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  چکیده
شی در یقرمز، آزماشه یبا علف هرز تاج خروس ر رقابتط یدر شرا 704د  ذرتیبریه بیولوژیکی به منظور بررسی عملکرد و عملکرد

به صورت فاکتوریل در قالب ) مغان( لیعی استان اردبیقات کشاورزي و منابع طبیقاتی مرکز تحقیدر مزرعه تحق 1391سال زراعی 
 80000،  75000،  70000( ش عامل تراکم ذرت با چهار سطح ین آزمایدر ا. طرح بلوك هاي کامل تصادفی درسه تکرار اجرا شد

 .در نظر گرفته شد) فیبوته در متر طولی رد 12و   8،  4،  0(عامل تراکم تاج خروس با چهار سطح ) هکتار بوته در  85000و 
در حضور علف هرز تاج خروس ریشه قرمز . بوته در هکتار به دست آمد 80000نشان داد که بیشترین عملکرد ذرت در تراکم  نتایج 

هاي در عملکرد دانه ناشی از رقابت علف هرز تاج خروس ریشه قرمز در تراکمکاهش . مقدار عملکرد دانه ذرت عموماً کاهش یافت
علیرغم این، در شرایطی که تعداد علف هرز تاج خروس ریشه قرمز هم باال بود، بیشترین توان تولید . باالي ذرت نیز مشاهده شد

هرز تاج خروس ریشه قرمز وجود دارد با انتخاب رسد که در زمانی که علف به نظر می. هاي باالي ذرت به دست آمدذرت در تراکم
 .توان برداشت کردتراکم مناسب ذرت عملکرد قابل قبولی را می

 
 ، عملکردرقابتشه قرمز، یذرت، تاج خروس ر :ديیکل کلمات

  
  مقدمه

 .)2(باشد سوم را دارا می ذرت گیاهی است که از نظر عملکرد در بین غالت مقام اول و از نظر ارزش غذایی بعد از گندم و برنج مقام
شود اهمیت اقتصادي فرآورده فرعی از آن تهیه می 500گیرد و حدود هاي آن مورد استفاده قرار میو به دلیل اینکه کلیه قسمت

 راستاي در تحقیقاتی هاي زمینه از یکی و است زراعی محصوالت تولید موانع مهمترین از هرز هاي علف رقابت ).3( اي داردویژه
 هرز هاي علف رقابت نحوه دقیق شناخت بنابراین .باشد می زراعی گیاهان با هرز هاي علف رقابت مطالعه غذایی مواد تولید افزایش

 دو غالب هرز علف سومین خروس تاج ).4( کند می پذیر امکان را ها آن مدیریت هاي روش بهترین به دستیابی زراعی، گیاهان با
 شدید نور و باال دماي در  چهارکربنه، فتوسنتزي مسیر و نامحدود رشد طبیعت بودن دارا دلیل به که است جهان سطح در اي لپه

  توان ).6( دهدی م نشان خود از بیشتري رقابتی قدرت آفتابگردان و ذرت نظیر دوست گرما و تابستانه زراعی گیاهان مزارع در بویژه
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 عملکرد روي بر آن مختلف گونه هاي تداخل منفی تأثیر ارزیابی تا گردیده خروس موجب تاج مختلف هاي گونه در رقابتی باالي 

اظهار داشتند که آغاز زود ) 1(آقاعلیخانی و همکاران  ).5( شود واقع هرز هاي علف علم محققین توجه مورد تابستانه زراعی گیاهان
 12درصد کاهش داد، در حالی که با  1/58و  5/44هنگام رقابت تاج خروس با ذرت، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه را به ترتیب 

 4-5خروس در مرحله  درصد و با شروع سبز شدن بذرهاي تاج 6/40و  41روز تأخیر در رویش تاج خروس، این ارقام به ترتیب 
 .در صد بودند 2/19و 7/21برگی ذرت به ترتیب 

  
  هامواد و روش

به صورت آزمایش ) مغان(در مزرعه پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان اردبیل 1391این پژوهش در سال 
و عامل  )بوته در هکتار 85000و 80000، 75000، 70000(در چهار سطح   704اول ذرت هیبرید  فاکتوریل دو عاملی که عامل

. در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد )12و 8،  4،  0(دوم علف هرز تاج خروس ریشه قرمز در چهار سطح 
بدین  .است از یکدیگر متري سانتی 75 نکاشت یک خط همراه به متر، سانتی 75 عرض کشت به خط 4 شامل آزمایش کرت هر

 صورت به متري سانتی 75 فاصله با هایی پشته روي ذرت بذر کاشت. متر می باشد 3متر و عرض  5ب ابعاد هرکرت به طول ترتی
 در کشت زمان تا آوري و جمع اطراف مزارع از قبل سال از که نیز خروس ریشه قرمز تاج بذور .شد کشت کاري و دستی خشکه
 کشت زیاد تراکم صورت نواري با به ذرت هاي بوته متري سانتی 10- 15فاصله  بود، در شده نگهداري سانتیگراد درجه 4 دماي

به  براي رسیدن ردیف متر طولی در بوته تعداد گرفتن نظر در با رسیدند برگی 2- 3 مرحله به ذرت هاي شدند و زمانی که گیاهچه
جمع آوري داده هاي مربوط به عملکرد دانه و ش پس از ین آزمایدر ا .شدند تنک دست با اضافی هاي نظر، بوته مورد هاي تراکم

اثرات متقابل عامل ها براساس آزمون  ن ها ویانگیسه میمقا انس داده ها ویز واری، ابتدا آنال704نگل کراس یعملکرد بیولوژیکی س
 .استفاده شد MSTAT-c  ه داده ها از نرم افزاریانجام شد و براي تجز 05/0دانکن در سطح احتمال 

  
  بحثنتایج و

تنها اثر اصلی دار و  معنیو عملکرد بیولوژیکی  بر عملکرد دانه انس نشان داد که اثرات اصلی و متقابل، یه وارینتایج حاصل از تجز 
ب یبه ترت) تن درهکتار 467/9و 797/9(ن مقدار عملکرد یشتری، ب)1جدول(داشت اثرمعنی دار  بر شاخص برداشتتراکم تاج خروس 

ف یرد بوته تاج خروس در متر 12و 8، 4در اثر حضور ).2جدول(بوته ذرت درهکتار بود  70000و  80000مربوط به تراکم هاي 
با افزایش تراکم ذرت و تاج خروس، عملکرد  .درصد کاهش پیدا کرد 5/21و 5/17، 5/9طولی ذرت، عملکرد دانه ذرت به ترتیب 

 ).2جدول(با افزایش تراکم تاج خروس شاخص برداشت کاهش یافت  وکاهش یافت صد در  9/22و  9/24به ترتیب  بیولوژیکی 

با علف هرز تاج خروس ریشه قرمز  رقابت در شرایط  704 تجزیه واریانس صفات عملکرد و عملکرد بیولوژیکی ذرت: 1جدول  
  شاخص برداشت  عملکرد بیولوژیکی  عملکرد دانه  درجه آزادي  منابع تغییرات

)تکرار   ) R 2 249/0  005/0  969/39  
)تراکم ذرت(  a 3   **639/3   **133/0    ns822/71  

  b 3 **024/11        **111/0    **865/246 )ترکم تاج خروس( 
ab )079/1 9 )اثر متقابل **   **096/0    ns  234/54  

)اشتباه آزمایشی(  E 30 059/0  015/0  929/29  
)درصد( ضریب تغییرات    60/2  23/7  05/11  

به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار درسطح احتمال پنج درصد و یک درصد** و*،  ns          
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  مقایسه میانگین صفات عملکرد و عملکرد و بیولوژیکی  ذرت تحت تاثیر تراکم ذرت و تاج خروس ریشه قرمز: 2جدول

  ندمیانگین هاي داراي حروف مشترك در هر ستون، از نظر آماري اختالف معنی داري ندار

 
 
 
 

 
 

  شاخص برداشت  عملکرد بیولوژیکی  دانهعملکرد   تراکم ذرت
70000 (a١) b 467/9    a816/1    ab25/49  
75000(a٢) c  518/8    b675/1    b18/46  
80000(a٣) a  797/9    bc634/1    a6/51  
85000(a۴) b  453/9    c567/1    a07/51  

  شاخص برداشت  عملکرد بیولوژیکی عملکرد دانه تراکم تاج خروس
0 (b١) 53/10  a   a787/1        b  88/47  
4(b٢) 573/9  b   bc647/1      a  1/56  
8(b٣) 765/8  c ab 701/1    b  72/45  
12(b٤) 365/8  d   c558/1        b39/48  

تراکم تاج خروس× تراکم ذرت    شاخص برداشت  عملکرد بیولوژیکی  عملکرد دانه 
a  ١ b١ c42/10    a  983/1    dbc74/48  
a  ١ b٢ d87/9    ab793/1    c  ab82/53  
a  ١ b٣ e463/9    ab78/1    cdb49/48  

 a  ١ b۴ i12/8    bc707/1    e  dbc94/45  
a  ٢ b١ g913/8    dbc663/1    d  bc39/48  
a  ٢ b٢ g953/8    cd54/1    ab69/55  
a  ٢ b٣ hg283/8    a993/1    e  2/37  
a  ٢ b۴ i923/7    cd503/1    ecd43/43  
a  ٣ b١ a88/11    a99/1    ed73/42  
a  ٣ b٢ ef41/9    cd55/1    a  91/59  
a  ٣ b٣ g863/8    d447/1    cdab48/51  

a  ٣ b۴ gf033/9    cd55/1    cdab28/52  
a  ۴ b١ b92/10    cd51/1    cdab47/51  
a  ۴ b٢ cd06/10    bc703/1    ab98/54  
a  ۴ b٣ h45/8    dbc583/1    e  dbc7/45  
a  ۴ b۴ h383/8   cd47/1    cdab91/51  


