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Zea mays L)پاسخ عملکرد ذرت  هرز های مختلف علفبه سطوح مختلف کود نیتروژن در تراکم  (.

Physalis divaricata L) ساله عروسک پشت پرده یک .) 

 4، ایرج نصرتی3حسن علیزاده ،3، حمید رحیمیان*  2مصطفی اویسی ،1پیمان ثابتی

 طبیعی منابع و کشاورزی پردیس نباتات اصالح و عتازر گروه استاد دانشیار و ،3و  2هرز، هایدکتری علوم علف دانشجوی، 1

 .کرمانشاه ،رازی طبیعی،دانشگاه منابع و کشاورزی پردیس ،نباتات اصالح و عتازر گروه ،یاردانش ،4تهران،  دانشگاه

 (15/11/1397 تاریخ پذیرش: 18/04/1397 )تاریخ دریافت: 

 چکیده

Physalis divaricata Lساله )عروسک پشت پرده یک رزهاثر رقابت علفبررسی به منظور  مختلف  مقادیربر عملکرد ذرت با کاربرد  (.
کامل  یبلوک ها در قالب طرحو  لیبه صورت فاکتور ی ماهیدشت کرمانشاه،قاتیتحق هایایستگاهدر  ،1396در سال  یشیآزما تروژن،ین کود

درصد توصیه شده(، براساس آزمایش خاک و  تراکم  150و  100، 50)خالص  طح نیتروژنفاکتورها شامل سه س .شدسه تکرار انجام  با یتصادف
به ترتیب  ،عملکرد دانه بیشترین و کمتریننشان داد که  جی. نتابود (بوته در مترمربع 16و  هشت ساله )صفر،هرز عروسک پشت پرده یکعلف

و در هکتار  توصیه شده خالص تروژنین درصد 150 هرز و کاربردبدون علف هدشا ماریتبود که به ترتیب به  کیلوگرم در هکتار 6143و  9929
های مختلف تراکماثر . تعلق داشت توصیه شده خالص تروژنین درصد 50 کاربرد و بوته عروسک پشت پرده در متر مربع 16تیمار تراکم 

در  توصیه شده خالص تروژنین درصد 150کاربرد . دار بودنیمع عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، بر و کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن هرزعلف
درصدی وزن هزار دانه و تعداد دانه در ردیف  54/13و  33/10ذرت، مانند کاهش  عملکرد یاز اجزا یتعداددار یتفاوت معن جادیموجب ا، هکتار

 جینتا ،شدند. در مجموع ن خشک و ارتفاع آندرصدی وز 55/19و  08/51هرز عروسک پشت پرده مانند کاهش بالل ذرت و خصوصیات علف
درصد  150به  یمصرف نیتروزن کود زانیم شیافزا ،در مزارع ذرت غالب بود سالهعروسک پشت پرده یک هرزکه علف زمانی ،نشان داد شیآزما

 عملکرد ذرت شد. درصدی 02/17 شیموجب افزا مقدار توصیه شده براساس آزمایش خاک،

 وزن هزار دانه، ، کودهرزاکم علفتر  هاي كليدي:واژه
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ABSTRACT 

To study the competition effects of annual ground cherry (Physalis divaricata) on maize yield under 

different rates of N fertilizer, a field experiment was conducted in 2017 in Kermanshah 

Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Kermanshah, Iran. The 

experimental design was a randomized complete block with factorial arrangement with three 

replications. Treatments included nitrogen fertilizer (50%, 100% and 150% recommended rates) 

and annual ground cherry density (0, 8 and 16 plants/m2). Results showed that the highest and 

lowest grain yield were 9929 and 6143 kg h-1 respectively that were belonged to weed free with 

150% recommended N and 16 plant annual ground cherry/m2 with 50% recommended N, 

respectively. High densities of annual ground cherry reduced grain yield, grains per row, row 

number per ear and 1000 kernel weight. Different N rates caused significant variations in grain 

yield and some of the yield components of maize and annual ground cherry properties like dry 

weight and height. Overall, results indicated that in fields, where annual ground cherry is the 

dominant, increasing N application rate to 150% recommended rate, increased maze yield by 17.02 

Keywords: 1000 seed weight, fertilizer, weed density. 
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مقدمه

 درصد از کالری 25 و جهان غذای درصد از  40حدود 

 تأممن  از ذرت توسعه، حال در کشورهای در مصرفی

 ای علوفه از گناهان یکی ذرت دیگر، سوی از .شود یم

 و در  (Tollenaar et al., 1994) است جهان در مهم

 Triticum aestivum)گندم  از پس گناه ای  ننز، ایران

L.)  بأرن ، (Oryza sativa L.) و جأو (Hordeum 

vulgare L  و بنشتری  است زراعی گناه تری  ، مهم (.

 بأر .اسأت داده اختصأا  خود به را کشت زیر سطح

 دانأ  منانگن  عملکأرد و کشت زیر سطح آمار، اساس

 3494 هکتأار و 350000 ترتنب به ایران، در گناه ای 

هأرز علأف  (FAO, 2012).اسأت هکتأار در کنلوگرم

 Physalis divaricata)  سالهعروسك پشت پرده یك

L  مهأاجم،هرز یك ساله تابستانه هاییکی از علف ،(.

اسأت  ایأ   ( Solanaceae) اده سأنب زمننأیاز خانو

 سانتنمتر، دارای 80تا  15ساله، با ارتفاع هرز یكعلف

از  شأکل اسأت کأه فنجأانی رنگ زرد منفرد هایگل

طور ایأ  گنأاه بأه شود می ظاهر ماه اردیبهشت تا تنر

 در دانه 70 تا چهار محنطی، شرایط به متوسط و بسته

 شأده تولنأد هأایمنأوه تعأداد  کنأدمی تولند منوه هر

 باشأأد  بوتأأه هأأر عأأدد در  300 تأأا 126 از توانأأدمی

(Nosratti et al., 2016; 2017تداخل  ) هرزهایعلف 

 آب نور، مانند رشد نناز مورد منابع مصرف گناهان و با

 گناهأان عملکرد و رشد کاهش موجب مواد غذایی، و

هرز، یکأی هایعلف حضور بنابرای ، و شودزراعی می

 گناهأان عملکأرد محأدود کننأده تری  عوامألمهم از

 ,Teasdale & Cavigelli).آیأد حساب می به زراعی

 صأورت در اسأت کأه داده مشاهدات نشأان  (2010

 تأا گناه ای  عملکرد ذرت، هرزهایعلف نشدن کنترل

 ,.Zand et al ).  یابأدمی درصأد کأاهش 80 از بنش

2009. Sabeti, 2012)  هرزهایعلف بنابرای  مدیریت 

 بسأأناری برخأأوردار اسأأت از اهمنأأت ذرت، در

.(Oerk e & Dehne, 2004)  تحقنأأأ   نتأأأای

 کأه نشان داد  (Soufizadeh et al., 2011)زادهصوفی

 عملکرد دار معنی کاهش سبب هرز،هایحضور علف

 حضأور بأدون(شأاهد  تنمأار بأه ذرت، نسأبت دانأه

 کاهش نهزمن در که هاییچالش جمله از .شد) هرزعلف

 اسأت، هرز مطرحهایعلف حضور در عملکرد ذرت

تراکم  است  ننتروژن ویژه به غذایی، سر منابع بر رقابت

 سأاله، كیأبوته در متر مربع عروسك پشت پأرده  دو

شأد  به مزارع چغندرقنأد  یدرصد 34 باعث خسارت

ایأ   اسأت،زمانی که چغندرقند در مرحله دو برگأی 

گنأری در آخأر فصأل زهو اندا می شودهرز سبز علف

 (،صفر سانتی مترفاصله ) تری نشان داد که در نزدیك

تك بوته  بهدرصد خسارت  41باعث  ،طور منانگن هب

 هرزهایعلف ( Nazari et al.,2010 ) چغندرقند شد

 و رشد و کنند می رقابت ذرت با ننتروژن برای جذب

 نتنجأه، دهنأد  در مأی تأاثنرقرار تحأت را نمأو ذرت

 ممکأ  آن، از بهننأه اسأتفاده و ننتأروژن ت کودمدیری

هرز هأایعلف برابأر در ذرت باعث بهبود رقابت است

 کأود بنشأتر کأاربرد (Lemerle et al., 2001). شأود

 گناهان و هرزهایعلف رقابت قابلنت تواندننتروژن می

 هرزهأایعلف بهتأر واکأنش کأه دهد تغننر زراعی را

 قابلنأت و تأداخل زایشاف به منجر به ننتروژن، نسبت

 شأأود می زراعأأی گناهأأان برابأأر هأأا درآن رقابأأت

(Bark er et al., 2006; Harbur & Owen, 2006)  

 گسترش سأطح بر مؤثر عوامل از یکی ننتروژن، منزان

 در انداز گناهیسایه گسترش آن، پی در و گناهان برگ

 هأر طول عمأر و اندازه تاثنربر با ننتروژن است  ذرت

 .شأود مأی بأرگ سأطح شأاخ  افزایش بسب برگ،

تری بزرگ برگ سطح بنشتر، ننتروژن دریافت با گناهان

سأوانتون و  (Sepehri et al., 2002).کننأد  مأی پنأدا

 در (Cathcart & Swanton, 2004کچکأأارت )
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 نبأود در رسأندند کأه نتنجأه ایأ  بأه خأود بررسأی

 بأه ننتأروژن، منجأر کود منزان افزایش هرز،هایعلف

تاج  هرزعلف در حضور اما شد، عملکرد ذرت شافزای

ننتأروژن  کأود سأطوح هم  در ذرت عملکرد خروس،

 بأایی سأطوح در عملکرد، کاهش ای  و یافت کاهش

 از .بود بنشتر هرز،هایعلف حضور در و کود ننتروژن

 گنأاه کاهش عملکأرد منزان در تمثنرگذار عوامل دیگر

 ره کأرد  دراشأا هرزعلأف تأراکم به توان زراعی، می

 تراکم بن  رابطه که است شده موارد مشاهده از بسناری

 رابطه نمایی یك زراعی، گناه عملکرد و افت هرزعلف

 یأا و مطل  عملکرد هرز،علف تراکم افزایش با .است

 رقابأت و رقابت در شرایط دانه عملکرد نسبی )نسبت

 سأرعت و یابأدمی کاهش نمایی صورت نداشت (، به

 دارد بسأتگی ننأز هرزعلأف نأوع بأه افأت عملکأرد،

.(Gill & Davidson, 2000) آزمأایش نأادری و  در

 هایتراکم روی (Naderi & Ghadiri, 2010غدیری )

 بوته 40 و 30، 20، 10صفر،  (وحشی خردل مختلف

، 50،  مختلأف ننتأروژن )صأفر مقأادیر و )مترمربع در

 کلأزا گنأاه در هکتأار(در کنلأوگرم 200و  150، 100

 بأا کلأزا، عملکأرد اجزای و عملکرد که شد خ مش

 در کأاهش یافأت  وحشأی خأردل تأراکم افأزایش

متر مربأع،  در خردل وحشی بوته ده و صفر هایتراکم

 در هکتأار، کنلأوگرم 150 تأا ننتأروژن کود افزایش با

 هأای بأایترتراکم در یافت  افزایش دانه کلزا عملکرد

 100 نش ازبأ  ننتروژن به کود افزایش وحشی، خردل

 را دانه منزان عملکرد بهننه(، هکتار )منزان در کنلوگرم

بررسأی  تحقنأ ، ایأ  انجأام از هأدف .داد کأاهش

اجأزای  و عملکرد بر ننتروژن کود مختلف تاثنرسطوح

 مختلأف هایتراکم با رقابت شرایط ،در ذرت عملکرد

 .است سالههرز عروسك پشت پرده یكعلف

 هامواد و روش

در مزرعه  ،1396 یدر سال زراعپژوهش   یا

 یعنطب کشاورزی و منابع قاتنمرکز تحق یقاتنتحق

 ،دشتنماه ایستگاه تحقنقاتی واقع در ،کرمانشاه استان

 34و عرض  یشرق قهندق 46درجه و  48با طول 

متر از سطح  1465و ارتفاع  یشمال قهندق 16و  درجه

 خاک  ییانمنو ش یکیزنف یهایژگیاجرا شد  و ا،یدر

نشان داده  1در جدول  ،شیآزمامحل اجرای  همزرع

  شده است 

 شیآزما يخاک محل اجرا ییايميو ش یکیزيف يهايژگیو -1جدول 

Table 1. Soil physiochemical properties of the experimental site 

Soil Chemical properties  Soil Physical Properties 

K P NH4 NO3 EC OC PH  Soil bulk density (g cm-

3) Clay Silt Sand 
Soil depth 

(cm) 

(ppm) (mμ cm-

1) (%)   )3(g cm (%) (cm) 

290 7.3 4 14.4 0.83 0.76 7.8  1.30 12 42 46 0-15 

270 7.5 7 26.5 0.86 0.79 7.9  1.32 14 42 44 15-30 

250 6.1 11 19.1 0.86 0.60 6.3  1.36 18 41 41 30-60 

در قالب و  یعامل دو لیصورت فاکتور به ،شیآزما

  شددر سه تکرار انجام  ی،کامل تصادف یهابلوک طرح

 150و  100، 50به منزان  عامل اول، سه سطح ننتروژن

به درصد مقدار توصنه شده بر اساس آزمایش خاک، 

)منزان بهننه توصنه شده بر  184 ، 92با  برابر بنترت

نتروژن خال  ن لوگرمنک 276و  اساس آزمایش خاک(

هرز عروسك تراکم علف دوم، بود  عامل در هکتار،

 16و  هشت ساله در سه سطح صفر،پشت پرده یك

 تراکم، سطح دو انتخاب مبنای  بودبوته در مترمربع 

،  بنابرای .بود ذرت بر رقابتی فشار بنشننه و کمننه

شد   منظور کم تراکم برابر دو هرز،علف زیاد تراکم

 واحد سه یادشده، رهای آزمایشیتنما بر افزون
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 ذرت کشت به عنوان شاهد، به تکرار، هر در آزمایشی

 از یك هر در هرز،علف با رقابت نداشت  شرایط در

 .شد داده اختصا  کودی سطوح

 آزمایش، با اجرای محل ، زمن 1395 سال پاینز در

 اواخر در و شد زده عمن  شخم دار، گاوآه  برگردان

 و زمن  تهنه به عملنات ، نسبت1396 فروردی  سال

های آزمایشی به ابعادسه کرتاقدام شد   بندیکرت

 هر طول وبود  خط چهار شاملمتر در هشت متر و 

 18 ،ها کپه بن  فاصله متر، ، هشتکشت ردیف

 سانتنمتر 75 ،کاشت هایردیف بن  فاصله و سانتنمتر

، در تاریخ 703ذرت رقم سننگل کراس  بذر ود ب

 با استفاده از آبناری عملنات  شد کشت  17/2/96

با  .)آبناری بارانی( انجام شد فشار تحت آبناری سنستم

فسفر  کود کنلوگرم 150 خاک، توجه به نتای  آزمون

کنلوگرم در هکتار پتاس  100 )سوپر فسفات تریپل( و

)کلرور پتاسنم(، در آغاز آزمایش به زمن  اضافه شد  

سازی  آماده زمان اوره(، درننتروژن ) کود گونه اما هنچ

 کاشت عملنات پایان از نشد  پس برده کار به زمن 

 ذرت کشت خط سوی دو در طولی ذرت، شنارهای

عروسك پشت پرده  هرزهایعلف بذرهای شد و ایجاد

برابر  چند (، با.Physalis divaricata L)  سالهیك

خاک  با شنارها و ریخته شد شنارها درون هدف، تراکم

 منظور به شد  آبناری و سپس مزرعه نده شد پوشا

 چهار الی سه در مرحله هدف، هایتراکم به دستنابی

 همچنن  هرز تنك شد زراعی و علف گناه ذرت، برگی

 از آزمایش واحدهای داشت  نگه منظور عاری به

 چهار مراحل در و بار دو هدف، هرز غنرهایعلف

 شد  مانجا وجن  عملنات دهی ذرت، تاسل و برگی

 کود تنمارهای اعمال زمان کردن برای هماهنگ

 کاهش برای ننز و گناهان نناز اوج با زمان ننتروژن

 بندی شد قسمت ننتروژن کود کاررفته، کود به آبشویی

 ذرت برگی مرحله پن  در کود، از ننمی که بدی  ترتنب

برده  کار به گناه ای  دهی مرحله تاسل در دیگر، و ننمی

برای  و رشد دوره انتهای به ذرت شدن كبا نزدی شد 

 از بوته عدد شش نهایی، برداشت زمان کردن مشخ 

 دوره رشد آغاز از آزمایشی، واحد هر در که ذرتی های

 ارزیابی شدند  هفته در بار دو بودند، شده گذاری نشانه

بلوغ  مرحله به ذرت هایبوته رسندن معنار

ییه  تشکنل نهایی، برداشت نتنجه در و فنزیولوژیك

 50بالل ) محور به دانه اتصال محل در رنگ، سناه

 مرحله در .شده( بود گذاری نشانه های از بوته درصد

 هایبوته حاشنه، همه اثر رعایت با فنزیولوژیك، بلوغ

آزمایشی  هر واحد منانی ردیف دو هرزعلف و ذرت

 وزن شدند  بر کف خاک، مترمربع( از سطح 9/7)

 از یك هر خشك وزن و هوایی هایکل اندام خشك

گنری آزمایشی، اندازه هر کرت در های گناهیاندام

 اجزاء گنری منظور اندازه به و بعد مرحله شد  در

 برداشت های بوته از منان ذرت بوته هشت عملکرد،

 دانه تعداد بالل، در تعداد ردیف شدند و انتخاب شده

 .شد گنری اندازه ها،هزار دانه آن وزن ردیف و در

و SAS افزار آماری  از نرم استفاده با آماری های تجزیه

و در سطح  LSDها، از آزمون برای مقایسه منانگن 

  پن  درصد استفاده شد 

 نتایج و بحث

 عملکرد دانه ذرت

 متقابل و اثر تروژنننتاثنرنشان داد که  انسیوار یهتجز

بر عملکرد  عروسك پشت پرده هرزو علف تروژننن

یمعن درصد پن  ی یك وسطح آمار درترتنب  به ،دانه

 زاننم هب ،عملکرد دانه  یشترنب ی،طورکلبه .دار بود

بدون شاهد  مارنمربوط به ت کنلوگرم در هکتار 9929

خال  در هکتار و  تروژننن لوگرمنک 276و هرز علف

، کنلوگرم در هکتار 6143 با عملکرد دانه،  یکمتر

با  پشت پرده هرز عروسكمربوط به رقابت علف

 لوگرمنک 92 مارنت وبوته در متر مربع  16تراکم 

به   ینتا ( 1 شکل) خال  در هکتار بود تروژننن
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مقادیر  اثر که دهدینشان م شیدست آمده از آزما

در  یدنتول دانهعملکرد  بر ،تروژننن مختلف کود

، در هرز عروسك پشت پردهعلف با رقابت طیشرا

موضوع   یا ( 1شکل د )بو داریمعن سطح یك درصد

 100) تروژننکود نبهننه  زانندهد که کاربرد مینشان م

عملکرد دانه  شیسبب افزادرصد مقدار توصنه شده(، 

تراکم کم هرز شده است  علف  یا در رقابت با

عروسك پشت پرده )هشت بوته در متر مربع( ننز اثر 

طوریکه در داری بر عملکرد ذرت داشت؛ بهمعنی

درصد مقدار توصنه  150و  100، 50صرف شرایط م

، 6350شده کود ننتروژن، عملکرد ذرت به ترتنب به 

کنلوگرم در هکتار رسند  ای   7967، 7000

 مارنت  یشترنکه در ب تواند به ای  دلنل باشدتاثنرمی

، خاک تروژنندر جذب ن ذرت زیاد،به احتمال  ،یکود

 تروژننن شی  افزااستعمل کرده  هرزعلفتر از موف 

عروسك پشت توان رقابت  نه،نبه زانناز م شترنب به

 است توانستهن  یبنابرا را کاهش داد،با ذرت  پرده

بر ذرت وارد کند  در سطوح  یشترنبی فشار رقابت

بای بودن  لنبه دل ،هرزهایعلف ،تروژننن کود  ینپا

عمل  یزارع اهنموف  تر از گ ،تروژننن جذب ییکارا

(  Ditomaso, 1995, Sibuga, et al., 1980) کنند یم

 شهنهم ی،سطوح کود شیافزا است کهی در حال  یا

به  ،هرزهایعلفبعضی و  ستننی زراع اهنبه سود گ

 اهنبهتر از گ ،طیشرا  یا در دوست بودن تروژننن لندل

 ( Haas & Streibig, 1982) کنندیعمل م یزراع
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 كود تاثيرسطوح مختلف تحت عروسک پشت پرده، هرزعلف با رقابت شرایط در ذرت دانه عملکرد ميانگين مقایسه -1کل ش

ندارند.  داري معنی تفاوت درصد، پنج احتمال سطح در LSDآزمون  مبناي بر مشترک حرف یک حداقل داراي هاي نيتروژن. ميانگين

 .باشند خطوط عمودي نشان دهنده خطاي استاندارد می

Figure 1. Mean comparison of the corn grain yield under different levels of nitrogen fertilizer and the competition of annual  

ground cherry, based on LSD test. Means with same letters are not significantly different. Vertical bars represent the 

standard error of means. 

 وزن هزار دانه ذرت

بر وزن هزار  تروژننن اثر نشان داد که انسیوار ی تجز

بود اما  داریدرصد معن یك یدر سطح آمارذرت  دانه

هرز و هرز و اثر متقابل تراکم علفاثر تراکم علف

  یشترن  بدار نبودندننتروژن بر وزن هزار دانه معنی

شاهد بدون  مارنبه ت (،گرم 1/241) وزن هزار دانه

خال  در  تروژننن لوگرمنک 276 هرز و مصرفعلف

به  (،در مترمربع گرم 2/216)آن   یهکتار و کمتر

تعل  خال  در هکتار  تروژننن لوگرمنک 92 مارنت

هرز در شرایط رقابت با علف  (2 داشت )شکل

عروسك پشت پرده، کمتری  وزن هزار دانه نسبت به 

گرم در  1/196هرز، ت با علفشاهد بدون رقاب

بوته در متر مربع و  16مترمربع بود و از تنمار تراکم 

دست منزان توصنه شده کود ننتروژن، به %50کاربرد 
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 276که با همن  تراکم و مصرف آمد  در صورتی

مقدار توصنه شده(،  %150کنلوگرم ننتروژن خال  )

ی گرم شد که با تنمارها 5/236وزن هزار دانه ذرت 

کنلوگرم در هکتار ننتروژن و تراکم صفر  276و  184

 ی،طورکلبه هرز، در یك گروه آماری قرار گرفت علف

 عنصر با  یو ارتباط ا تروژننن یو فراهم شیافزا با

وزن هزار  ،اهنبهبود فتوسنتز گ برآن  اثرو  اهنگ  نپروتئ

 ( Sinclair & Horie, 1989) ابدی یم شیافزا دانه

سبب  آن شیو افزا تروژنننسترس بودن در د  نهمچن

 شودتر بسته  عیسر، ذرت اهنتاج پوشش گ شود تامی

 شیافزا ،ذرتتوده  ستیعملکرد ز ،جهنو در نت

 و فتوسنتز برگ تروژننن یرو یبررس كی  در ابدییم

باعث بسته  ،برگ تروژننن شیشد که افزا مشخ 

 Sinclair) شود یگندم م اهنتاج پوشش گ عیسر شدن

& Horie, 1989 ) تاج  عیسر شدن بسته تناهم

بسته  با و است یرشد دورهاز  شترنب ارنبس ،پوشش

وزن  و یدنخشك تول ماده ،تاج پوشش عیشدن سر

کود  ی اثربررس نتای   ابدییم شیافزا هزار دانه

که کاربرد کود  نشان دادذرت  اهنبر گ تروژننن

یم توده ذرت ستیز عملکرد شیباعث افزا ،تروژننن

شود 
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 كود تاثيرسطوح مختلف و تحت عروسک پشت پرده هرزعلف با رقابت شرایط در ذرت، دانه وزن هزار ميانگين مقایسه -2شکل 

 داري معنی تفاوت درصد، پنج احتمال سطح و در LSDآزمون  مبناي بر مشترک حرف یک حداقل داراي هاي نيتروژن. ميانگين

 .ندارند. خطوط عمودي نشان دهنده خطاي استاندارد می باشند

Figure 2. Mean comparison of the 1000-kernel weight under different levels of nitrogen fertilizer and the competition of 

annual ground cherry, based on LSD test. Means with same letters are not significantly different. Vertical bars represent the 

standard error of means.

 تعداد دانه در ردیف بالل

 هرز بر تعداد دانه در ردیف ننتروژن و تراکم علف اثر

بود اما اثر متقابل  دار یدرصد معن یكدر سطح بالل، 

  یشترن  بدار نشدهرز، معنیننتروژن و تراکم علف

عدد(، به تنمار شاهد  4/38ه در ردیف بالل )دان تعداد

کنلوگرم ننتروژن  276هرز و مصرف بدون علف

  یکمترکه خال  در هکتار تعل  داشت درحالی

 92و از تنمار  بود 2/33  تعداد دانه در ردیف بالل،

شکل دست آمد )کنلوگرم ننتروژن خال  در هکتار، به

در بالل  دیفتعداد دانه در رتراکم بر  مارنت اثر  (3

و کمتری    یشترنب  دار بود یدرصد معن یكسطح 

بود که به  2/30و   4/38 بنبه ترت ،تعداد دانه در بالل

بوته عروسك  16 تراکمتنمار شاهد و  مارنتترتنب از 

  ی  ا(3شکل ) دست آمدپشت پرده در متر مربع، به

هرز عروسك است که علف آن دهنده نشان موضوع

نسبت به تعداد ردیف  ،صفتای   یرو، پشت پرده

، گذاشته است یشترنبی منف دانه در بالل، اثر

 276که با افزایش منزان ننتروژن مصرفی )درصورتی



 103    پاسخ عملکرد ذرت به سطوح مختلف کود نیتروژن  

 

کنلوگرم ننتروژن خال  در هکتار(، تراکم بایی ای  

هرز، کاهش کمتری در صفت تعداد دانه در علف

عدد دانه در  1/36ردیف بالل ایجاد کرده است )

  بوته عروسك پشت پرده( 16تراکم ردیف در 
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 بر مشترک حرف یک حداقل داراي هاي سطوح مختلف نيتروژن. ميانگين در بالل فیتعداد دانه در رد نيانگيم مقایسه -3شکل 

 .خطاي استاندارد می باشند شان دهندهندارند. خطوط عمودي ن داري معنی تفاوت درصد، پنج احتمال سطح در LSDآزمون  مبناي

Figure 3. Mean comparison of the number of corn grain in the row of ear under different rates of nitrogen, based on LSD 

test. Means with same letters are not significantly different. Vertical bars represent the standard error of means. 

 یرقابت یها یژگیو توان به یموضوع را م  یعلت ا

 یاهنگذرت نسبت داد   ذرت در جذب ننتروژن

است  تروژننجذب ن یتوان بای با ،دوست تروژننن

(Teyker et al., 1991  )خودی با جذب بای اهنگ  یا، 

، تروژننجذب ن زمننه در ژهیبه و یی،بای یفشار رقابت

با توجه به نقش   کند یوارد م پرده عروسك پشت بر

 فتوسنتز و گسترش تاج پوشش در عنصر  یمهم ا

(Taghizadeh & Seyed Sharifi, 2011،) یکمبود ا  

 بالل، تعداد دانه در مانند عملکردی اجزا یرو ،عنصر

بر سر  رقابت، هرزتراکم علف شیبا افزا گذارد یم اثر

 در، ابترق  یو ا دیآیبه وجود م ییمنابع غذا

 تراکم شیافزا  ناست  همچن شترنهای بای بتراکم

فشار  و شودمیدر رشد ذرت باعث تداخل  ،هرزعلف

  کندی وارد میزراع اهنگ  یا بر یرقابت
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روسک پشت پرده و تحت تاثير سطوح ع هرزعلف با رقابت شرایط بالل ذرت، دردانه در ردیف ميانگين تعداد  مقایسه -4شکل 

 معنی تفاوت درصد، پنج احتمال سطح در LSDآزمون  مبناي بر مشترک حرف یک حداقل داراي هاي مختلف كود نيتروژن. ميانگين

 .ندارند. خطوط عمودي نشان دهنده خطاي استاندارد می باشند داري

Figure 4. Mean comparison of the number of grain row in ear of corn under the effects of annual ground cherry competition 

and different nitrogen levels, based on LSD test. Means with same letters are not significantly different. Vertical bars 

represent the standard error of means. 
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اظهار داشتند ( Fisk et al.,2001فنسك و همکاران )

 شهیرتاج خروس برابر شدن تراکم  پن  و سهکه با 

 53 بنبه ترت ،ذرت عملکرد دانه ذرت،مزارع قرمز در 

 یروی قنبود  در تحق شاهد مارندرصد کمتر از ت 33و 

 تره سلمه هرزسبز شدن و تراکم علف یزمان نسب اثر

(Chenopodium album L. )و بر عملکرد دانه 

 شینشان داده شد که افزا یاذرت دانه توده ستیز

و گردید در رشد باعث تداخل  ،هرزعلف  یتراکم ا

داد کاهش ذرت را  دانه و وزن هزار دانه عملکرد

(Sarabi et al., 2010 ) 

ننتروژن و تراکم  اثر که داد نشان واریانس تجزیه نتای 

 سطح در بالل، در ردیف دانه هرز بر تعدادعلف

ها، دار بود اما اثر متقابل آنمعنی د،یك درص احتمال

 4 شکل  همان طور که در (4 دار نبود )شکلمعنی

 ردیف دانه تعداد  یو کمتر  یشترنب ،شودیم مشاهده

به تنمار شاهد  بنبه ترتبود که  9/12و  3/15بالل،  در

 لوگرمنک 276 هرز و مصرفبدون رقابت با علف

وته مربع ب 16و تنمار  هکتار خال  در تروژننن

 92عروسك پشت پرده در متر مربع و مصرف 

تعل  داشت  ای   هکتار خال  در تروژننن لوگرمنک

 کود زاننم شیاست که با افزا آن دهندهنشان نتای  

یابد و می شیافزا بالل در ردیف دانه تعداد ،تروژننن

هرز عروسك پشت پرده، کاهش با افزایش تراکم علف

کاربرد  شیافزا ی،کلطور  به(4می یابد )شکل 

 یبرا تروژننن یهاتیمحدود موجب رفع ،تروژننن

 اهنگ  یا یدنو تول فتوسنتزیبازده و  شودمیذرت 

 یاجزا شیموجب افزا ،جهننت و در ابدییم شیافزا

 اهنگ یکنژنت تنبه ظرف توجه با ،هاعملکرد و بهبود آن

زاده و سند شریفی تقی شیشود  در آزمایم زنن

(Taghizadeh & Seyed Sharifi, 2011)   مشخ

باعث بهبود بازده فتوسنتزی  ،تروژننن شیکه افزا شد

تعداد ردیف دانه در  ،شود که به موجب آنیم ذرت

 به منظورکه  یشیآزما  ن  همچنابدییم شیافزابالل، 

عملکرد  یبر عملکرد و اجزا تروژننن بررسی اثر

 شیافزاکه با  انجام شد، نشان داد ذرتی هاپنژنوت

 شیبالل افزا فیتعداد دانه در رد ،تروژننن کاربرد

، گرید یشیآزما نتای   (Costa et al., 2002) ابدییم

متناسب با  ،بالل فیرد در دانه شیافزا نشان دهنده

  (Reed et al., 1998). بود تروژننن شیافزا
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 سطوح مختلف تاثير و تحت پردهپشتعروسک هرزهايعلف با رقابت شرایط در ص برداشت ذرت،شاخ ميانگين مقایسه -5شکل 

 داريمعنی تفاوت پنج درصد،  احتمال سطح و در LSDآزمون  مبناي بر مشترک حرف یک حداقل داراي هاينيتروژن. ميانگين كود

 .باشندندارند. خطوط عمودي نشان دهنده خطاي استاندارد می

Figure 5. Mean comparison of the corn harvest index under the effects of annual ground cherry competition and different 

nitrogen levels, based on LSD test. Means with same letters are not significantly different. Vertical bars represent the 

standard error of means. 
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 شاخص برداشت ذرت

ننتروژن و تراکم  اثر که داد نشان واریانس تجزیه نتای 

 احتمال سطح در هرز بر شاخ  برداشت ذرت،علف

 شاخ  برداشت  یشترنببود   دارمعنی یك درصد

خال  در  تروژننن لوگرمنک 276 مارنبه ت (،62/49)

 لوگرمنک 92 مارنبه ت (،01/40 )آن   یهکتار و کمتر

در   (5 تعل  داشت )شکلخال  در هکتار  ژنترونن

صورت مصرف بنشتر ننتروژن، امکان استفاده از آن 

ها شود و بر اثر جذب بنشتر آن توسط ریشهبنشتر می

های زایشی، عملکرد دانه افزایش می و انتقال به اندام

که در شرایط کمبود ای  عنصر یابد  درحالی

نتقال و خصو  در مرحله پر شدن دانه(، ا)به

یابد و در نتنجه، اختصا  آن به دانه کاهش می

 یابد شاخ  برداشت افزایش می

)7199 et al., (Havlin                        
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 یک حداقل رايدا هاينيتروژن. ميانگين كود سطوح مختلف پرده، تحت تأثيرپشتوزن خشک عروسک ميانگين مقایسه-6شکل 

ندارند. خطوط عمودي نشان دهنده خطاي  داريمعنی تفاوت پنج درصد، احتمال سطح ، درLSDآزمون  مبناي بر مشترک حرف

 باشند.استاندارد می

Figure 6. Mean comparison of the annual ground cherry dry weight affected by different rates of nitrogen, based on LSD 

test. Means with the same letters are not significantly different. Vertical bars represent the standard error of means.

 صفات عروسک پشت پرده

 وزن خشک عروسک پشت پرده 

هرز عروسك پشت پرده و منزان علف تراکم اثر

در  هرز ووزن خشك ای  علف حداکثر بر ننتروژن،

 متقابل اثر بود  همچنن  دارمعنی درصد، یك سطح

وزن خشك عروسك  بر هرز،علف و تراکم ننتروژن

   دار بوددرصد، معنی پن  سطح در پشت پرده،

 منانگن  وزن خشك تك بوته بنشتری  و کمتری 

گرم 37/10 و 2/21عروسك پشت پرده، به ترتنب  

بوته عروسك  16 بود که به ترتنب از تنمار تراکم

هکتار تنمار  در ننتروژن کنلوگرم 92 رده وپشت پ

دست به ننتروژن خال  کنلوگرم 276 و کم تراکم

است  آن انگرنب احتمایموضوع   ی  ا(6آمدند )شکل 

 کم مقادیردر  های بایی عروسك پشت پردهتراکمکه 

شده  ذرت در برابرآن  یرقابت یموجب برتر، کود

وزن  ،روژنتنن یبای مقادیردر  ،حال  یاست  با ا

  بود کمتر ،در تراکم بای ژهیو بههرز، خشك علف

 ،موضوع  یای مااحت ،شد گفتهتر شنهمان طور که پ

عروسك پشت دوست بودن  تروژنننعدم  لنبه دل

، تروژننن یبای سطوحکه در یطورباشد، بهمی پرده

یم دنتول های بلندتریبوتهو  دارد یشترنرشد ب ذرت

 ,Vail & Oliver ل و اولنور )آزمایش وی   درکند

 سوروف هرزعلف توده زیست (، علت کاهش1993

  شد  گزارش ایگونه درون رقابت های بایتر،تراکم در

( Rohrig & Stutzel, 2001روهرینگ و اشتودزل )
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 تراکم خود گزارش کردند که افزایش در آزمایش ننز

 مربع،متر بوته در 75 به مترمربع در بوته 17 از ترهسلمه

 .هرز شدای  علف در ای گونه درون باعث بروز رقابت
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 حداقل داراي هاينيتروژن. ميانگين كود سطوح مختلف تأثير پرده، تحتپشتعروسک هرزارتفاع علف ميانگين مقایسه -7شکل 

ندارند. خطوط عمودي نشان دهنده خطاي  داريمعنی تفاوت صددر پنج احتمال سطح در LSDآزمون  مبناي بر مشترک حرف یک

 .باشنداستاندارد می

Figure 7. Mean comparison of of annual ground cherry height, affected by different rates of nitrogen, based on LSD test. 

Means with the same letters are not significantly different. Vertical bars represent the standard error of means.

 ارتفاع عروسک پشت پرده  

 بر عروسك پشت پرده و سطوح ننتروژن  تراکم اثر

و در سطح یك درصد،  ارتفاع عروسك پشت پرده

 و تراکم ننتروژن متقابل اثر کهبود،  درحالی دارمعنی

رصد، د پن  سطح در هرز،ارتفاع ای  علف بر هرزعلف

منانگن  ارتفاع عروسك پشت  دار نبود  بنشتری معنی

کم )هشت  سانتی متر بود که از تنمار تراکم 179پرده، 

هکتار  در ننتروژن کنلوگرم 92 و بوته در متر مربع(

 144 (صفت ای  منزان کمتری  دست آمد  همچنن به

 کنلوگرم 276 سطح و بای تراکم سانتی متر(، در تنمار

  یا ( 7مشاهده شد )شکل  هکتار در ل ننتروژن خا

پاین  عروسك تراکم  نشان دهنده آن است که نتنجه

سطوح پاین  کود ننتروژن که باعث در  پشت پرده

منجر آن  یرقابت یبرتراست، به  رشد کمتر ذرت شده

 به ،تروژننن یبای سطوحدر  ،حال  یاست  با ا شده

 کمتر ه، ارتفاع عروسك پشت پرددر تراکم بای ژهیو

توان بایتر  ،شد هم بنانتر  شناست  همان طور که پ

تواند دلنل آن ذرت در استفاده از منابع ننتروژن، می

( Barker et al., 2006بنکر و همکاران )  باشد

 هرزعلف تراکم کود ننتروژن، افزایشدادندکه  گزارش

 پنبه گاو ارتفاع بر داریتاثنرمعنی ها،آن متقابل اثر و

 کمتر بوته، تراکم ده در پنبه گاو ارتفاع همچنن  .داشتند

 .بود ردیف متر در بوته دو تراکم از

 نتيجه گيري

ننتروژن در  کود افزایش که نشان داد آزمایش نتای  ای 

 هرزعروسك پشت پرده، سببمزرعه آلوده به علف

 از طورکلی، استفاده شود  بهذرت می عملکرد افزایش

 در درصد منزان توصنه شده( 150) ننتروژن بنشتر کود

عروسك  هرزبایی علف شرایط غالبنت و رقابت

 شامل ذرت عملکرد پشت پرده، باعث افزایش اجزای

ردیف بالل شد   در دانه تعداد و تعداد ردیف دانه

نتای  بررسی برخی خصوصنات عروسك پشت پرده 

نشان داد که در شرایط کمبود ننتروژن، ای  گناه 

 نهایت پنشنهاد در بایتری با ذرت دارد توانایی رقابت 

کود ننتروژن در  بنشتر منزان بردن کار به که شودمی
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مزارع آلوده به تراکم بایی عروسك پشت پرده، 
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