
 
 

  

  

  

  

 
  

  

  

  علوم کشاورزيي دانشکده

  زراعت و اصالح نباتاتگروه آموزشی 

  

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

  هاي هرزشناسایی و مبارزه با علف گرایشزراعت و اصالح نباتات ي در رشته

  

  عنوان:

به  )C4و  C3(هرز شش گونه علف یکیو مرفولوژ یکیولوژیزیف يهاعکس العمل

  تروژنین

  

  :استادراهنما

  آبادچمندکتر حمیدرضا محمددوست

  

  

 :استادمشاور

  دکتر علی اصغري

  

  

 :پژوهشگر

  راحله مشاري نصیرکندي

  

  

  1394تابستان 



 ب 
 

  راحله: نام                                           مشاري نصیرکندي: دانشجو خانوادگی نام

  تروژنیبه ن )C3 , C4(هرز شش گونه علف یکیو مرفولوژ یکیولوژیزیف يهاعکس العمل :نامهپایان نوانع

  دکتر علی اصغرير: مشاو استاد                              آبادچمن دکتر حمیدرضا محمددوست :راهنما استاد

  رزهاي هشناسایی و مبارزه با علف: گرایش      مهندسی کشاورزي :رشته    کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع

 ات:صـفح  تعـداد        30/6/1394  دفـاع:  تاریخ   علوم کشاورزي :انشکدهد        اردبیلی محقق :دانشگاه
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کـه بـا تـأثیر بـر آرایـش       باشندمیهاي کشاورزي ترین نهادهکودهاي نیتروژنه یکی از مهم :کیدهچ

د. نبا گیاهان زراعی دارهاي هرز هاي زراعی نقش مهمی در رقابت علفکانوپی گیاهان در اکوسیستم

و  یکیولـوژ یزیف يهـا العمـل عکـس بـه منظـور مطالعـه     1393در سـال  ی آزمایشـ به همین منظور 

دانشکده علوم کشـاورزي دانشـگاه محقـق     در تروژنیبه ن ) C4وC3 (هرز شش گونه علف یکیمرفولوژ

کیلـوگرم   300و  150 ،75نیتـروژن {صـفر،    اردمقی اجرا شد. فاکتورهاي مورد مطالعه چهار اردبیل

وحشـی،  هرز (توق، گاوپنبه، تاتوره، یوالف(از منبع اوره)} و شش گونه علف نیتروژن خالص در هکتار

ر انجام شـد. نتـایج آزمـایش    تکراسه با  تصادفی کامالٌ طرح در قالب آزمایش .ف و چسبک) بودوسور

داري بـر مـدت زمـان الزم تـا     هـرز تـأثیر معنـی   نشان داد که اثرات متقابل کود نیتروژن و گونه علف

دهـی،  سبزشدن، دو برگی، چهار برگی، شش برگی، هشت برگی، ظهور شاخه فرعی، گلدهی، کپسول

کـه اثـر   لپه داشت. در حالیو هاي هرز دحجم اندام هوایی، وزن خشک ریشه و وزن صد دانه در علف

زنی برگی، پنجه دو برگی، سه هرز فقط بر صفات مدت زمان الزم تامتقابل کود نیتروژن و گونه علف

طول دوره سبزشدن هر شش علـف هـرز   دار بود. کاربرد نیتروژن لپه معنیو حجم ریشه گیاهان تک

 5/1لپه، هاي هرز دو جم ریشه را در علفحرا کاهش داد. همچنین کاربرد نیتروژن  لپهو و د تک لپه

 هر شش گونه  وژن، سودمندي مصرف نیتروژنبرابر افزایش داد. در این آزمایش با افزایش مقدار نیتر

کیلـوگرم، سـودمندي    300بـه   75که با افـزایش مقـدار نیتـروژن از    علف هرز کاهش یافت. بطوري

لپه، در کاربرد و % کاهش یافت. همچنین این صفت در گیاهان د22لپه ک مصرف نیتروژن گیاهان ت

  % کمتر بود.39وگرم نیتروژن کیل 75کیلوگرم نیتروژن در هکتار نسبت به کاربرد  300

  مراحل رشد هاي هرز، ، مدیریت علف کارایی نیتروژن، کود :هاواژه کلید
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  هافهرست جدول

  صفحه      شماره و عنوان جدول

 ERROR! BOOKMARK NOT  ....   1393سال در شیآزما دوره طول در اجرا، محل ییهوا و آب مشخصات - 1-  2جدول

DEFINED.  

لپه دو هرزعلف گونه سه در مطالعه مورد صفات بر تروژنین مقدار ریتأث يها داده يآمار يها هیتجز - 1 -3جدول

   ................................ ................................ ................................ ................................ ..............  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.  

لپه تک هرزعلف گونه سه در مطالعه مورد صفات بر تروژنین مقدار ریتأث يها داده يآمار يها هیتجز - 2 -3جدول

   ................................ ................................ ................................ ................................ ..............  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.  

 !ERROR  ............   لپه دو هرز يهاعلف یکیمورفولوژ صفات بر تروژنین مقدار ریتأث يها داده يآمار يها هیتجز -3-3جدول

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 !ERROR  .......... لپه تک هرز يهاعلف یکیمورفولوژ صفات بر تروژنین مقدار ریتأث يها داده يآمار يها هیتجز -4-3جدول

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARK  .   لپه دو هرز يهاعلف يزادآور بر تروژنین مقدار ریتأث يها داده يآمار يها هیتجز -5-3جدول

NOT DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARKلپه تک هرز يهاعلف يزادآور بر تروژنین مقدار ریتأث يها داده يآمار يها هیتجز -6-3جدول

NOT DEFINED.  

لپه دو و لپه تک هرز يهاعلف در تروژنین مصرف ییبرکارا تروژنین مقدار ریتأث يها داده يآمار يها هیتجز -7-3جدول

   ................................ ................................ ................................ ................................ ..............  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.  
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  هافهرست شکل

  صفحه  شماره و عنوان شکل

 ERROR! BOOKMARK NOTبرگ پهن هرز يهاعلف شدن سبز تا الزم زمان مدت بر تروژنین مقدار ریتأث -1- 3شکل

DEFINED.  

 !ERRORبرگ دهیکش هرز يهاعلف شدن سبز تا الزم زمان مدت بر) ب( تروژنین و) الف( گونه ریتأث -2-3 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 !ERRORبرگ پهن هرز يهاعلف شدن یبرگ دو رحلهم تا الزم زمان مدت بر تروژنین مقدار ریتأث -3- 3شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 !ERRORبرگ دهیکش هرز يهاعلف شدن یبرگ دو مرحله تا الزم زمان مدت بر تروژنین مقدار ریتأث -4- 3شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 !ERRORبرگ دهیهرزکش يهاعلف شدن یبرگ سه مرحله تا الزم زمان مدت بر تروژنین مقدار ریتأث -5- 3شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 !ERRORبرگ پهن هرز يهاعلف شدن یبرگ چهار مرحله تا الزم زمان مدت بر تروژنین مقدار ریتأث -6- 3شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 !ERRORبرگ پهن هرز يهاعلف شدن یبرگ شش مرحله تا الزم زمان مدت بر تروژنین مقدار ریتأث -7- 3شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 !ERRORبرگ پهن هرز يهاعلف شدن یبرگ هشت مرحله تا الزم زمان مدت بر تروژنین مقدار ریتأث -8- 3شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

برگ پهن هرز يهاعلف در یفرع شاخه ظهور مرحله به دنیرس تا الزم زمان مدت بر تروژنین مقدار ریتأث -9- 3شکل

   ................................ ................................ ................................ ................................ ..............  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.  

 !ERRORبرگ پهن هرز يعلفها در یگلده مرحله به دنیرس تا الزم زمان مدت بر تروژنین مقدار ریتأث - 10- 3شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

برگ پهن هرز يهالفع در یده کپسول مرحله به دنیرس تا الزم زمان مدت بر تروژنین مقدار ریتأث - 11- 3شکل

   ................................ ................................ ................................ ................................ ..............  ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.  

 !ERRORبرگ دهیکش هرز يهاعلف یزنجه پن مرحله به دنیرس تا الزم زمان مدت بر تروژنین مقدار ریتأث - 12- 3شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARK NOTیدهساقه مرحله به دنیرس تا الزم زمان مدت بر هرزعلف گونه ریتأث - 13- 3شکل

DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARK NOTیده خوشه مرحله به دنیرس تا الزم زمان مدت بر هرزعلف گونه ریتأث - 14- 3شکل

DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARKبرگ پهن هرز يهاعلف ارتفاع بر) ب( تروژنین و) الف( هرز علف گونه ریتأث -15-3 شکل

NOT DEFINED.  

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ............................ ................................ ارتفاع بر هرزعلف گونه ریتأث -16-3 شکل

 !ERRORبرگ پهن هرز يهاعلف ییهوا اندام کل خشک وزن بر) ب( تروژنین و) الف( هرزعلف گونه ریتأث -17-3 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  
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  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ......................   ییهوا اندام کل خشک وزن بر علفهرز گونه ریتأث -18-3 شکل

 ERROR! BOOKMARK NOTبرگ پهن هرز يعلفها ییهوا اندام کل حجم بر تروژنین مقدار ریتأث - 19- 3شکل

DEFINED.  

 !ERRORبرگ دهیکش زهر يهاعلف ییهوا اندام کل حجم بر) ب( تروژنین و) الف( هرزعلف گونه ریتأث  -20-3 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARK NOTبرگ پهن هرز يهاعلف شهیر خشک وزن بر تروژنین مقدار ریتأث - 21- 3شکل

DEFINED.  

 !ERRORسوروف و چسبک ،یوحشوالفی هرز يهاعلف شهیر خشک وزن بر تروژنین مقدار ریتأث - 22- 3شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 !ERRORتاتوره و گاوپنبه توق، هرز يهاعلف شهیر حجم بر) ب( تروژنین و) الف( هرزعلف گونه ریتأث -23-3 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  برگ دهیکش هرز يهاعلف شهیر حجم بر تروژنین مقدار ریتأث - 24- 3شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ............. ................................   کپسول تعداد بر هرزعلف گونه ریتأث -25-3 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ................ ................................ خوشه تعداد بر هرزعلف گونه ریتأث -26-3 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .............. ................................   دانه صد وزن بر هرزعلف گونه ریتأث -27-3 شکل

 ERROR! BOOKMARK NOTبرگ دهیکش هرز يهاعلف يانهد صد وزن بر تروژنین مقدار ریتأث - 28- 3شکل

DEFINED.  

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  . ................................ يدیتول بذر کل وزن بر هرزعلف گونه ریتأث -29-3 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  . ................................ يدیولت بذر کل وزن بر هرزعلف گونه ریتأث -30-3 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ...... ................................   يدیتول بذر تعداد بر هرزعلف گونه ریتأث -31-3 شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .. ................................   خوشه در بذر تعداد بر هرزعلف گونه ریتأث -32-3 شکل

 !ERRORبرگ پهن هرز يهاعلف در تروژنین مصرف يسودمند بر) ب( تروژنین و) الف( گونه ریتأث -33-3 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 !ERRORبرگ دهیکش هرز يهاعلف در تروژنین مصرف يسودمند بر) ب( تروژنین و) الف( گونه ریتأث -34-3 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  

 ERROR! BOOKMARKبرگ پهن هرز يهاعلف در يسودمند یجزئ عامل مقدار بر تروژنین مقدار ریتأث - 35- 3شکل

NOT DEFINED.  

 !ERRORبرگ دهیکش هرز يهاعلف در تروژنین يسودمند یجزئ عامل بر) ب( تروژنین) الف( گونه ریتأث -36-3 شکل

BOOKMARK NOT DEFINED.  
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  مقدمه

-ناگونی دارند. آن دسته از گیاهان که بههاي گوکنند و زیستگاهدر طبیعت گیاهان بسیاري رشد می

- هرز به حساب میشوند علفهاي بشر تداخل دارند و مانع آسایش وي میهاي مختلف با فعالیتصورت

حضور  .کنندهمواره در کنار یکدیگر رشد می و گیاهان زراعی نیازهاي مشابهی دارند .این گیاهان باآیند

رقابتی که با گیاه زراعی دارند باعث کاهش شدید عملکرد گیاه هاي هرز در جامعه گیاهی به دلیل علف

ها که خالف آفات و بیماريبر .شودها می ساالنه هزینه زیادي صرف کنترل آنو  شوند یزراعی م

هاي هرز در بیشتر موارد محسوس نیست و تنها خسارتشان به روشنی قابل مشاهده است، خسارت علف

هاي ها پی برد. خسارت علفتوان به خسارت آنه درآمد و مخارج میپس از برداشت محصول و محاسب

ها در جذب منابع مشترك رشد مثل آب، عناصر غذایی و نور و یا رهاسازي هرز بیشتر نتیجه رقابت آن

افتد. هاي مختلفی از جمله کاهش عملکرد و کیفیت محصول اتفاق میکه به شکل ،باشدمواد آللوپاتی می

هرز و در نتیجه هاي مختلف علفثیر متفاوتی بر رشد و نمو گونهأیژه نیتروژن تبو ،ابع رشدمین این منأت

مورفولوژي و  ثیر آن بر خصوصیاتأها با گیاه زراعی خواهد داشت. این امر بیشتر ناشی از ترقابت آن

هاي ولوژي علفمورفولوژي و فیزی ثیر نیتروژن برأشناخت ت ابراین،نب. باشدمی هاي هرزعلف فیزیولوژي

  .باشدها و مقدار مناسب مصرف آنو زمان  هاآنکار گرفتن تواند باعث بهبود روش بههرز می

رقابتی گیاه  طیبر شرانقیضی  و دض اثرات تواند یمکاربرد نیتروژن  که دهد یمها نشان نتایج بررسی

ي به را طورتوان شرایط می ها آن کاربردصحیح  تیریبا مد بنابراین، باشد. هرز داشتههاي زراعی با علف

ببرند. لذا مطالعه  شده  افزودهیی عناصر غذابهره را از  نیهرز کمترهاي داد تا علف رییتغنفع گیاه زراعی 
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تواند نقش مهمی در مدیریت تأمین عناصر هاي هرز به نیتروژن افزوده شده به خاك میواکنش علف

و  یکیولوژیزیف يهاعکس العملمطالعه  نیز هدف از این تحقیق. غذایی مورد نیاز گیاه زراعی داشته باشد

- می تروژنیبه ن وحشی و چسبک)(توق، گاوپنبه، تاتوره، سوروف، یوالفهرز شش گونه علف یکیمرفولوژ

روند و هر ساله خسارت زیادي به مزارع وارد مار میبشهاي هرز مزارع ایران ترین علفباشد که از مهم

  کنند.می

  هاي هرز در کشاورزيجایگاه و اهمیت علف - 1-1

 گسترش و یاکشاورزي هستند که بر اثر رقابت با محصوالت  زا درل خسارتهاي هرز از عوامعلف

هاي هرز با . علفشوندبه گیاهان زراعی می هاي مختلف موجب خسارتآفات و بیماري و پراکنش رشد

زراعی به این منابع شده و در نتیجه باعث کاهش تولید رقابت بر سر منابع، مانع از دسترسی مطلوب گیاه 

هایی از هند، مکزیک هاي هرز عمدتاً منفی است، هر چند گزارششوند. اثرات علفو افزایش هزینه آن می

 ورت غذا، علوفه، الیاف و داروصتوان بهاي هرز را میو برخی نقاط دیگر دنیا حاکی از این است که علف

با  ،دهنددرصد گیاهان کره زمین را تشکیل می 1/0). این گیاهان فقط 2001من، (لیب مصرف کرد نیز

بطوریکه ممکن است باعث نابودي کامل گیاهان زراعی  ،سازنداین حال زیان اقتصادي سنگینی وارد می

 را محصوالت کشاورزي تولید هزینه از زیادي بخش امروزه نیز هرز هايعلف کنترل هايهزینه. شوند

هاي هاي هرز در اقلیمخسارت علفنیز ) در ایران 1387و همکاران ( زند بر اساس گزارش .شودمی شامل

هاي تهران و هاي معتدل مانند استاندرصد، در اقلیم 27غربی و کرمانشاه هاي آذربایجانسرد مانند استان

هاي خزري و در اقلیم درصد 23هاي خوزستان و فارس هاي گرم مانند استاندرصد، در اقلیم 17خراسان 

درصد بوده  23رع گندم کشور هاي هرز در مزادرصد و میانگین خسارت علف 28مانند استان گلستان 

  است.
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  هاي هرزبیولوژي علف - 1-2

هاي هرز را هاي هرز است که رشد، نمو و تکثیر علفاي از علم علفهاي هرز شاخهبیولوژي علف

هایی از هاي هرز ویژگیعبارتی دیگر بیولوژي علف). به1390، آبادچمن(محمددوست کندمطالعه می

-زنی، فیزیولوژي رشد و رشد زایشی گیاهان را مورد بررسی قرار میجمله: مورفولوژي، خواب بذر، جوانه

دانشمندان  ).1996انجام گرفت (پرازانتا و همکاران،  1930مطالعه این علم براي اولین بار در سال  .دهد

توان بدون نمی و ها داردثر آنؤهاي هرز اهمیت زیادي در مدیریت ممعتقدند که بیولوژي علفو محققین 

ها را کنترل نمود ثري آنؤم بطورهاي هرز شناخت و آگاهی از نحوه رشد، نمو، تکثیر و انتشار علف

مل عوا شناسایی هرز هايعلف اصولی کنترل و صحیح . براي مدیریت)1390، آبادچمن(محمددوست

در هرز  هايعلف پویایی به بردن پی دانش جهت این .دارد اهمیت نیز هرزعلف بیولوژي بر موثر محیطی

  ). 1993(فورسال و همکاران،  خواهد شد یمدیریت خاك حائز اهمیت است و باعث بهبود عملیات

  خصوصیات توق - 1-3

  شناسی توقبیولوژي و گیاه - 1- 1-3

(راشد محصل،  Common cocklebur نام انگلیسیو .Xanthium strumarium L توق با نام علمی 

  شود. شناخته می )1380

 Spermatophyta-seed، زیرشاخه ()Tracheobionta(، زیرسلسله )Plantae(توق از سلسله 

plants) رده ،(Magnoliopsida-Dicotyledons) زیررده ،(Asteridae) راسته ،(Asterales خانواده ،(

)Asteraceae/Compositaeجنس ،( )Xanthium) و گونه (Strumariumباشد (فولر و همکاران، ) می

1989 .(  

 ) با مسیر فتوسنتزي1991گشن (آغارکار، )، خود1380محصل، ساله (راشدتوق گیاهی علفی و یک

C3  ،میوه این گیاه داراي است) 1969کوتاه (سالیسبوري،روز و )1387پایه (کریمی، ) یک1985(دوك .

همین علت قادرند در شرایط آب و هوایی سخت زنده سه نوع خواب ذاتی، اجباري و تحمیلی بوده و به
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رود شمار میمینی بههاي هرز مهم مزارع سویا، پنبه و بادام ز). توق از علف1380محصل، بمانند (راشد

دانه است که هر ساله خسارت  رگ و بزرگن ب). این علف هرز یک گیاه په1997(رویال و همکاران، 

) و 1982درصد (بولومبرگ و همکاران،  80بیش از را تا زند و عملکرد آنزیادي به مزارع سویا می

مناسب براي  PH). 2010دهد (کریموجنی و همکاران، درصد کاهش می 40تا  30عملکرد ذرت را 

). 1983کند (ویوور و لچوویز، باشد و در شرایط شوري نیز رشد میمی 8تا  2/5زنی و رشد این گیاهجوانه

زنی ). جوانه1977شود (هولم و همکاران، اي یافت میاین گیاه بیشتر در مناطق زیر استوایی و مدیترانه

هاي هرز سمی است و ). توق از علف1965دهد (کول،رخ می این گیاه اغلب در اواخر بهار یا اوایل تابستان

-می است که باعث نفریت و تورم کبد در دامHydroquinone ماده  در این گیاه عامل ایجاد مسمومیت

  ).1378شود (اصغري و محمودي، 

  مورفولوژي توق - 2- 1-3

درجه یا بیشتر)  35). دماهاي باال (1378توق گیاهی خشبی و منشعب است (اصغري و محمودي، 

 120تا  15طور میانگین ) و ارتفاع آن ب1981و همکاران،  شود (لئوناردباعث القاء گلدهی در گیاه می

هاي قرمز تا اي داشته و روي آن نقاط و لکهمتر است. ساقه آن ایستاده، منشعب و حالت درختچهسانتی

ها سانتی متر، برگ 12تا  2ا به اندازه ه). دمبرگ1380محصل، هاي زبر وجود دارد (راشدسیاه و کرك

اند. در سطح فوقانی سبز تیره، زبر، سه متقابل) و در قسمت پایین ساقه 1977متناوب (هولم و همکاران، 

هاي زبر بوده و سطح باالیی و پایینی ها داراي دندانهي این برگاند. حاشیههاي نامنظمگوش و داراي لوب

هاي باالیی قرار صورت دستجاتی در محور برگي نر و ماده جدا از یکدیگر و بههادار است. گلها کركآن

صورت دستجاتی هاي نر و ماده جدا از یکدیگر و بههاي این گیاه کوچک و نامشخص و گلاند. گلگرفته

رند و ، در انتهاي گیاه قرار داهستند هاي نر متمایل به سبزاند. گلهاي باالیی قرار گرفتهدر محور برگ

- ها قرار میهاي کوتاه و در زاویه برگهاي ماده بر روي دمگلافتند. گلافشانی به سرعت میپس از گرده

ود ها در شهریور و آبان ماه به رسیدگی نهایی خسم گلدهی این گیاه تیر تا مهرماه است و میوهؤگیرند. م

و خاردار است (اصغري و محمودي،  چوبی ،)1380محصل، محصور (راشد رسند. میوه این گیاه فندقهمی
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آید (عباس و وجود می یک گیاه از آن به ) که در هر میوه توق دو بذر وجود دارد که معموال1378ً

تر قرار گرفته در بهار و یا تابستان که پایینبذري  ). از دو بذر موجود در هر میوه آن1999همکاران، 

ماند (راشد سه سال و یا حتی بیشتر به حالت خواب باقی می زند، اما بذر باالیی به مدت دو یاجوانه می

 2200) گزارش کردند در ایتالیا متوسط تولید میوه این گیاه2000). بالدونی و همکاران (1380محصل، 

) گزارش کردند که در کانادا تولید میوه در این 1983ویور و همکاران ( همچنین،است کپسول در گیاه 

  رسد.می کپسول در گیاه 5400گیاه به بیش از

  محل رشد و پراکنش توق - 3- 1-3

ست و براي اولین بار در پکن پایتخت چین کشف شد (لیو و همکاران، ا این گیاه بومی آمریکا

هاي حاصلخیز مشاهده نمود. توق از جمله هاي آفتابی، گرم و در خاكتوان در مکان). توق را می2002

-ها (راشدها، باغها، حاشیه جادههاي زراعی، چراگاهدر زمین يادهاي هرزي است که به تعداد زیعلف

توق یک  شود.) یافت می1971نهرها (کول،  هاي شنی سواحل و)، امتداد سواحل، تپه1380محصل، 

ساز در محصوالت ردیفی مانند سویا، ذرت، پنبه و بادام زمینی در بسیاري از نقاط جهان هرز مشکلعلف

در ده ایالت جنوبی  1995یکا، جنوب اروپا، آفریقاي جنوبی، هند و ژاپن است. در سال از جمله شمال آمر

ساز به ترتیب در هرز مشکلعنوان چهارمین، پنجمین، ششمین و هفتمین علفدر آمریکا این گیاه به

تا  1974هرز در جنوب آمریکا از سال گیاهان سویا، پنبه، ذرت و بادام زمینی معرفی شد. این علف

در مزارع ذرت، سویا و بادام زمینی کاهش یافت ولی در مزارع پنبه افزایش یافت (وبستر و  1995

) آستانه اقتصادي خسارت این گیاه را در مزارع 1996). در ایتالیا سارتراتو و همکاران (1997همکاران، 

عملکرد این محصول  بوته در متر مربع گزارش کردند. در آمریکا در مزارع پنبه میزان کاهش 05/0سویا 

متر از ردیف  15دلیل رشد در تراکم یک بوته توق در ) بهدرصد 5کیلوگرم در هکتار (حدود  90 تا 60

 10تا  2). دوره بحرانی براي توق در پنبه 1982در می سی سی پی برآورد شد (اسنیپس و همکاران، 
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). اثرات مضر این گیاه بر تولیدات 1987بینی شد (اسنیپس و همکاران، هفته پس از سبز شدن پنبه پیش

  ).1986دامی نیز در استرالیا گزارش شده است (هوکینگ و همکاران، 

  خصوصیات گاوپنبه - 1-4

  شناسی گاوپنبهبیولوژي و گیاه - 1- 1-4

(الیس و همکاران،  Velvetleaf انگلیسی  و نام Abutilion theophrasti Medicگاوپنبه با نام علمی 

  شود. ی) شناخته م1980

 Spermatophyta–Seed)، زیرشاخه (Tracheobionta)، زیرسلسله (Plantaeاز سلسله ( گاوپنبه

plants) رده ،(Magnoliopsida–Dicotyledons) زیررده ،(Dilleniidae) راسته ،(Malvales خانواده ،(

)Malvaceae ⁄Mallow familyجنس ،( )Abutilon و گونه ()Theophrasti1966،  شاسترباشد () می .(  

است  )1979کوتاه (الیور، و روز )2011و همکاران،  کارکانیسبرگ (پهن ،سالهگاوپنبه یک گیاه یک

هایی از جمله تولید تعداد زیادي بذر که داراي قوه نامیه باال با خواب طوالنی مدت و که داراي ویژگی

زنی مستمر، قدرت گیاهچه قوي و توانایی تولید دانه در موقعیت رقابت است که الگوهاي جوانه متناوب،

زنی پراکنده و مستمر جا که گاوپنبه الگوي جوانهکند. از آنهرز کمک میعنوان یک علفبه موفقیت آن به

- میC3  یک گیاه ). گاوپنبه از نظر فتوسنتزي1988دارد، کنترل آن مشکل است (وارویک و همکاران، 

) 1200تا  Co2 )ppm600غلظت  یابد.افزایش می Co2هاي باالي س آن در غلظتاباشد، و تولید بیوم

بیان داشت که ) 1987). روت (2013دهد (محمدعلی، افزایش می درصد 65به  38س گیاه را از ابیوم

و ت کننده بسیار عالی است ز رقابهرهاي علفرشد سریع ریشه در مقایسه با سایر گونهگاوپنبه با توجه به 

کثر قابل تحمل براي أشود تحت سایه کانوپی محصول نیز رشد کند. دماي پایه، مطلوب و حدباعث می

باشد (صادقلو و همکاران، گراد میي سانتیدرجه 45و  35، 5ترتیب زنی و رشد و نمو گاوپنبه بهجوانه

ند کاول با گیاه زراعی بر سر نور رقابت می ه). این گیاه به شدت رقابتی است و در درج2013

  ).1998و همکاران،  ستی(لیندکو
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  مورفولوژي گاوپنبه - 2- 1-4

). 2011و همکاران،  کارکانیسرسد (گاوپنبه یک گیاه قوي است که ارتفاع آن به یک تا دو متر می

متناوب، دمبرگ بلند، ها در بخش فوقانی بسیار منشعب، نرم با موهاي مخملی کوتاه، برگ ،ساقه راست

دار است اطراف برگ دندانه تیز ومتر، در انتها نوكسانتی 20تا  7سطح برگ قلبی شکل، پهناي برگ 

متر که در رنگ تا زرد نارنجی، کپسول متمایل به سیاه به قطر دو سانتی). گل زرد کم1982زر، (سووی

). میوه 1974ود (شاو و همکاران، شظاهر می هااي کوتاه در بغل برگهاي باالیی ساقه و روي پایهبخش

- اي خاردار است. بذرها به رنگ قهوهمتر که در باال داراي حلقهسانتی 5/2مرکب، به قطر این گیاه فندقه 

محصل، متر هستند (راشدمیلی 5/3تا  3ي مرغی شکل و به اندازهاي متمایل به خاکستري تیره، تخم

عدد در هر کپسول است. در هر بوته حدود  45تا  35 تعداد بذریانگین ). م1986؛ وارویک و بلک، 1380

باشد (وارویک و گرم میمیلی 10تا  4کپسول بالغ وجود دارد. وزن هر دانه متغیر بوده و بین  199تا  10

). پوسته سخت بذر گاوپنبه از آسیب آن توسط طیور و بسیاري 1984؛ هارت گرنیک و بزاز، 1986بلک، 

-رنگ، عمودي، بلند و باریک با رشتهاصلی قوي و سفید ). ریشه1985کند (براون، افظت میا محهاز دام

) در آنتاریا 1985). مطالعات انجام شده توسط براون (1380محصل، هاي کوچک و زیاد است (راشد

رشد  متري کاشته شد، ارتفاعسانتی 45صورت تک محصولی در ردیف نشان داد که زمانی که گاوپنبه به

  کیلوگرم در هکتار بود. 4032تا سه متر و میزان بذر تولیدي آن 

  محل رشد و پراکنش گاوپنبه - 3- 1-4

هرز مهم عنوان علفمحل اصلی و زیستگاه اولیه گاوپنبه قاره آسیا است و در سراسر ایالت متحده به

ري از کشورهاي اروپایی ساز در بسیا هرز مشکلآید. گاوپنبه تبدیل به یک علفکشاورزي به حساب می

طور چشمگیري ). این گیاه در کشورهاي شمال و شمال شرقی اروپا به2005شده است (وبر و گوت، 

که اولین در حالی ،ها پیش شناخته شده استعنوان مثال این گیاه در ایتالیا قرنگسترش یافته است. به

). گاوپنبه یکی از 1992تین و همکاران، گزارش شده است (سا 1961آلودگی مزارع به این گیاه در سال 
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آفتابگردان، پنبه و مزارع سبزیجات در سراسر جهان  قند،مزارع ذرت، سویا، چغندرهاي هرز ترین علفمهم

اندازي روي باشد. این گیاه از طریق رقابت براي جذب عناصر غذایی، رطوبت خاك و همچنین سایهمی

). استولر و 2003شود (زینالی و احتشامی، ها را موجب مید آنگیاهان زراعی، کاهش قابل توجه عملکر

اندازي ) مطرح کردند که عمده کاهش عملکرد سویا از تداخل با گاوپنبه از طریق سایه1985همکاران (

 16شود. کاهش عملکرد ذرت ناشی از گاوپنبه در ایالت متحده آمریکا هرز ایجاد میهاي باالیی علفبرگ

هاي مجارستان (نواك و همکاران، ). این گیاه در اغلب زمین1984شده است (اسپنسر، % گزارش 93تا 

و در کشورهاي اتریش، اسلواکی و  شودیافت می )2008) و صربستان (آربنیچایین و همکاران، 2009

؛ فوالك، 2012طور چشمگیري افزایش یافته است (مدوکا و همکاران، دیگر کشورهاي مرکز اروپا به

هاي هرز مزارع ترین علف) گاوپنبه یکی از مهم1391هاي موسوي و همکاران (. مطابق بررسی) 2013

هاي ) بیان داشتند که گاوپنبه یکی از علف1388باشد. همپنین حاتمی و همکاران (دیم شمال کشور می

اي هرز هباشد. در استان گلستان یکی از علفهرز مهم در محصوالت زراعی گرمادوست مانند سویا می

- در محصوالت ردیفی ایجاد مزاحمت می ). این گیاه معموال1389ًنما، باشد (حقمهم کنجد، گاوپنبه می

-). گاوپنبه یکی از مهم1387هاي هرز مهم مزارع شمال ایران است (حاتمی مقدم، کند و یکی از علف

  ).2003ی و احتشامی، ترین گیاهان هرز مزارع سویاي استان گلستان و سایر مناطق کشور است (زینل

  خصوصیات تاتوره - 1-5

  شناسی تاتورهبیولوژي و گیاه - 1- 1-5

) 1380(راشد محصل،  Jimson weed و نام انگلیسی .Daturea stramonium Lتاتوره با نام علمی 

   .شودشناخته می

)، راسته magnoliopsita)، رده (magnoliophyta)، زیرشاخه (Plantaeتاتوره از سلسله (

)solanales) خانواده ،(solanaceae) جنس ،(datura) گونه ،(stramoniumباشد (سونی و همکاران، ) می

2012.(  
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-)، خود1994شریعت، امصمصرگ (ن ب)، په2007، ساله (جرالد و ادوینتاتوره گیاهی علفی، یک

هاي باالي س (ماده خشک) آن در غلظتاباشد و تولید بیوممی C3و از نظر فتوسنتزي یک گیاه  گشن

Co2 یابد. افزایش غلظت افزایش میCo2 )ppm 600  درصد115به  74) میزان بیوماس را از 1200تا 

باشند (بنونوتی و یاه تاتوره داراي خواب فیزیولوژیکی میبذرهاي گ ).2013دهد (محمدعلی، افزایش می

- هاي رسی و لومی را ترجیح میپذیر است ولی خاكها امکانرشد تاتوره در همه خاك ).1997ماچیا، 

). سه آلکالویید هیوسیامین، آتروپین و 2008دهد و به یخبندان حساس است (اشملزر و همکاران، 

). گرچه تاتوره گیاهی 1387شود (کریمی، ث مسمومیت انسان و دام میاسکوپوالمین در این گیاه باع

آور بخش و خوابسمی است ولی از ماده هیوسیامین آن در صنعت داروسازي جهت تهیه داروهاي آرام

). این گیاه یک مسکن قوي است ولی در انسان 1378گیرد (اصغري و محمودي، مورد استفاده قرار می

. و از عالیم مسمومیت آن در انسان خشکی دهان، خشکی پوست، گشاد شدن شودباعث مسمومیت می

باشد (داس و همکاران، مردمک چشم، آسیب بینایی، گیجی، بیقراري، باال رفتن تپش قلب و توهم می

2012.(  

  مورفولوژي تاتوره - 2- 1-5

رنگ سبز و به هاي بدون کرك، منشعب، قويداراي ساقه ،)1380محصل، تاتوره گیاهی ایستا (راشد

مرغی شکل با ها متناوب، بزرگ، تخمبرگ رسد.ت که ارتفاع آن به یک متر می) اس2008(گوپتا، رنگ کم

هاي تاتوره بطور ). گل1380محصل، باشند (راشددار، چرمی و بدون پرز میهاي نامنظم و فاصلهدندانه

داراي این گیاه باشد. با پنج پرچم میمتوسط به طول سه اینچ، قیفی شکل، سفید یا به رنگ ارغوانی 

گرد،  تاتورههاي باشد. میوهاي، کمی آماس کرده و زبر میتخمدان فوقانی است. کاسبرگ این گیاه لوله

اي تیره یا سیاه، کلیوي شکل، بادکرده و متورم، قهوه ي این گیاه، از نوع کپسول است. بذرهابزرگ و خادار

 ،کپسول 50بذر و از  1500 ،تواند از سه تا چهار کپسولاین گیاه می دار است.سطح آن ناصاف و حفره

  سال در خاك زنده بمانند  30توانند ) و این بذرها می1987، مانتینیا بیشتر بذر تولید کند ( 30000
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Abstract: Nitrogen fertilizers are one of the most important agricultural inputs that 

affect plant canopy arrangement in agro ecosystems that has an important role in the 

weed-crop competition. In order to, an experiment was conducted to study 

Morphologycal and physiological response of six weed species (C3, C4) to nitrogen 

in faculty of agricultural science, University of Mohaghegh Ardabili. Factors were 

four levels of nitrogen {0, 75, 150 and 300 kg N ha-1 (from urea)} and six weed 

species (common cocklebur, velvetleaf, Datura, Wild oats, Barnyardgrass and green 

foxtail). The experiment was established using a Compeletely Randomized design 

(CRD) with three replications.The results showed that the interaction between 

nitrogen fertilizer and weed species had a significant effect on the duration time for 

germination, two-leaves, four-leaves, six-leaves, eight-leaves, secondary branch 

emergence, flowering, of the capsule, shoot volume, root dry weight and hundred 

grain weight in dicotyledon weeds. While, in monocot weeds the interaction 

between nitrogen fertilizer and weed species had a significant effect on duration 

time for two-leaves, three-leaves, tillering and root volume. Nitrogen application 

reduced during for emergence in six weed (monocots and Dicotyledons). The use of  

nitrogen increased root volume for dicotyledonous weeds, by 1.5 time. In this 

experiment, increasing the amount of nitrogen, declined nitrogen usefulness weed 

species. So that with increasing the amount of nitrogen from 75 to 300 kg, declined 

nitrogen use fulness 22% for monocots. Also this trias was lower 39% in lower. 

Dicotyledons, in the application when 300 kg nitrogen per applied compared with 

75kg nitrogen. 

Keywords: fertilizer, Growth stages, Nitrogen efficiency, Weed management  
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