علفهایهرز با
ذرت شیرین ،کانوپی ،گسترش فنولوژیکی و راندمان ذرت
شیرین بطور معنیداری کاهش پیدا میکند.
دو علفهرز گاوپنبه و تاجخروس ریشه قرمز سهم بزرگي
از وزن خش��ك علفهايهرز موجود در مزرعه را تشكيل
دادند ،بهطوريكه در تيمار تداخل تمام فصل ،سهم اين دو
جمع ًا  92درصد وزنخش��ك كل علفهايهرز شد .وزن
خش��ك تاج خروس ریش��ه قرمز در ابتداي فصل بهدلیل
داشتن خ��واص آللوپاتي ،توان جوانهزني باال ،بانك بذري
غنيتر ،سيس��تم ريش��هاي قويتر ،امكان استقرار مجدد و
رقابت بیش��تری با گياه زراعي به مراتب بيش��تر از گاوپنبه

بود ،اما همچنان كه در تيمارهاي تداخل مشاهده ميشود،
در ادامه رشد به اس��تثنای تیمار کنترل تا مرحله تاسلدهی
( ،)6Tرقاب��ت گاوپنبه بیش از تاجخروس ریش��ه قرمز بود
(جدول 2؛ شكل  ،1الف).
علت را ميتوان در سيستم ريشهاي تاجخروس ریشه قرمز
و سيس��تم كانوپيگاوپنبه جست .بهنظر ميرسد تاجخروس
ریش��ه قرمز قادر است با سرعت بيشتري به نسبت گاوپنبه
سيس��تم ريشهاي خود را توسعه دهد و در نتيجه در استفاده
از منابع خاكي در ابت��داي فصل رشد موفقتر عمل كند(،2
 12و  .)13ح��ال آنكه با ادامه فصل بهدليل گس��ترش برگي
باالتر گاوپنبه ،قدرت رقابتي اين علفهرز براي كسب نور
به مراتب بيشتر از تاجخروس ریشه قرمز است كه در نتيجه
از وزن خشك باالتري برخوردار خواهد بود(.)1سهم ساير
علفهايهرز موجود از قبي��ل پيچك ،تاجريزي و فرفيون
با طوالني ش��دن زمان تداخل و به دليل داشتن توان رقابتي
پايين و گس��ترش سطح س��ايهانداز ذرت ،كاهش پیدا کرد
(شكل  ،1ب).كنترل تا مرحله 6برگي ذرت عليرغم كاهش
شديد وزن خشك علفهايهرز به دليل داشتن توان رقابتي
نسبت ًا باالی ذرت ،تفاوت معنیداری ايجاد نكرد.
 -3تراک��م علفهايه��رز همانطور که در ش��کل ( 2الف)
مشاهده میشود تراكم جمعيت علفهايهرز در طول مدت
تداخل از روند ثابتي برخوردار نبوده كه اين خود مربوط به
ارتباطات متقابل گياه زراعي -علفهرز و نيزعلفهايهرز
با يكديگر و با اكوسيستم اطراف خود ميباشد(.)10
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درصد وزن خشك علف هاي هرز نسبت به شاهد

ب

A. theophrasti

100

مراحل رشدي ذرت

شكل  .1مقايسه وزن خشك علفهايهرز گاوپنبه و تاجخروس در تيمارهاي كنترل و تداخل علفهرز (الف) ،تأثیر دورههای كنترل
و تداخل علفهایهرز بر وزن خشك علفهايهرز (ب)

با وجود اين علفهايهرز باقيمانده در طول مدت تداخل،
وزن خشك زيادتري داشتند و از اين طريق فشار رقابتي خود
را به گياه زراعي تحميل كردند .ازطرف ديگر با افزايش طول
دورۀ كنترل ،تراكم علفهايهرز كاهش پيدا نمود (شكل 2
الف) .كه اين كاهش بعداز كنترل تامرحله  6برگي ( )3Tبسيار
شديدتر بود .بهنظر میرسد که با نزدیک شدن به انتهای فصل
رشد به دلیل افزایش درجه حرارت و کاهش رطوبت نسبی
خ��اک شرایط برای جوانه زنی و رویش علفهایهرز کمتر
شده یافته و بهدنبال آن تراكم علفهايهرز كاهش مییابد.
یرفو و همكاران ()35بیان کردند كه درجه حرارت ،رطوبت
خاك و عمق بذر از فاكتورهاي بحراني هستند كه جوانهزني
و رويش بذر علفهايهرز را تحت تأثير قرار ميدهند .آنها
همچنین گزارش کردند که در اجراي برنامههاي مدلسازي
رقاب��ت بين محص��والت زراعي و علفه��رز ،تراكم علف
هايهرز درطی دورۀ عاري از علفهرز بيش��تر از دورههاي
تداخل تح��ت تأثير قرار ميگیرد .تراك��م در طی دورههاي
تداخ��ل به عواملی چون ط��ول دوره رشد ،رطوبت خاك و
ساير عوامل محيطي وابسته است(.)35
اعتقاد کلی براين اس��ت که ذرت در مقایسه با سایرگياهان
زراعي بهعلت داشتن ارتفاع بیشتر ،سايهاندازي و ممانعت

از رس��يدن ن��ور براليههاي زيرين که باع��ث خفه كردن و
جلوگي��ري از رش��د علفهايهرز میش��ود ،در مقابله با
علفهايهرز از ق��درت رقابتي بااليي پس ازگذشت چند
هفته از رشد برخوردار باشد( 2و .)13اما نتایج اين آزمايش
نش��ان داد كه برخی از علفهايهرز منطقه مازندران مانند
گاوپنبه و تاجخروس ریش��هقرمز از ت��وان رقابتي خوبي با
ذرت تا هفتههاي آخر رشد آن برخودار بودند .بهطوريكه
در تيمار تداخل در پايان مرحله تاس��لدهي ( 77روز پس
از روي��ش ذرتها) متوس��ط ارتف��اع گاوپنب��ه  171/65و
تاجخروس ریش��ه قرمز  121/78سانتيمتر بود ،درحاليکه
ارتفاع متوسط بوتههاي ذرت در اين تيمار ،در شرايط مشابه،
228سانتيمتر بود .در تيمارهاي كنترل ،با افزايش طول دوره
كنترل از ميزان ارتفاع علفهايهرز تا مرحله  10برگي ذرت
كاس��ته شد .از اين مرحله به بعد ،كنت��رل تأثيري بر كاهش
ارتفاع علفهايهرز نداشت .نكته جالب توجه در تيمارهاي
كنت��رل آن بود که علفهایه��رز گاوپنبه و هم تاجخروس
ریشه قرمز پس از اتمام عمليات كنترل ،در زير كانوپي ذرت
با برخ��ورداري از حداقل نور و حداق��ل دورۀ زماني براي
رشد،توانس��تند در انتهاي فصل زراعي وارد مرحله زايشي
شده و به گل و بذر بروند.
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شكل .2تأثیر دورههای كنترل و تداخل علفهایهرز بر تراکم علفهايهرز (الف) ،تأثير تیمارهای كنترل و تداخل علفهرز بر
ارتفاع علفهايهرز (ب)

ب .خصوصيات مورد ارزيابي در ذرت

 -1ارتف��اع ذرت ارتفاع ذرت تحت تأثير تيمارهاي تداخل
وكنت��رل تغيير معن��يداري پي��دا نكرد ،بهعب��ارت ديگر
ط��ول دورۀ تداخل و يا وجي��ن علفهايهرز ،تأثيري بر
ارتفاع بوتهه��اي ذرت نداشت .که عل��ت آن را میتوان
ب��ه خصوصی��ات مورفولوژيك��ي ذرت مرتبط دانس��ت.
ذرت ازجمل��ه گياه��ان زراعي بلندقد اس��ت ،دورههاي
رقابت علفهرز سبب ميشود كه ذرت در ابتداي فصل،
جه��ت رقابت براي نور رشد بيش��تري داشت��ه باشد ،اما
پ��س از مدتي اين روند رشد متع��ادل ميشود( 2و .)13
در رابطه با تيماره��اي كنترل نيز ذرت روند طبيعي رشد
خ��ود را از ابت��دا طي ك��رد و علفهايه��رزي كه پس
ازمراحل كنترل س��بز شدند نتوانس��تند ب��ر ارتفاع ذرت
تاثير گذارند(شکل  3الف) .بيش��ترين و كمترين اختالف
ارتف��اع ذرت بهترتیب در تيماره��ای كنترل در مرحله 6
برگي ()T3و تداخل در مرحله  14برگي ( )T10ذرت بود.
اس��تراهان و همكاران ( )31در تحقیقی گزارش کردند که
دخال��ت علفهرزرائول گراس ()Rottboellia exaltata
در مقايس��ه با عدم حضور اين علفهرز ،س��بب كاهش

 18درص��دي ارتفاع بوتهه��اي ذرت شده بود ،این مقدار
کاهش حدود  3س��انتيمتر براي هر هفته بود.
 -2قطر س��اقه ذرت قطر س��اقه ذرت بهشدت تحت تأثير
تیماره��ای كنت��رل و تداخل علفهايهرز ق��رار گرفتند
(ش��کل  3ب).در تيمارهاي تداخل ،قطر س��اقه ذرت تا
مرحل��ه  10برگ��ي روند نزولی را نش��ان داد .اين كاهش
در تيمار تداخل تا مرحل��ه  14برگي حداكثر مقدار خود
ب��ود( 1/79س��انتيمتر) ،که علت را ميت��وان در افزایش
تراكم علفهرز و همچنین رقابتي دانس��ت كه در مرحله
رشد رويش��ي ایجاد شده بود .در تيمارهاي كنترل ،طول
مدت وجين تأثير چنداني بر قطر س��اقه ذرت نداشت .در
بين دو تيمار كنترل و تداخل علفهايهرز ،تفاوت معني
داری وجود داشت و حضور كامل علفهايهرز س��بب
كاهش 13درصدي قطر س��اقه ذرت در مقایس��ه با تیمار
شاهد شده ب��ود .تأثير فرآيند رقابت بر قطر س��اقه ذرت
بدین جهت حایز اهمیت است که به لحاظ فيزيولوژيكی،
گی��اه دارای آوندهاي بزرگتر ،س��رعت بارگيري و تخليه
بيش��تري داشته و در نتيج��ه در فرآيند رش��د ازعملكرد
باالتري برخوردار خواهد بود (.)26
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شکل  .3تأثير تيمارهاي كنترل وتداخل علفهرز بر ارتفاع (الف) و قطر ساقه بوته ذرت (ب)

 -3وزن خش��ك ذرت تیماره��ای كنت��رل و تداخل عل 
ف
هايه��رز تأثیر بس��يار معن��يداري بروزن خش��ك ذرت
داشتند(ش��کل  4ال��ف) .در تيمارهاي تداخ��ل با افزايش
ط��ول دوره رقاب��ت علفهايهرز با گي��اه زراعي ،از وزن
خش��ك ذرت كاس��ته شد .اين كاهش همچن��ان در تيمار
تداخ��ل ادامه يافت بهطوريك��ه تداخل تا مرحله  6برگي،
 10برگي 14 ،برگي ،پايان تاسلدهي و در مرحله برداشت
ذرت بهترتيب س��بب  47 ،39 ،35 ،33و 62درصد كاهش
وزن خشك دربوتههاي ذرت در مقایسه با تیمار شاهد بود
(شکل  4ال��ف) .یدوی و همکاران ( )13گزارش دادند که
با افزایش تراکم علفهایهرز از جمله تاج خروس ریش��ه
قرم��ز( ،)Amaranthusretoflexus L.تجمع ماده خش��ک
( ،)Total DryMatter = TDMس��رعت رش��د محص��ول
( )Crop Growth Rate = CGRو عملک��رد ذرت بهط��ور
معنیداری کاهش پیدا کرد .بين تيمارهاي تداخل از لحاظ
آماری اختالفي مش��اهده نش��د .اين بدان معناست كه يك
دوره تداخل علفهايهرز تا مرحله  3برگي تأثيري معادل
رقابت تمام فصل در كاهش وزن خش��ك ذرت داشت كه
اين مسئله نشاندهنده حساسيت ذرت خصوص ًا در مراحل
ابتدایي رشد ،به رقابت علفهايهرز ميباشد .در تيمارهاي
كنترل ،افزايش دورۀ وجين ،در ادامه مراحل رشدي ذرت،

س��بب افزايش وزن خش��ك بوتههاي ذرت گرديد (شکل
 4ال��ف) .همانطوریکه در شکل ( 4الف) مش��اهده می
شود كنترل علفهایه��رز تامرحله  3برگي ذرت بهدلیل
حساسيت آن به رقابت علفهايهرز خصوص ًا در مراحل
ابتدائ��ي رشد كاف��ي نیس��ت .حض��ور علفهايهرز از
مرحل��ه  6تا  14برگي عليرغم كاهش در وزن خش��ك،
تأثير معنيداري در مقایس��ه ب��ا تيمار كنترل كامل (شاهد)
نداشتند .اين مسئله نشاندهنده قدرت رقابتي باال ،ساختار
فتوسنتزي  C4و وجود منابع غذايي و رطوبتي كافي ذرت
است(.)12
 -4طول بالل ذرت طول دورۀ آلوده به علفهرز و وجين
آنها بر طول بالل ذرت در سطح يك درصد معنيدار
بود(شکل  4ب) .تیمارهای كنترل و تداخل بهترتيب
سبب كاهش و افزايش طول بالل ذرت (به استثناء تيمار
تداخل تا مرحله  6برگي) شد ،ولي اين تغييرات فقط در
مورد تيمار تداخل كامل معنيدار بود .در تداخل كامل
طول بالل  14/74سانتيمتر بود كه در مقایسه با تيمار
كنترل كامل علفهاي هرز  %29كاهش اندازه را نشان داد
(شکل  4ب) .اين بدين معني است كه رقابت علفهاي
هرز برطول بالل ذرت قبل از تشكيل آن تأثير چندانی
نمیگذارد.
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شکل  .4تأثير تيمارهاي كنترل وتداخل علف هرز بر وزن خشک(الف) و طول بالل بوته ذرت (ب)

 -5قط��ر بالل ذرت اثرات تيمارهاي كنترل و تداخل عل 
ف
ه��اي ه��رز در رابطه با قطر بالل ذرت ،مش��ابه طول بالل
بود بهط��وری که با افزايش دوره هاي تداخل از قطر بالل
كاسته شد و با افزايش طول مدت كنترل علفهاي هرز بر
طول بالل افزوده شد .به عبارت دیگر تأثير حضور و عدم
حضور علفه��اي هرز در محصول زراع��ي بر قطر بالل
ذرت معني دار بود و این اختالف تنها در تفاوت بين تيمار
تداخل كامل با س��اير تيمارها خود را نشان داد درصورتی
ک��ه بین تیماره��ای اعمال شده در تحقی��ق اختالف معنی
داری وج��ود نداشت(ش��کل  5الف).حداقل قطر بالل در
تيمار تداخل کامل  3/68سانتيمتر بود که نسبت به تيمار
كنت��رل كامل علفهايهرز (شاهد ب��دون رقابت) %23/5
كاهش را نشان داد (شکل  5الف).تيماركنترل در مرحله 3
برگي  %8/5كاهش در مقایس��ه با تيمار كنترل كامل داشت
و همچنی��ن این کاهش با تيماره��اي كنترل در مرحله 10
برگي ،پايان تاسلدهي و زمان برداشت تفاوت معنيداري
داشت که اين كاهش به اندازه اختالف تيمار تداخل كامل
با س��اير تيماره��ا نبود .همچنی��ن در تيمارهای تداخل در
مرحله تاسلدهي ( )T11نيز کاهش معنیداری را در مقایسه
با كنترل كامل (شاهد) نش��ان داد .كاهش طول و قطر بالل
كه بطور غيرمس��تقيم در اث��ر رقابت ذرت با علفهايهرز
بوجود ميآيد ،بيانگر كاهش حجم مخزن اس��ت .از لحاظ
فيزيولوژي��ك ،كاهش حجم مخزن ب��ه دليل كاهش ميزان
توليد در منبع ميباشد كه اين نيز مستقيم ًا تحتتأثیر رقابت

علفهايه��رز بوجود میآید و منجر ب��ه كاهش عملكرد
خواهد شد(.)26
 -6وزن چ��وب بالل رقابت و وجي��ن علفهايهرز بطور
معنيداري وزن چوب بالل را تحت تأثير قرار داد(شکل 5
ب) .درتيمارهاي تداخل ،با افزايشط ول مدت رقابت ،از
وزن چوب بالل كاسته شد .عليرغم آنكه در تيمار تداخل
ت��ا مرحله  3برگي ،پس از وجي��ن كامل علفهايهرز ،و
خصوص ًا دادن كود از ته در دو هفته بعد ،بوتهها توانس��تند
شوك اوليه تداخل علفهايهرز را تا اندازه زيادي ترميم
كنند .از مراحل بعدي ،حضور علفهايهرز سبب كاهش
وزن چ��وب بالل شد بهطوریک��ه در تيمارهاي تداخل تا
مرحله  10 ،6و  14برگي و پايان تاسلدهي بهترتيب حدود
 20 ،14 ،7و  21درص��د كاه��ش در وزن چ��وب بالل در
مقایس��ه با تيمار كنترل كامل و تداخ��ل تا مرحله  3برگي
داشتي��م (شکل  5ب).در تيمارهاي كنت��رل نيز ،با افزايش
مدت وجين علفهايهرز ،بر وزن چوب بالل افزوده شد.
وزن چ��وب بالل در تيمار كنترل در مرحله  3برگي ()T2با
 29/9گرم 29 ،درصد نسبت به تيمار كنترل كامل (شاهد)
بهعلت حضور علفهايه��رز و رقابت آنها در يك دورۀ
طوالني ،خصوص ًا در مرحله زايشي گياه ذرت كاهش يافت
(شکل  5ب).استراهان و همكاران ( )31نيز طي مطالعه دو
س��الهاي گزارش کردند که با افزاي��ش طول دوره تداخل،
وزن بالل بطور خطي كاه��ش يافت که این كاهش درکل
دورۀ تداخل در مقایسه با شاهد فاقد رقابت %43 ،بود.
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شکل  .5تأثير تيمارهاي كنترل وتداخل علفهرز بر قطر بالل(الف) و وزن چوب بالل ذرت (ب)

 -7تعداد رديف دان��ه در بالل تعداد رديف دانه در بالل
اختالف بين تيمار تداخل كامل با س��اير تيمارهاي تداخل
و كنترل در س��طح احتمال  %1درصد بس��يار معنيدار بود
ولي همانند تيمارهاي ط��ول و قطر بالل این اختالف تنها
بي��ن ميانگين تيمار تداخل كامل با س��اير تيمارهاي كنترل
و تداخ��ل بود(شکل  6الف) .بهطوری که متوس��ط رديف
دان��ه در بالل در تیمارهای تداخ��ل  6 ،3و 10برگي یعنی
از زمان ش��روع رقابت گیاه زراعی با علف هرز  15رديف
بود ،درصورتی که پس از آن یعنی با ورود ذرت به مرحله
زايش��ي روند نزولی را پیدا ک��رد .در شرايط رقابت شديد
علفهاي هرز با بوتههاي ذرت ،بالل بيش��ترين تاثير منفي
را از اي��ن رقابت داشت بهطوریکه تع��داد رديف دانه به
حدود  13یعنی كاهشي معادل  %16رسید (شکل  6الف).
 -8تع��داد دان��ه در هررديف بالل تع��داد دانه در هررديف
ب�لال بهطور معنيدار تحتتأثير تیمارهای تداخل و كنترل
علفهايه��رز قرار گرف��ت (ش��کل  6ب) .در تيمارهاي
تداخ��ل با افزايش تداخل علفهايهرز از متوس��ط تعداد
دانه در هر رديف بالل كاس��ته شد (به استثناء تيمار تداخل
در مرحله  10برگي) .همانطوریکه در (شکل  6ب)مشاهده

میش��ود بين تيمارهاي تداخل از مرحل��ه  3برگي تا پايان
تاسلدهي ،اختالفي معنیداری وجود نداشت درصورتیکه
بي��ن تيمارهاي تداخل در مرحل��ه  10برگي ذرت و تيمار
رقاب��ت در تمام فصل ،معن��يدار ب��ود .همچنین اختالف
معنیداری بین تيمار تداخل كامل با سایر تیمارهای تداخل
و کنترل علفهایهرز وج��ود داشت(شکل  6ب).حداقل
تعداد دان��ه مربوط به تيمار تداخل تم��ام فصل با ميانگين
 24/21دانه در هر رديف و كاهشي معادل  41درصد نسبت
به تيمار كنترل كام��ل علفهايهرز (شاهد) بود (شکل 6
ب) .بنابراین طول مدت زمان تداخل و همچنین بروز این
دوره در مرحله زايشي و تشكيل بالل و دانهبندي ميتواند
بيشترين تأثير را در كاهش تعداد دانه داشته باشد .رحیمی و
همکاران ( )8گزارش کردند که در صورت رویش همزمان
و تداخل علفهرز تاج خروس ریش��ه قرمز با ذرت تعداد
ردي��ف دانه در بالل و تع��داد دانه در ردی��ف بالل بطور
معن��یداری کاهش پیدا میکند .يزدان دوس��ت و همكاران
( )14نی��ز عنوان كردند كه بين اج��زا عملكرد ذرت ،تعداد
دانه درگياه ،باالترين اثر مستقيم را بر عملكرد دانه داشته و
مهمترين جزء عملكرد دانه بهشمار ميرود.
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شکل  .6تأثير تيمارهاي كنترل و تداخل علفهرز بر تعداد ردیف دانه(الف) و تعداد دانه در هر ردیف بالل ذرت (ب)

 -9وزن هزار دانه ذرت تيمارهاي كنترل و تداخل هیچ تأثير
معن��يداري ب��ر وزن هزار دانه ذرت نداشتن��د و فقط تیمار
تداخل كامل اختالف معنیداری با سایر تیمارهای کنترل و
تداخل داشت و باع��ث كاهش  19/4درصد وزن هزار دانه
ذرت بهعلت حضور علفهايهرز در مرحله زايشي ذرت،
یعن��ی در شرايطي كه علفهايهرز از توان رقابتي بااليي با
گياه زراعي برخوردارند و ميتوانند سبب كاهش مادهسازي
و ذخيره مواد غذايي در دانه شده و بهطور معنيداري منجر
به كاهش وزن هزار دانه ذرت گردند(شکل  7الف) .رحیمی
و همکاران ( )8گزارش کردند که تداخل و رویش همزمان
ذرت با علفهرز تاج خروس ریشه قرمز تأثیر معنیداری بر
روی وزن هزار دانه ذرت نداشت .مطالعات نشان داده است
ك��ه در مرحله پرشدن دانه ،س��طح برگهای باالیی بالل در
مقایس��ه با سطح برگهای پايينتر ،نقش مهمتري در ارسال
مواد فتوس��نتزي به دان��ه دارد ( .)30در تيمار تداخل كامل
بهعلت س��ايهاندازي علفهايهرز بر روی برگهاي بااليي
بالل از طری��ق ایجاد رقابت نوري باعث كاهش فتوس��نتز
برگهاي بااليي ذرت و كاهش سرعت انتقال مواد به دانهها
بهعن��وان مخزن شده بودند .اس��تراهان و همكاران ( )31در

طی تحقیق دوس��الهای در تداخل علفهرز رائول گراس
ب��ا ذرت ،بیان داشتند ک��ه تأثير افزاي��ش دورههاي تداخل
علفهرز تا  14هفته پس از كش��ت در كاهش وزن صددانه
ذرت معنيدار نبوده است.
 -10عملك��رد دانه ذرت (تن در هكتار) عملكرد دانه ذرت
بهشدت تحت تأثير تيمارهاي كنترل و تداخل علفهايهرز
ق��رار گرف��ت ،بهعبارتی ب��ا افزايش دورهه��ای تداخل از
عملكرد دانه كاسته و برعكس ،با افزايش طول مدت كنترل
علفهايهرز بر عملك��رد دانه افزوده شد .همانطوریکه
در ش��کل ( 7ب) مش��اهده میش��ودتيم��ار تداخل کامل
علفهايهرز با س��ایر تیمارهای کنترل و تداخل اختالف
معنیداری دارد ،یعنی کاهش��ی برابر با  %54در مقایسه به
شاهد .كاهش عملكرد ذرت بهعلت تداخل علفهايهرز
در طی مرحله زايشي آن شديدتر بود .بهطوریکه در فاصله
پايان تاس��لدهي (روز  72كاشت) تا زمان برداشت ،يعني
تنها در ط��ی  47روز ،به ازای هر هفته 3/7 ،درصد معادل
 418كيلوگ��رم در هكتار از عملكرد دانه ذرت كاهش پیدا
ک��رد .رحیمی و همکاران ( )8و ی��دوی و همکاران ()13
بیان کردند که رویش همزم��ان و تداخل علفهایهرزی
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مانند تاجخروس ریشه قرمز بهطور معنیداری سرعت رشد
محصول ،تجمع ماده خش��ک و در نهایت عملکرد ذرت را
کاهش میده��د .همچنین ،جديدتري��ن مطالعات صورت
گرفت��ه در زمينه تأثي��ر رقابت علفهايهرز ب��ه عملكرد
دانه ذرت ني��ز اين ترتيب كاهش عملك��رد را در صورت
ادامه تداخل علفهایهرز تأیيد ميكند ( .)23اس��ترهان و
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شکل  .7تأثير تيمارهاي كنترل وتداخل علفهرز بر وزن هزاردانه (الف) و عملکرد دانه ذرت (ب)

ج -تعيين دورۀ بحراني كنترل علفهايهرز ذرت در
منابع جهت برازش دادهها در ارتباط با دورۀ كنترل علفهرز
از معادله گامپرتز و ب��راي دوره تداخل علفهرز از معادله
لُجستيك اس��تفاده میشود ( 26و  .)29اما از آنجایيكه در
این تحقیق ،عملكرد تيمارهاي كنترل و تداخل با استفاده از
معادله لُجستيك بهخوبي و با دقت باالتري نسبت به گامپرتز
ب��رازش داده شد ،لذا براي بررس��ي اث��ر دورههاي كنترل و

تداخ��ل علفهايهرز بر عملكرد ذرت از تابع لُجس��تيك
استفاده شد که منحني آن در(شكل  )8نشان داده شده است.
همچنین ،مقادير پارامترهاي برآورد شده عملکرد دانة ذرت
درتيمارهاي ط��ول دوره کنترل و تداخل علفهرز ذرت به
همراه خطاي معیار و 95درصد فاصلۀ اطمینان با استفاده از
معادلۀ لُجس��تيك و معنیداری آنها و ضریب تبیین( )R2در
جدول  3گزارش شده است.
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جدول  .3مقادير پارامترهاي برآورد شده عملکرد دانة ذرت درتيمارهاي طول دوره کنترل و تداخل علفهرز ذرت بههمراه خطاي
معیار و  95درصد فاصلۀ اطمینان با استفاده از معادلۀ لُجستيك
پارامتر
A

B

D

K

R2

تیمار

فاصله اطمینان

مقدارتخمین

خطای معیار مجانبی

كنترل علفهرز

52/99

12/94

46/63

تداخل علفهرز

41/39

11/47

37/56

43/92

كنترل علفهرز

52/95

13/32

47/43

53/42

تداخل علفهرز

55/23

13/89

51/64

58/68

كنترل علفهرز

99/31

14/39

92/53

102/73

تداخل علفهرز

28/55

4/73

21/45

33/56

كنترل علفهرز

35/28

6/74

32/83

39/91

تداخل علفهرز

25/20

3/74

18/32

30/54

كنترل علفهرز

0/97

تداخل علفهرز

0/99

حد پایین

حد باال
54/73

شکل  . 8دورۀ بحرانی كنترل علفهايهرز ذرت بر مبناي روزهای پس از کاشت و درجه روز رشد،
با احتساب 5و10درصد افتعملکرد

همانطوریکه در شکل ( )8مش��اهده میشود دورۀ بحراني دان��ه ،از مرحله  7ت��ا  8برگي ( 38روز پ��س از كاشت) تا
كنت��رل علفهايهرز در س��طح  5درص��د كاهش عملكرد مرحل��ه تاس��لدهي ذرت ( 65روز پس از كاشت) و منطبق
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با  392ت��ا  804درجه -روز رشد میباش��د .همچنين با در
نظ��ر گرفتن 10درص��د كاهش عملكرد دانه ،اي��ن دوره در
فاصل��ه  48تا  55روز پ��س از كاشت ذرت مصادف با 534
ت��ا  653درجه -روز رشد قرار میگیرد .حال آنکه با در نظر
گرفت��ن 12درصد كاهش عملكرد ،دورۀ بحراني براي كنترل
علفهايهرز وجود نخواهد داشت و تنها يك زمان بحراني،
تقريب�� ًا مصادف ب��ا مرحله  10برگ��ي ذرت (52روز پس از
كشتو 596درجه -روز رشد) وجود خواهد داشت .خزایی و
همکاران ( )7دورۀ بحرانی كنترل علفهایهرز را در منطقۀ
نهاوند براس��اس  5درصد افت عملکرد مجاز بین  14تا 47
روز پس از س��بز شدن و منطبق با برچهار تا دوازده برگی یا
117تا566درجه -روز رشد و با احتساب  10درصد کاهش
عملک��رد مجاز ،ای��ن دوره را در فاصلۀ بی��ن  23تا  36روز
پس از س��بز ش��دن در مرحلۀ شش تا ده برگ��ی یا  220تا
 419درج��ه -روز رشد گزارش کردند .همچنین ،عباس��پور
و همکاران ()9دورۀبحرانی كنترل علفهايهرز در شرایط
مش��هد بین 20ت��ا  56روز پس از كاشت(چه��ار تا چهارده
برگ��ی) با احتس��اب 10درصد افت عملک��رد مجاز برآورد
شدهاس��ت .طی آزمایش انجام شده در منطقۀ بیرجند ،دورۀ
بحرانی كنترل علفهايهرز در ذرت با احتس��اب  5درصد
اف��ت عملکرد بی��ن  19تا  55روز پس از س��بزشدن(پنج تا
پانزده برگی) بدست آمد( .)21درهمدان این دوره براساس5
درصد افت عملکرد مجاز بین 8تا 31روز پس از س��بز شدن
ذرت (سه تا ده برگی) معادل  124تا  395درجه -روز رشد
و برمبن��اي 10درص��د افت عملکرد مج��از در فاصلة  16تا
24روز پس از س��بز شدن ذرت (پنج تا هفت برگی)  204تا
 289درجه -روز رشد برآورد شد (.)4
طی تحقيقات مختلف مش��خص شده است که شروع دورۀ
بحراني میتواند بسيار متغير باشد ،اما در بيشتر آنها ،مرحله
 14برگي ذرت بهعنوان پايان اين دوره بیان شده است (.)27
بررس��ی تداخل علفهايهرز در ذرت نیز نشان میدهد که
كاهش عملكرد ناشي از حضور علفهايهرز بسته بهگونۀ
علفهرز ،محيط ،تراكم محصول و سایر عوامل ميتواند در
 3تا  8هفته بعد از كش��ت ذرت شروع شود ( .)32بنابراین،
بهنظر میرس��د که در منطقه دشتناز س��اری بهعلت عدم
محدودیت رطوبت و عناص��ر غذايي خاك ،شروع تأثيرات
منفي تداخل علفهايهرز اندكي ديرتر و از مرحله  6برگي
ذرت بهعل��ت رقابت بر س��ر منبع غير قاب��ل تجديد شونده
مانن��د نور ظاهر شده و علفهايه��رزی چون تاجخروس
ریش��ه قرمز با داشتن مسير فتوس��نتزي (C4مشابه با ذرت)
و گاوپنب��ه ،بهعلت قدرت س��ايهاندازي و رقابتي باال و نياز
نوري فراوان( 10و  )11از اين مرحله به بعد س��بب كاهش
غذاس��ازی در بوتههاي ذرت و درنهايت كاهش عملكرد آن
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گرديدند .بهعل��ت توان رقابتی ب��االي این علفهايهرز با
ذرت ،دورۀ بحراني در اين منطقه حتي تا مرحله تاس��لدهي
ذرتها ادامه پیدا میکند و پس از این مرحله بدلیل استقرار و
گسترش س��طح سايهانداز خوب بوتههاي ذرت مانع از رشد
علفهايهرز در زير كانوپي شده بود.

نتيجهگيري

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که طول مدت تداخل با
وزن خشك و ارتفاع علفهايهرز ارتباط مستقيم و معنيدار
داشت درصورتیکه طول مدت كنترل با تراكم علفهايهرز
ارتباط منفي داشت .طول دورههاي تداخل و كنترل بر ارتفاع
ذرت معنيدار نبود ،در حاليكه با قطر س��اقه ،وزن خشك،
طول بالل ،قطر بالل ،وزن چوب بالل ،تعداد رديف دانه در
بالل ،تعداد دانه در هر رديف ،وزن هزاردانه و عملكرد دانه
ذرت بس��يار معنيدار بود .تداخل كامل علفهايهرز منجر
ب��ه كاه��ش 19/5 ،41 ،16 ،56/5 ،29 ،23/5 ،13 ،62و در
نهايت  54درصد بهترتيب در قطر ساقه ،وزن خشك ،طول
بالل ،قطربالل ،وزن چوب بالل ،تعداد رديف دانه در بالل،
تعداد دانه در هر رديف ،وزن هزار دانه و در نهايت عملكرد
دانه ذرت ،در مقایس��ه با كنترل كامل (شاهد) علفهايهرز
شد.عليرغ��م آنكه دورههاي تداخل و كنترل علفهايهرز
تأثيرات كمي بر اجزای عملكرد به جزء در تيمار تداخل كامل
در مقایسه با تيمار شاهد فاقد رقابت داشتند ،اما وجود دورۀ
بحراني در طی يك مدت يك ماهه نش��ان داد كه تأثيرکمتر
تداخل علفهایهرز در مراحل رويشي و ادامه آن در مرحله
زايش��ي ذرت ميتواند به شكل زيانآور و شدیدتر منجر به
كاه��ش عملكرد اقتصادي ذرت شود .گاوپنبه و تاجخروس
نیز اصليترين و پر دردس��ازترین علفهايهرز در زراعت
ذرت در منطقه مازندران بودند.
براس��اس نتایج بهدس��ت آمده از این تحقیق میتوان نتیجه
گرفت که دورۀ بحراني ب��ه پيچيدگي ارتباطات متقابل گياه
زراع��ي و علفهايهرز بس��تگی دارد ( .)32دورۀ بحرانی
كنترل علفهايهرز ذرت دان��هاي رقم  SC-704در منطقه
دشتناز س��اري ،با در نظرگرفتن  5درصد كاهش عملكرد،
در فاصله رشدي 7-8برگي تا شروع تاسلدهي ذرت ،يعني
از روز سي وهش��تم تا روز شصت وپنجم پس از كاشت و
مطابق با  392تا  804درجه -روز رشد میباشد .درصورتیکه
در شرايط رقابتي حاكم ،يك زمان بحراني در پنجاه و دومين
روز از كاش��ت و و 596درجه -روز رشد(مرحله  10برگي)
وجود دارد كه كنترل ،تنها در اين زمان سبب كاهشي معادل
 12درصد ازعملكرد خواهد شد كه بايد با توجه به امكانات
عملي موج��ود در مديريت اقتص��ادي علفهايهرز مورد
توجه قرارگيرد.
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