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خروس بر كارايي استفاده از نور، ضريب خاموشي و 

  پوشش ذرت

  استاديار گروه زراعت  دانشگاه تربيت مدرس تهران

 تاج خروس كانوپي ذرت  در شرايط رقابت با سطح برگ در

بوته در  10و  8 ،5 ،3، 0(خروس تراكم تاج پنجدر اين آزمايش اثر 

فاكتوريل در قالب طرح  آزمايش به صورت .شد اجرا 

داري باعث معني به طورذرت،  رويش همزمان تاج خروس و

 و سطح برگ ذرتدار شاخصبه علت كاهش معني تيمار

و فاصله  بيشتر خروسهرچه تراكم تاج. يافت افزايش 

در تيمار ظهور همزمان تاج ) 65/0(كه بيشترين مقدار اين صفت 

 12و  25برگي ذرت به ترتيب به  4-5برگي و 2-3حله 

ذرت كه همراه  برگي 5-4هاي هرز تا مرحله هرز در مزرعه ذرت، كنترل علف
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خروس بر كارايي استفاده از نور، ضريب خاموشي و تاثير تراكم  بوته و زمان سبز شدن تاج

پوشش ذرتتوزيع سطح برگ و ماده خشك در تاج 

 2و مجيد آقاعليخاني 1*اصغر رحيمي

استاديار گروه زراعت  دانشگاه تربيت مدرس تهران - 2استاديار گروه زراعت و اصالح نباتات  دانشگاه وليعصر رفسنجان 

  25/5/1389: تاريخ دريافت

  10/11/1389: خ پذيرشتاري

سطح برگ درو  توزيع ماده خشكبررسي الگوي همچنين  ضريب خاموشي و ،بررسي كارايي استفاده از نور

در اين آزمايش اثر . انجام شد 1380در سال بذر كرج  و مؤسسه اصالح و تهيه نهال

 )برگي ذرت 5-4برگي ذرت، مرحله  3-2همزمان با ذرت، در مرحله (و سه زمان سبز شدن آن 

رويش همزمان تاج خروس وايي در اثر تشديد رقابت بين گونهنشان داد كه نتايج . هاي كامل تصادفي با سه تكرار انجام شد

تيمارهمچنين در اين و شد طبقات باالي كانوپي به  ذرت وزن خشك سطح برگ و

 ضريب خاموشي درطبقات پاييني كانوپي و ميزان كارايي استفاده از نوركاهش

كه بيشترين مقدار اين صفت طوريبه گرديد، شديدترضريب خاموشي زماني بين رويش علف هرز و ذرت كمتر شد، افزايش  

حله تا مر خروستاجبا تاخير رويش  درصد بود كه 34تيمار  اينعملكرد ذرت در

هرز در مزرعه ذرت، كنترل علفهاينتايج اين پژوهش نشان داد كه جهت كاهش خسارت علف

  .   باشد، ضروري است

  خروستاجرقابت، درصد افت عملكرد، شاخص برداشت، 

Rahimiasg@yahoo.com 

تاثير تراكم  بوته و زمان سبز شدن تاج

استاديار گروه زراعت و اصالح نباتات  دانشگاه وليعصر رفسنجان 

  :چكيده

بررسي كارايي استفاده از نور منظوربه

مؤسسه اصالح و تهيه نهالي مزرعه تحقيقاتدر آزمايشي 

و سه زمان سبز شدن آن  )متر رديف

هاي كامل تصادفي با سه تكرار انجام شدبلوك

سطح برگ واي از هدايت بخش عمده

ميزان كارايي استفاده از نوركاهش افزايش سطح برگ تاج خروس

زماني بين رويش علف هرز و ذرت كمتر شد، افزايش  

عملكرد ذرت در افت. بدست آمدس با ذرت خرو

نتايج اين پژوهش نشان داد كه جهت كاهش خسارت علف .درصد كاهش يافت

باشد، ضروري استبا افزايش سرعت رشد ذرت مي

رقابت، درصد افت عملكرد، شاخص برداشت،  :كليديهاي واژه
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  مقدمه

مقايسه با تراكم  هاي هرز درزني و رويش علف زمان جوانه

 از بيني كاهش عملكرد گياه زراعيپيش در هاي هرزعلف

 Francis et al., 1996; Tollenar(اهميت بيشتري برخوردار است 

& Aguilar, 1992( .توانند با هاي هرز زودرسته بهتر ميعلف

غذايي و آب  گياهان زراعي براي منابعي همچون نور، مواد

. )Dalley et al., 2006; Kenzevic et al., 1995( رقابت نمايند

رويند و هاي معين از سال ميهرز در طي دورههاياغلب علف

. دهنداي را از خود نشان ميالگوهاي رويشي مخصوص گونه

زيستي قرار  اين الگوها تحت تأثير متغيرهاي زيستي و غير

را  هرزهايعلف بذر زنيجوانهاطالعات مربوط به . گيرندمي

كاهش  منظور به هرزهايهاي مديريتي علفتوان در مدل مي

مورد د و نيزكاهش مشكالت محيط زيست هاي توليهزينه

. )Kenzevic et al., 1995; Strobel et al., 1991( استفاده قرار داد

ايي گونه (.Amaranthus retroflexus L)خروس ريشه قرمز تاج

اي يابد و داراي ريشهيكساله است كه به وسيله بذر تكثير مي

 2تا  1/0به رنگ قرمز يا صورتي و ساقه هاي راست با ارتفاع 

خروس تاجيك بوته ). Kenzevic et al., 1999(باشد متر مي

 Kenzevic et(باشد مي بذر عدد هزار صد قادر به توليد بالغ بر

al., 1999 .(باشد و در مي هرزي پهن برگخروس علفتاج

شود بيني ميپيشبنابراين بااليي دارد، خاموشي نتيجه ضريب 

) .Zea mays L( باعث تداخل زيادي براي جذب نور با ذرت

در همين رابطه ماجور و اوتگو  ).Kenzevic et al., 1999(ود ش

)Major & Otegu, 1996 (افزايش  اثر گزارش كردند كه در

قابل  ، نوررديف بوته در متر 5/7به  3از خروستراكم تاج

 يابد وميدرصد كاهش  20به ميزان دسترس دركانوپي ذرت 

 تشعشع فعال فتوسنتزي باعث كاهش هرزعلف افزايش تراكم

(PAR)  شودميدرصد  15به  48در زمان كاكل دهي از )Major 

& Otegu, 1996.(  ميزان جذبPAR  تاج پوشش توسط

تاج در متر رديف بوته  12، 4، 1هاي سورگوم در تراكم

 PARدرصد ميزان جذب  49و  77، 79خروس به ترتيب 

باشد هرز ميتوسط سورگوم در شرايط عدم تداخل علف

)Kenzevic et al., 1997 .( مشخص شد كه در كانادا در تحقيقي

هاي هرز آنچه عملكرد ذرت را شديداً علفبا در رقابت ذرت 

غلظت جريان  دهد، رقابت براي جذبتحت تأثير قرار مي

 Graham et al., 1988; Dalley( است 0(PPFD) وتون فتوسنتزيف

et al., 2006(.  خاموشضريب)K(  تحت در هر پوشش گياهي

تأثير آرايش برگهاست كه عمدتاً شامل زاويه برگها و 

 چگونگي تجمع برگها در داخل جامعه گياهي مي باشد

)Graham et al., 1988( . جامعه گياهي شبدر كه بر اين اساس

افقي دارد براي دريافت حداكثر نور به سطح برگ كمتري نياز 

دارد در حالي كه جامعه گياهي گندميان كه داراي برگهاي 

باشد به سطح برگ بيشتري براي اين منظور نياز عمودي مي

گياهي  تقريبي براي جامعهخاموشي ميانگين ضريب . دارند

 ,.et al(شد بامي 25/0حدود   گندميان  براي و 6/0شبدر حدود 

1996 Fransis.( اثر بلوغ ذرت  در مورد كهاي در مطالعه

 RUEصورت گرفت مقدار )(RUEكارايي استفاده از نور روي

ها و براي تمام هيبريدها و به طور متوسط براي تمام سال

 و آمد بدست گرم بر مگاژول  2/3، ي گياه زراعيهاتراكم

افزايش گياه زراعي با افزايش تراكم  RUEگزارش شدكه مقدار

برخي  بررسي ).1992Tollenar & Aguilar ,.(يابد مي

نشان دو رقم جديد و قديمي ذرت  RUEيزان برم محققين

نتيجه  ي تواندمجمع ماده خشك تفاوت ارقام درته دادك

تفاوت و هم  )تشعشع فعال فتوسنتزي( PARذب جاختالف 

 ,.(باشدگياهي جذب شده به ماده خشك  PARتبديل توانايي 

1992Tollenar & Aguilar(. هاي تراكم بررسي اثر در

سورگوم مختلف تاج خروس روي شاخص سطح برگ 

 4و1هاي  مشخص گرديد كه رقابت تاج خروس در تراكم

كاهش شاخص سطح برگ  باعثرديف  گياه در متر 12و

)LAI( ميزان نسبت به  درصد 81و 65، 37 به ميزان سورگوم

LAI گردد   علف هرز تيمار بدون تداخل) et al., 

1998Graham .( همچنين در اين مطالعه مشخص شد كه

عالوه بر سطح برگ، وزن خشك سورگوم نيز تحت تأثير 
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ساختاركانوپي كه از آن . يابد هاي هرزكاهش ميرقابت علف

 درشود، تعبير مي شاخ و برگ گياه گونگي آرايش فضاييبه چ

ساختار كانوپي . دارد زيادي رياثت هالك نوراست ميزان جذب و

ميزان نور  دراز طريق ميزان شاخص سطح برگ و آرايش آنها 

كند مؤثر است خورشيدي كه در يك جامعه گياهي نفوذ مي

)Sangakkara et al., 2006; Birch et al., 2005; Kenzevic et al., 

ضمن  (Birch et al.,1999) )1999( و همكاران بيرچ ).1995

سطح برگ در  خشك و ماده عموديتوزيع بررسي الگوي 

گيري سطح برگ در تعيين توانايي اهميت اندازه پروفيل گياه

 در. اندمورد تاكيد قرار دادهعلف هرز را  -رقابت گياه زراعي

بوته در متر  8، 4، 2، 1(هاي تحقيقي كه روي اثر تراكم

همزمان ( خروس در سه مرحلهو زمان سبز شدن تاج) رديف

انجام شد ) برگي 4-5برگ و مرحله  2- 3با ذرت، مرحله 

شد كه سبز شدن تاج خروس در اولين تاريخ  چنين گزارش 

تا  5ذرت را در محدوده  LAIداري سبز شدن به طور معني

. دهدگياه در متر رديف كاهش مي 8تا  1هاي در تراكم% 36

-نيكاهش مع برگي ذرت 5-4اما سبز شدن تاج خروس در

هاي در هر مكان و هر سال در هر يك از تراكم LAIداري در 

با توجه ). Kenzevic et al., 2003(مورد آزمايش ايجاد ننمود 

 هاي ظهورزمان ها وهاي هرز در تراكمحضور علف اين كه به

اده از نور، ضريب فمتفاوت تاثيرات متفاوتي بركارايي است

كانوپي طبقات خشك در يع سطح برگ و ماده زخاموشي و تو

بررسي ارتباط بين نحوه به منظور ذرت دارد، اين آزمايش 

توزيع سطح برگ و ماده خشك در طبقات كانوپي ذرت با 

تغييرات ضريب خاموشي درطبقات  كارايي استفاده از نور و

تاج خروس ريشه  شرايط رقابت با علف هرز ذرت در كانوپي

  .شد طراحي و اجرا قرمز

  :ها مواد و روش

ايي درمؤسسه تحقيق كه به صورت يك آزمايش مزرعهدر اين 

 اجرا 1380در سال تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر كرج 

 5در )A( تاج خروس ريشه قرمز تراكم علف هرز د، اثرش

و زمان سبز شدن ) بوته در متر رديف 10و  8، 5، 0،3(سطح 

 4- 5برگي و 2- 3مرحله   همزمان با ذرت،(سطح  3در) B( آن

-به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك) برگي رشد ذرت

 به .مورد بررسي قرار گرفتتكرار   3هاي كامل تصادفي در 

 تخمين حداكثر عملكرد ذرت در شرايط عدم رقابت ومنظور 

- تاج رقابت با علف هرز برآورد ميزان افت عملكرد آن در

 100ص ذرت با كنترل لشاهد كشت خا تيمارخروس، 

ها به كرت .در نظر گرفته شدند هاي هرزعلف يدرصد

هاي كشت ، فاصله رديف)مربعمتر 15(متر 5و طول 3عرض

 20متر و فاصله كاشت روي رديف براي ذرت سانتي 70

كليه عمليات داشت محصول مطابق با مراحل . متر بودسانتي

كاشت بذور ذرت . توصيه شده براي ذرت در منطقه انجام شد

بوته در هكتاردرخرداد ماه  70000با تراكم  704كراس ل گسين

ها با ماشين  ذرت در همه كرت پس ازكاشت. انجام شد

تراكم مربوط به اولين  4كار، كاشت تاج خروس در رديف

. صورت گرفت) همزمان با سبز شدن ذرت( مرحله سبز شدن 

هاي مورد نظر توسط فوكا در روي دركرتبراي اين منظور 

ت ذرت شمتر از دو طرف محل كاسانتي 10اصله پشته به ف

تهيه شده از (تاج خروس  سپس بذور ريز شياري ايجاد شد و

درصد  85هاي هرز دانشگاه تهران و داراي آزمايشگاه علف

با  آندر شيارهاي ايجاد شده كاشته و روي ) توان جوانه زني

مرحله كاشت تاج  و سومين دومين. خاك نرم پوشش داده شد

دو هفته پس از كاشت اول انجام  2و  1نيز به ترتيب خروس 

خروس در سه زمان كاشت مذكور به سبز شدن تاج. شد

 5-4برگي و  3-2 ترتيب تقريبا همزمان، مصادف با مرحله 

كردن در  در طي اين مراحل، وجين و تنك. بودبرگي ذرت 

براي بررسي نحوه . نظر صورت گرفت هاي موردكرت

در طبقات مختلف ذرت خشك ماده وتغييرات سطح برگ 

برگ در اليه هاي مختلف سطح كانوپي، وزن خشك ساقه و 

، 120تا  80، 160تا  120، بين 160اليه باالي ( كانوپي ذرت 

 برداري جداگانه دريك نمونه) سانتيمتر 40تا  0و  80تا  40

به اين صورت كه  ،مرحله شيري شدن دانه ذرت انجام شد
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نتقال به آزمايشگاه به برگ، ساقه و گل آذين نمونه ها پس از ا

گيري سطح اندازهدستگاه  ها با نمونه برگ  سطح. تفكيك شدند

 72پس هر سه جزء جداگانه به مدت سو  ندشدبرگ تعيين 

در آون الكتريكي قرار داده شدند تا وزن  75°ساعت در دماي 

الزم به ذكر است . آيدين بدستآذ لخشك برگ، ساقه وگ

عيين روند تغيير سطح برگ ذرت در طي دوره رشد جهت ت

خروس، نمونه رهاي مختلف تراكم و زمان ظهور تاجدر تيما

روز پس از سبز  40روزه از  15نوبت  4برداري تخريبي در 

هاي ها از بين بوتهبرداريدر اين نمونه. شدن ذرت انجام شد

 عيو توز ذرت به طور تصادفي انتخاب بوته  5 برداشت شده، 

الزم به . هاي مختلف گياه بررسي گرديدسطح برگ در اليه

ذكر است كه دراين آزمايش ذرت گياه اصلي بوده و هرگونه 

وضريب استهالك ) RUE(نور كارايي استفاده از تغيير در ميزان 

خروس در مقايسه با تيمار شاهد در اثر رقابت با تاج) K(نور

مختص  PARمحاسبه  .با  صددرصد كنترل بررسي شده است

-ها و زمانذرت بوده است و ميزان تغييرآن در رابطه با تراكم

-براي اندازه. باشدهاي ظهور مختلف تاج خروس مد نظر مي

متر مربع از هر كرت  3هاي باللگيري عملكرد ذرت، 

بالل به تصادف  10از بين آنها  سپسشد و و توزين برداشت

مورد استفاده  رد ذرت عملك براي تعيين اجزاء انتخاب و

 و كارايي استفاده از نور  گيريمنظوراندازهبه. قرارگرفت

ضريب خاموشي در مراحل مختلف رشد ذرت درحال رقابت 

 Line دستگاه عمليات نور سنجي با استفاده از  خروسبا تاج

Quantum Sensor)LI-COR 191 SB  LI-COR  INC. 

Lincoln, NE 68504( نورسنجي  عمليات. شد انجام

و در شرايط آسمان بدون ابر ) 12±5/1(درظهورخورشيدي

و ذرت  يكانوپوكف باال  درگيري نور اندازه. صورت گرفت

در هر تيمار صورت گرفت تا استهالك نور خروس تاج

براي محاسبه ضريب خاموشي ذرت  .گرددجداگانه محاسبه 

روزه در هر  15ذرت در يك دوره درمرحله شيري شدن دانه 

 ,Major & Otegu(گرديد استفاده )1(از رابطه  واحد آزمايشي،

1996 .(  

K= ln LAI
Ii

I
/)(

0

)1(رابطه         

ميزان Io  ،نورعبور كرده و رسيده به كف كانوپي Ii كه در آن 

شاخص سطح برگ ذرت مي LAI نور در باالي كانوپي و 

نور در باالي گيري پس از اندازه). Major & Otegu, 1996(باشد

كانوپي و نور رسيده به كف كانوپي، بوته هاي تاج خروس به 

، اليه بين 160اليه باالي (سانتيمتري  40صورت اليه هاي 

-0و اليه بين  80-40، اليه بين 120- 80، اليه بين 120-160

از باالي كانوپي قطع شده و پس از قطع هر ) سانتيمتري 40

 PARگيري شد تا ميزان ازهاليه نور رسيده به آن اليه اند

دريافتي توسط علف هرز تاج خروس مشخص گردد و سپس 

  .دريافتي توسط ذرت محاسبه گرديد PARاز روي آن 

استفاده ) 2(براي محاسبه درصد جذب تشعشع از رابطه     

دريافتي از مركز هوا (شد و با استفاده ازآمار تشعشع روزانه 

وبا كمك روابط ) هرانشناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه ت

  :مقادير تشعشع روزانه و تجمعي محاسبه گرديد) 4و 3(

          (Birch et al., 2005)) 2(رابطه 

PAR � 0.48 
 RG                                                                        (Scarsrook & Doss, 1998)          3(رابطه(  

   Fransis et al., 1996)            4( رابطه(  

تشعشع فعال فتوسنتزي در باالي  PAR0هاي فوق، در فرمول

تشعشع فعال فتوسنتزي  PARaتشعشع ورودي و  RG0كانوپي، 

مقادير روزانه شاخص سطح سبز . باشدجذب شده مي

از طريق برازش معادله بين مقادير شاخص سطح ) GLAI(برگ

). 2و  1شكل (بدست آمد  گيري و زمانبرگ هر مرحله اندازه

روز پس  40برداري تخريبي هر دو هفته يكبار از مراحل نمونه
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تشعشع . از سبز شدن تا پايان شيري شدن دانه ذرت بود

جذب شده تجمعي در هر مرحله نمو با داشتن مقادير روزانه 

با ) RUE(در نهايت كارايي مصرف نور . آن قابل محاسبه بود

روزه در زمان شيري  14براي يك دوره ) 5(استفاده از رابطه 

هاي مربوط به سطح برگ و داده(ها بدست آمد شدن دانه

گيري شده در طول دوره آزمايش آورده نشده شدت نور اندازه

 ).                  است

(Birch et al., 2005)                 5(رابطه(  

به ترتيب وزن خشك اندام هاي  Wn-1و Wnكه دراين فرمول، 

به ترتيب  cPARan-1 و   cPARanو  n-1و n هوايي در روزهاي 

اوايل (n تشعشع فعال فتوسنتزي جذب شده در زمان هاي 

ه با فاصل) اواسط شيري شدن دانه ( n-1و ) شيري شدن دانه

براي بررسي درصد افت عملكرد ذرت در . باشدروز مي 14

خروس، از برازش داده ها توسط مدل دو ارتباط با تراكم تاج

 6به شرح رابطه ) Cousens et al., 1985(پارامتره كوزينس 

  . استفاده شد

  )Cousens et al., 1985)  (6(رابطه 

تراكم علف  Dدرصد افت عملكرد،  YLكه در اين رابطه،  

حداقل كاهش عملكرد وقتي تراكم (شيب منحني  Iهرز، 

مجانب  A، )علف هرز به سمت صفر ميل مي كند

هرز به سمت حداكثر كاهش عملكرد وقتي تراكم علف(منحني

مورد  SASها با استفاده از نرم افزار داده). بينهايت ميل مي كند

مقايسه ميانگين تيمارها بر اساس . تجزيه واريانس قرار گرفتند

اي دانكن و در سطح پنج درصد انجام آزمون چند دامنه

 .گرفت

  

در ارتباط با زمان  GLAIو زمان جهت تعيين مقادير روزانه ) GLAI(روابط رگرسيوني بين شاخص سطح سبز - 1شكل

  هاي مختلف ظهور تاج خروس در مزرعه

Figure 1- Relationship between green leaf area index (GLAI) and time in order to determine daily GLAI in 

different time emergence of pigweed.  

GLAI(Weed free) =

-0.001x2 + 0.233x - 2.191

R² = 0.806

GLAI (4-5 corn leaf stage )= 

-0.002x2 + 0.361x - 5.821

R² = 0.884GLAI(2-3 corn leaf stage ) =

-0.003x2 + 0.434x - 7.994

R² = 0.833

GLAI (Same time energence)=

-0.003x2 + 0.447x - 9.003

R² = 0.850
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برگي ذرت ضروري به  3-2بار آن هم در مرحله 

ن تاج خروس و در نتيجه سبز شد با ديرتر

بهره برداري آن، ميزان ضريب خاموشي و   كاهش فضاي قابل

داركاهش استهالك نور در پوشش گياهي ذرت به طور معني

 ضمن اثر زمان ظهور تاج خروس  در. )1جدول 

 كه هر چهطوريداري داشت به، اثر معنيخاموشي

ذرت كمتر بود، ضريب  و تاج خروس زماني بين ظهور

در همين ارتباط امين پناه و همكاران . بود

Aminpanah  (هاي آلوده گزارش كردند در كرت

به علف هرز سوروف در برنج ضريب خاموشي به طور 

-همان). 1(جدول. داري در همه ارقام برنج كاهش يافت

دد بيشترين تاثير تراكم و گرمشاهده مي) 1(

 80بر ضريب خاموشي در اليه زير زمان ظهور تاج خروس 

باشدكه اين به علت تفاوت در سانتيمتري كانوپي ذرت مي

هاي مختلف ظهور آن مي خروس در زمان

  

در ارتباط با تراكم  GLAIو زمان جهت تعيين مقادير روزانه 

Figure 2. Relationship between green leaf area index (GLAI)

GLAI (Weed free) = 

-0.003x2 + 0.447x - 9

R² = 0.850

GLAI(3 P.per meter row) =

-0.002x2 + 0.389x 

R² = 0.910
0
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كارايي استفاده از نور و روند تغييرات ضريب خاموشي 

 تراكم تاج خروس روي ضريب خاموشي در

با  به طوري كهداشت داري طبقات كانوپي ذرت اثر معني

تاج خروس همزمان با ذرت  ظهور

بر اين . و استهالك نور افزايش يافت

ظهور همزمان  در تيمار) 65/0(

هرز در درتيمار ظهور علف. تاج خروس با ذرت حاصل شد

هرز با برگي ذرت بعلت كمي توان رقابتي علف

كنترل % 100با  (شاهد ذرت ميزان ضريب خاموشي نسبت به

از طرفي ). 1جدول(بود  داري بيشتر

ضريب خاموشي در همه  داربا توجه به وجود اختالف معني

كنترل علف هرز  )علف هرز كنترل

بار آن هم در مرحله  حداقل يك

با ديرتر. رسدنظر مي

كاهش فضاي قابل

استهالك نور در پوشش گياهي ذرت به طور معني

جدول ( يافته است

خاموشيضريب  بر

زماني بين ظهور فاصله

بود خاموشي بزرگتر

)Aminpanah et al., 2009

به علف هرز سوروف در برنج ضريب خاموشي به طور 

داري در همه ارقام برنج كاهش يافتمعني

(طوركه در جدول

زمان ظهور تاج خروس 

سانتيمتري كانوپي ذرت مي

خروس در زمانميزان رشد تاج

و زمان جهت تعيين مقادير روزانه ) GLAI(بين  شاخص سطح سبز روابط رگرسيوني

  در مزرعه  هاي مختلف ظهور تاج خروس

green leaf area index (GLAI) and time in order to determine daily GLAI in different 

pigweed density.  

GLAI (Weed free) = 

9.003

P.per meter row) =

x - 6.894

910

GLAI(5 P.per meter row) =

-0.001x2 + 0.215x - 2.345

R² = 0.937

GLAI(8, 10 P.per meter row)  =

-0.001x2 + 0.229x - 2.799

R² = 0.969

50 60 70 80

Day after Corn emergence

3 5 8 10       Pigweed density (plant per row)
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  نتايج و بحث

كارايي استفاده از نور و روند تغييرات ضريب خاموشي 

 درطبقات كانوپي ذرت

تراكم تاج خروس روي ضريب خاموشي در و زمان ظهور

طبقات كانوپي ذرت اثر معني

ظهور افزايش تراكم علف هرز و

و استهالك نور افزايش يافت بيشترضريب خاموشي 

(اساس بيشترين استهالك نور

تاج خروس با ذرت حاصل شد

برگي ذرت بعلت كمي توان رقابتي علف 5-4مرحله 

ذرت ميزان ضريب خاموشي نسبت به

داري بيشتربه طور معني )علف هرز

با توجه به وجود اختالف معني

كنترل% 100با  (تيمارها با شاهد

روابط رگرسيوني - 2شكل

and time in order to determine daily GLAI in different 

P.per meter row)  =

799

90

Pigweed density (plant per row)
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-كه در هر سه زمان ظهور، تاج خروس در اليهطوريباشد به

كارآيي ارزيابي . شودسانتيمتري مشاهده مي 80هاي زير 

كه فقط  دادنشان  ذرت شيري شدن دوره استفاده از نور در

. اين صفت داشته است برداري اثر معني هرززمان ظهور علف

دهدكه از نظر كارآيي مي نشان)  1جدول(مقايسه ميانگين ها 

داري بين تيمارها وجود استفاده از نور در ذرت تفاوت معني

فقط را داري معني تفاوت RUEهمچنين اثر تراكم روي  .ندارد

-چنين به نظرمي و بين تيمارهاي اعمالي و شاهد نشان داد

اين آزمايش چندان باال  در مورد بررسيهاي رسدكه تراكم

ازخود نشان  RUEكاهش برداري نبودند كه بتوانند اثر معني

گرم  4/3تا  2بين  در همه تيمارها RUEمقدار). 1جدول(دهند

تولنار و   كه با نتايج )1جدول(باشدمي بر مگا ژول

دارد ولي  مطابقت) Tollenaar & Aguilar, 1992(آگوئيالر

يا تيماري كه تاج  و  درتيمار شاهد بدون كنترل علف هرز

خروس با تراكم باال و همزمان با ذرت رشد كرد مقدار آن به 

 قابتر آن است كه  علت گرم بر مگاژول 8/1و 6/1ترتيب 

 در كسب نور در اين دو تيمار هاي هرز با علف ذرت شديد

 & Legerc( در همين ارتباط لگرك و شريبر. باشدمي

Schreiber, 1999( هاي باالي تاج گزارش كردند كه در تراكم

خروس در مزرعه سويا، با حضور آب و كود نيتروژن كافي، 

اين  كارايي مصرف نور در سويا به شدت كاهش يافت و در

شرايط، قدرت رقابت تاج خروس براي كسب نور، مواد 

  . غذايي و آب بسيار بيشتر شد

توزيع ماده خشك و شاخص سطح برگ درطبقات  

 مختلف كانوپي ذرت

- گردد زمان ظهور تاجمشاهده مي) 2(كه در جدولطورهمان

خروس و تراكم آن روي شاخص سطح برگ و توزيع ماده 

داري دارد پي ذرت تاثير معنيخشك در طبقات مختلف كانو

خروس و كه  هر چه فاصله زماني سبز شدن تاجبه طوري

ذرت كمتر باشد ماده خشك كمتري در طبقات مختلف 

از طرفي نحوه توزيع ماده خشك در . گرددكانوپي ذخيره مي

طبقات مختلف كانوپي نيز تحت تاثير تيمارهاي مورد نظر 

كه در طوريبه دار نگرديد،عنيقرار گرفت ولي اثر متقابل آنها م

 100با (تيمارهاي تحت رقابت در مقايسه با تيمار شاهد 

، بيشترين ميزان ماده خشك به )درصد كنترل علف هرز

سانتيمتري ذرت  80- 120طبقات بااليي كانوپي بويژه اليه 

اختصاص يافته است كه نشان دهنده اختصاص ماده خشك 

. پي در شرايط رقابت مي باشدبيشتر به اليه هاي بااليي كانو

بوته تاج خروس در متر رديف   8تراكم علف هرز بيش از 

موجب شد ماده خشك ذرت در طبقات پاييني كانوپي كم 

هاي بااليي بويژه به اليه شده و عمده ماده خشك گياه به اليه

در اين رابطه ). 2جدول(سانتيمتر اختصاص يابد   120-80

هاي مختلف كانوپي نيز تحت اختصاص سطح برگ به اليه

-تاثير زمان ظهور علف هرز و تراكم علف هرز قرار گرفت، به

سانتيمتري كاهش  80هاي زير كه سطح برگ در اليهطوري

سانتيمتر كانوپي ذرت  80هاي باالي بيشتري نسبت به اليه

سانتيمتر و اليه  120- 160نشان داد و سطح برگ در اليه 

ا نسبت به شاهد نشان داد كمترين كاهش ر 160باالي 

در رابطه  با حداقل كاهش ماده خشك و سطح ).  2جدول(

توان گفت كه ذرت تحت  هاي باالي كانوپي ميبرگ در اليه

شرايط رقابت با علف هرز و كاهش بيشتر نفوذ نور به داخل 

هاي هاي پاييني كانوپي، سطح برگ كمتري را در اليهاليه

تيجه ماده خشك كمتري هم در اين پاييني توليد كرده و در ن

گياه زراعي براي  از طرف ديگر. ها توزيع شده استاليه

افزايش توان رقابتي خود، با تسريع رشد رويشي و افزايش 

ارتفاع، سطح برگ و ماده خشك بيشتري را به اليه هاي بااليي 

 ,Beheshti & Mousavi Sarvine(دهدكانوپي اختصاص مي

2009; Sangakkara & Stamp, 2006 .( از طرف ديگر تغييرات

سطح برگ در طبقات كانوپي همبستگي بااليي با تغييرات وزن 

كه بيشترين طوريهاي  بااليي كانوپي داشتند بهخشك در اليه

 160همبستگي مثبت در اين رابطه بين وزن خشك اليه باالي 

ظهور ). داده ها آورده نشدند(بود  160و سطح برگ باالي 

ن تاج خروس با ذرت، شاخص سطح برگ ذرت را در همزما

درصد كاهش  30تا) بدون علف هرز(مقايسه با تيمار شاهد 
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برگي رشد  5- 4داد، اما با تأخير رويش تاج خروس تا مرحله 

ذرت، اين تأثير منفي حذف گرديد و بين شاخص سطح برگ 

تفاوت ) بدون علف هرز(ذرت در اين تيمار و تيمار شاهد 

نتايج مشابهي در گياه ). 2جدول (مشاهده نشد  داريمعني

 ,Knezvic et al., 1997; Beheshti & Mousavi Sarvine(سورگوم 

در ) Birch et al., 2005; Knezvic et al., 2003(و ذرت )  2009

    .اين رابطه وجود دارد

اثر تراكم و زمان ظهور تاج خروس برافت عملكرد و 

  شاخص برداشت ذرت

خروس عملكرد تراكم و زمان ظهور همزمان تاجافزايش 

). 1جدول(داري كاهش داد طور معنياقتصادي ذرت را به

شيب منحني افت عملكرد ذرت تحت تاثير تراكم در رابطه با 

درصد ). 3شكل(ظهور همزمان ذرت بيشترين مقدار بود

- كاهش عملكرد دانه ذرت در سطوح مختلف تراكم تاج

خروس نسبت به ز شده تاجخروس در هر سه زمان سب

عملكرد آن درشرايط عاري از علف هرز با استفاده از معادله 

-محاسبه شد و داده) 6معادله ) (1985(دو پارامتري كوزنس 

نتايج . هاي حاصل از آن به معادله مذكور برازش داده شدند

-نشان داد كه افت عملكرد دانه ذرت با افزايش تراكم تاج

مشخص ) 3(كه در شكلطورهمان. يابدخروس افزايش مي

خروس ميزان افت عملكرد ذرت است با افزايش تراكم تاج

ميزان افزايش افت عملكرد در . يابدنسبت به شاهد افزايش مي

-خروس با ذرت نسبت به ساير زمانتيمار ظهور همزمان تاج

اين امر نشان دهنده كاهش اثر . هرز بيشتر بودهاي ظهور علف

وس در ظهور تاخيري علف هرز در مزرعه خررقابتي تاج

افت عملكرد   افزايش شيب منحني). 3شكل (باشد ذرت مي

-ذرت به رابطه با افزايش تراكم در هر سه زمان سبز شدن تاج

خروس نسبت به گياه زراعي بيانگر تاثير شديد افزايش تراكم 

هاي هرز زودرسته برعملكرد هرز بويژه در مورد علفعلف

شود، مشاهده مي) 3(طور كه در شكلهمان. است گياه زراعي

تر در هر سه هاي پاييندرصد افت عملكرد ذرت در تراكم

 10و 8(هاي باال خروس، در مقايسه با تراكمزمان ظهور تاج

نتايج همچنين نشان داد كه . بيشتر است) بوته در متر رديف

بوته در متر رديف  10حداكثر كاهش عملكرد ذرت در تراكم 

باشد درصد مي 38خروس و ذرت ر تيمار ظهور همزمان تاجد

 & Bosnic(در اين رابطه  بوسنيچ و سوانتون ). 1جدول (

Swanton, 1997 (در اثر رقابت عملكرد ذرت كاهش حداكثر

د و درصد گزارش كردن 23تا  21زود هنگام سوروف را بين 

نيز ) Sangakkara & Stamp, 2006(سانگ كارا و كاترانيس 

داكثر كاهش عملكرد ذرت در ارتباط با ظهور زود هنگام ح

. درصد گزارش كرد 32علف هرز در مزرعه و عدم كنترل آن 

 Beheshti & Mousavi(همچنين بهشتي و موسوي سروينه 

Sarvine, 2009 (ايي را بيشترين كاهش عملكرد سورگوم دانه

خروس در متر مربع گزارش بوته تاج 15تا  10در تراكم 

 30ند، هر چند اين كاهش عملكرد سورگوم در تراكم كرد

بوته در متر مربع سورگوم  15و  10بوته در متر مربع نسبت به 

اين موضوع اهميت افزايش . داري كمتر بوده استطور معنيبه

تراكم گياه اصلي در ارتباط با علف هرز و در نتيجه كاهش 

زمان ظهور  اردمعنياثر . دهدايي را نشان ميگونهرقابت بين

 نشان )1(نيز در جدول شاخص برداشت ذرتبر تاج خروس 

داده شده است، هر چند تاثير تراكم روي شاخص برداشت 

ها طوركه درجدول مقايسه ميانگينهمان .دار نبوده استمعني

رشد دار اثر تيمار شود اختالف معنيديده مي )1جدول (

ذرت  با ذرت روي شاخص برداشتخروس تاج همزمان

نسبت به تيمارهاي ظهور تاج خروس در مراحل بعدي كامالً 

تاج خروس همزمان با  اي كه سبزشدن، به گونهمشهود است

-شاخص برداشت ذرت را با شدت بيشتري كاهش ميذرت 

تيمارها بجز  كه همهنتايج همچنين نشان داد  ).1جدول(دهد 

ه در بوت 10خروس با ذرت در تراكم تيمار ظهور همزمان تاج

خروس از نظر شاخص برداشت با تيمار شاهد متر رديف تاج

به  .داري دارنداختالف معني) ذرت بدون كنترل علف هرز(

هرز شاخص هايدر صورت عدم كنترل علفاين ترتيب 

كند، كه رقم قابل ميدرصد كاهش پيدا  24برداشت تا حد 

 35(بيشترين شاخص برداشت اين رابطه توجهي است، در
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 5-4متعلق به تيمارظهوردرمرحله  در تيمارهاي رقابت )درصد

ظهور  مربوط به تيمار) درصد 24(برگي ذرت وكمترين آن 

موع جدر م .)1جدول(باشد مي  ذرت همزمان تاج خروس با

بر عملكرد  علف هرز شدنزمان سبزدار شدن اثر معني

، وزن خشك و سطح برگ ذرت در )عملكرد دانه(اقتصادي 

دهنده كانوپي ذرت و شاخص برداشت نشانطبقات مختلف 

خروس به زمان هرز تاجاين است كه هرچه زمان ظهور علف

سبز شدن ذرت نزديكتر باشد، به علت  افزايش رقابت برون 

گونه اي، سطح برگ و وزن خشك در همه طبقات كانوپي 

سانتيمتري ذرت كاهش يافته و  120ذرت بويژه در ارتفاع زير 

شود، بر اين اساس ضرورت كنترل رد ميباعث نقصان عملك

هاي هرز سبز شده در اوايل فصل رشد ذرت به دليل علف

رشد كند آن در اوايل دوره رشد و در نتيجه حساسيت آن به 

هاي هرز و همچنين عدم ضرورت كنترل رقابت با علف

برگي ذرت استنباط  4-5هاي هرز سبز شده در مرحله علف

مرحله رشد ذرت تسريع شده و شود، چرا كه در اين مي

. هاي هرز نورسته خواهد داشتقدرت رقابت بااليي با علف

اين تحقيق همچنين نشان داد كه ذرت در شرايط رقابت شديد 

هايي از كانوپي كه هرز ماده خشك بيشتري را به اليهبا علف

دهد تا هم ذرت در رقابت نزديكتر به بالل است اختصاص مي

يشتري دريافت كند وهم ماده خشك بيشتري هرز نور ببا علف

  . به بالل اختصاص يابد

 

  

منطبق بر معادله دو پارانتري تاج خروس  شدنسبز هاي مختلف  زمانتراكم و درصد افت عملكرد دانه ذرت نسبت به شاهد در  رابطه - 3شكل

.متر رديف بوته در 10و  8، 5، 3كوزنس در تراكم هاي   

 Figure 3. Corn yield loss and pigweed density relationship compared with control on different time emergence of redroot pigweed basis on 

Cousens parameter at 3, 5, 8 and 10 plants in meter row. (Bars indicated Mean ± SE) 

 

  

Y(Same time with Corn) 33.73ln(x) - 1.187

R² = 0.993

Y(2-3 corn leaf stage) = 26.59ln(x) - 0.719

R² = 0.974

Y(4-5 corn leaf stage) = 20.74ln(x) - 1.460

R² = 0.986
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  تحت تأثير تراكم و زمان سبز شدن تاج خروسكارايي استفاده از نور، ضريب خاموشي و عملكرد ذرت  ميانگينمقايسه  -1دولج 

Table 1. Mean comparison of RUE, K and Corn yield under density and time emergence of pigweed. 

 Extinction Coefficient (K) in Canopy layer 
RUE 

g/Mj 

YIELD 

T/ha 

 

Harvest 

Index %)  K160* K120 K80 K40 K0 
Pigweed time 

emergence 
        

Same time with corn 0.38 b ** 0.31 b 0.32 b 0.54 b 0.65 b 2.31 b 5.81 b 26 c 

2-3 corn leaf stage 0.33 b 0.25 b 0.26 bc 0.48 c 0.6 bc 2.67 b 6.6 ab 30 b 
4-5 corn leaf stage 0.27 bc 0.15 c 0.20 cd 0.40 c 0.54 bc 2.7 b 7.8 a 35 a 

Weed free 0.20 c 0.14 c 0.19 d 0.20 d 0.25 d 3.4 a 8.8 a 36 a 
Pigweed Density 

(plant/ m of row) 
        

3 0.23 c 0.10 b 0.21 c 0.36 c  0.57 a 2.81 a 7.6 a 35 a 
5 0.30 b 0.19 b 0.23 bc 0.45 b 0.58 a 2.74 a 7.24 b 31 b 

8 0.34 b 0.25 a 0.28 ab 0.51 b 0.6 a 2.61 ab 6.15 b 33 b 
10 0.44 a 0.27 a 0.32 a 0.57 a 0.63 a 2.48 b 5.54 b 31b 

Weed free 0.20 c 0.14 c 0.19 d 0.20 d 0.25 d 3.4 a 8.8 a 36 a 
* K0 ,K40 ,K80 ,K120 ,K160  are Extinction Coefficient (K)  in deferent Corn canopy layers. 

** Means followed by same letters in each column are not significantly different at the 5%, (Duncan) 

  

  گيري كلينتيجه

خروس رويش همزمان تاجبا  كه اين پژوهش نشان داد نتايج 

بخش  در نتيجه ايي افزايش يافته ورقابت بين گونه وذرت،

اي ازسطح برگ و وزن خشك ذرت به طبقات باالي عمده

همچنين  به علت عدم رسيدن نوركافي . دوشكانوپي منتقل مي

هاي پاييني در اثر زرد به طبقات پايين تاج پوشش ذرت، برگ

دار كاهش معنيبا . شدن و يا پيري زودرس ريزش كردند

يزان كارايي استفاده از نور ذرت م ،سطح برگ ذرت شاخص

كاهش وضريب خاموشي درطبقات پاييني كانوپي افزايش 

. دگرديدار عملكرد دانه در نهايت باعث كاهش معني ويافت 

و بيشتر اين مشخص شد كه هرچه تراكم علف هرز  عالوه بر

افزايش  ،باشد كمترعلف هرز و ذرت سبز شدن فاصله زماني 

همچنين الزم به ذكر . بود اهدخو ضريب خاموشي شديدتر

-است چون ذرت در مراحل ابتدايي رشد داراي رشد كند مي

هاي در مراحل ابتدايي، باشد، در صورت عدم كنترل علف

كاهش عملكرد طبق نتايج اين پژوهش شديد خواهد بود، ولي 

برگي ذرت، سرعت رشد  4-3با استقرار گياه پس از  مرحله 

، هاي هرز تا اين مرحلهترل علفآن زياد شده و در صورت كن

  . خسارت آنها حداقل خواهد بود
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  .تحت تأثير تراكم و زمان سبز شدن تاج خروس در اليه هاي مختلف تاج پوشش ذرت در مرحله شيري دانه ذرت ذرتهاي ماده خشك و سطح برگ  مقايسه ميانگين -2جدول  

Table 2. Mean comparison of corn dry matter and LAI in different corn canopy layers under density and time emergence of Pigweed. 

Pigweed time emergence 

LAI in Canopy layers Dry matter in canopy layers (g.m-2) 

0-40 40-80 80-120 120-160 >160 Total 0-40 40-80 80-120 120-160 >160 Total 

Same time with corn 0.12 b 0.40 b 0.79 c 0.65 c 1.01 b 2.97 b * 218 b 214.5 c 258.5 b 170.4 b 230.6 d 1092 c 

2-3 corn leaf stage 0.16 b 0.48 b 0.82 c 0.69 c 1.15 b 3.30 b 237.5 b 244.3 b 329.3 b 174.5 b 294.2 c 1280 b 

4-5 corn leaf stage 0.20 b 0.52 b 1.27 b 0.83 b 1.41 a 4.23 a 279.5 a 265.4 b 349.1 b 198.5 b 381.2 b 1472 b 

Weed free 0.36 a 0.67 a 1.38 a 0.93 a 1.55 a 4.88 a 301.2 a 315.3 a 420.1 a 265.2 a 460.3 a 1620 a 

 

Pigweed Density 

(plant/ m of row) 

            

3 0.44 a 1.2 a 1.81 a 1.84 a 2.99 a 4.16 a 317.5 b 300.2 b 402.3 b 220.3 b 345.3 a 1586 b 

5 0.37 ab 1.08 a 1.74 a 1.80 a 2.66 a 3.78 ab 267.5 c 253 c 330.5 b 184.5 b 324 ab 1359 b 

8 0.35 ab  0.96 a 1.73 b 1.47 b 2.56 a 3.53 b 232.6 c 220.5 c 282 bc 171.6 b 295.3 b 1212 cd 

10 0.28 b 0.95 a 1.71 b 1.38 b 2.51 a 3.51 b 165.5 d 190.3 c 233.9 c 138.8 b 242 bc 968 d 

Weed free 0.36 a 0.67 a 1.38 a 0.93 a 1.55 a 4.88 a 301.2 a 315.2 a 420.3 a 265.2 a 460.3 a 1620 a 
               *Means followed by same letters in each column are not significantly different at the 5%, (Duncan) 
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Abstract 

In order to study the effect of completion with redroot pigweed on dry matter and  leaf area distribution, leaf area, 

extinction coefficient and radiation use efficiency (RUE) in corn canopy (Zea mays L.) under competition with redroot 

pigweed (Amaranthus retroflexus L.) an experiment was conducted at Seed and Plant Improvement Institute (SPII), 

Karaj, Iran. Field study was carried out based on RCBD with 3 replication with redroot pigweed density (0, 3, 5, 8, and 

10 plant per m of row ) and time of emergence (same time with corn, 2-3 and 4-5 corn leaf stage). Results indicated that 

early emergence of redroot pigweed significantly distributed leaf area and dry matter to upwards of canopy layers and 

significantly increased yield loss (%) in compare to other treatment. Corn yield loss was 34% in early-emerged pigweed 

and decreased to 25 and 12 percent in 2nd and 3rd time of emergence respectively. Due to significantly decrease of corn 

LAI and increase redroot pigweed LAI in near the bottom of the corn canopy, the most value extinction coefficient 

observed in near the bottom. Result is also indicated that emergence of redroot pigweed in same time and 3rd time of 

emergence have minimum of extinction coefficient (K) (0.38) and maximum RUE (3.2 MJ), respectively. Generally, it 

is concluded that weed control until corn 4-5 leaf stage would be essential to reduce corn yield loss.    

Key words: Competition, Yield Loss, Harvest Index, Redroot pigweed 


