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 چکيده

هاي هرز در مقايسه ها نقش مهمي در مديريت علفكشدر غیاب علف افزايش تراكم گیاه زراعيدر كشاورزي ارگانیک، 

علف هرز  رشديخصوصیات بر  برهمکنش تراكم كلزا و سطوح نیتروژنبه منظور بررسي  .دكننبا كشاورزي متداول ايفا مي

آزمايش به مركز آموزش عالي امام خمیني كرج انجام شد. مزرعه پژوهشي در  1351-59در سال زراعي  يآزمايشارشته خطايي 

رها شامل مقدار نیتروژن در چهار سطح صفر، هاي كامل تصادفي با سه تکرار اجرا شد. تیمافاكتوريل در قالب طرح بلوکصورت 

بوته در متر مربع و تراكم علف هرز ارشته  55و  05كیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار، تراكم كلزا در دو سطح  195و  155، 95

ک علف نتايج مقايسه میانگین نشان داد كه بیشترين وزن خش بوته در متر مربع بود. 19و  15، 9خطايي در چهار سطح صفر، 

كیلوگرم نیتروژن در واحد سطح و تراكم  195بوته در متر مربع كلزا و با كاربرد  05گرم در متر مربع در تراكم  53/359هرز با 

در تراكم نیز علف هرز هاي فرعي و شاخهبیشترين ارتفاع همچنین . بوته در متر مربع علف هرز ارشته خطايي بدست آمد 19

بوته در متر مربع علف هرز ارشته خطايي  19 كیلوگرم نیتروژن در هکتار و در تراكم 195با مصرف بوته در متر مربع كلزا  05

درحالیکه افزايش تراكم كلزا باعث كاهش رشد علف هرز و همچنین كاهش ارتفاع و تعداد شاخه فرعي شد، لذا  مشاهده شد.

 انیک جهت كنترل علف هرز ارشته خطايي استفاده كرد.توان از افزايش تراكم كلزا به عنوان راهکاري در كشاورزي ارگمي

  .هاي فرعي، علف هرز، وزن خشکارتفاع، شاخه كلمات كليدي:

 مقدمه -1

ها به هاي هرز در كشاورزي ارگانیک و اكولوژيک در نظر بسیاري از كشاورزان يکي از بزرگترين چالشمديريت علف

-اند. يکي از راهها مطرح بودهعنوان رقیب گیاهان زراعي در جهت كاهش تولید آنهاي هرز از ديرباز به علف. [9]رود شمار مي

هاست كه امروزه گسترش زيادي يافته است. با توجه به هزينه زياد مصرف كشهاي هرز استفاده از علفهاي اصلي مبارزه با علف

 هاي زراعي گامي در جهتتفاده از روشكنند با اسمحیطي آن امروزه محققین سعي ميسموم و همچنین اثر مخرب زيست

افزايش تراكم گیاه زراعي هنوز هم يکي از مؤثرترين وسیله و تدبیر براي عاري  كاهش سهم سموم در كنترل علف هرز بردارند.

و به  افزايش تراكم گیاه زراعي از طريق ايجاد محدوديت منابع باشد.هاي هرز در كشاورزي ارگانیک مينگه داشتن زمین از علف

رسد فزوني نیتروژن در خاک عالوه بر افزايش عملکرد بنظر ميگردد. هاي هرز ميسبب كاهش علف ،دنبال آن تشديد رقابت

. نتايج شودها و ايجاد آلودگي بیشتر گیاه زراعي، باعث افزايش قدرت رقابت علف هرز و از طرفي ديگر افزايش تولید بذر آن

گرديد  خردل وحشيژن باعث كاهش عملکرد گندم و افزايش وزن خشک بذر تولید شده در آزمايشي نشان داد افزايش نیترو
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هاي هرز شايان ذكر است در برخي موارد نیز افزايش مصرف نیتروژن باعث افزايش قدرت رقابت گیاه زراعي در برابر علف .[1]

  .[3] گرددمي

. عدم وجود باشدهاي هرز مي در كلزا، كنترل علفيکي از عوامل مهم مديريت زراعي جهت دستیابي به عملکرد باال

 به .هاي هرز در اين محصول سبب خسارت هنگفت به اين محصول كلزا شده استهاي اختصاصي براي كنترل علفكشعلف

علف هرز ارشته باشد. مي (.Lepyrodiclis holosteoides Fenzl) ارشته خطاييهاي هرز، نحوي كه يکي از اين علف

و  هاي هرز مهاجم در چند سال اخیر در مزارع گندمبه عنوان يکي از علف (Caryophyllaceae) از تیره گل میخک خطايي

هاي تهران، البرز، كرمان، آذربايجان شرقي، همدان، يزد، لرستان و خراسان رضوي شايع شده و در حال پیشرفت در استان كلزا

هاي تهران و البرز ديده شده شدت آلودگي در مناطق شهريار و كرج از استان در حال حاضر بیشترين ؛به ساير نقاط كشور است

روند قادر به كنترل اين علف هرز هاي هرز پهن برگ مزارع گندم به كار ميهاي انتخابي متداول كه در كنترل علفكشو علف

با اين علف تاكنون پژوهشي در رابطه وجود گسترش سريع علف هرز ارشته خطايي در مناطق مختلف كشور با . [2] باشندنمي

لذا اين آزمايش با هدف بررسي برهمکنش نیتروژن و تراكم كلزا براي مديريت انجام نشده است.  كلزادر شرايط رقابت با  هرز

 علف هرز ارشته خطايي با تأكید بر دستیابي به مقدار بهینه منابع و حصول عملکرد انجام شد.

 هامواد و روش -2

مركز آموزش عالي امام خمیني كرج با مختصات عرض مزرعه پژوهشي در  1351-59يش در سال زراعي اين آزما

متر از سطح دريا و  1325دقیقه غربي، با ارتفاع  95درجه و  95دقیقه شمالي و طول جغرافیايي  19درجه و  39جغرافیايي 

 خصوصیات. باشدمي معتدل و خشک نیمه آمبرژه روش براساس منطقه اقلیممتر در سال انجام شد. میلي 210متوسط بارندگي 

 pHدرصد ماده آلي،  11/5متري داراي سانتي 35ق خاک مزرعه تا عم .است شده ارائه 1 جدول در آزمايش انجام محلخاک 

یمارها هاي كامل تصادفي با سه تکرار اجرا شد. تفاكتوريل در قالب طرح بلوکآزمايش به صورت  و بافت لوم بود. 9/0حدود 

كیلوگرم نیتروژن خالص در  195و  155، 95درصد نیتروژن( در چهار سطح صفر،  15شامل مقدار نیتروژن از منبع كودي اوره )

 19و  15، 9بوته در متر مربع و تراكم علف هرز ارشته خطايي در چهار سطح صفر،  55و  05هکتار، تراكم كلزا در دو سطح 

هاي روغني تهیه شد. د مطالعه كلزا )رقم سوپراستار( از موسسه تحقیقات نهال و بذر بخش دانهبوته در متر مربع بود. بذور مور

 از فسفره كود 1351 شهريور هاي هرز تهیه شد. درهمچنین بذور علف هرز ارشته خطايي از موسسه گیاهپزشکي بخش علف

 به توجه با هکتار در كیلوگرم 95 و 09 میزان به ترتیب به پتاسیم سولفات منبع از پتاس كود و تريپل فسفات سوپر منبع

 هنگام 3/1) مرحله سه در نیتروژن كودي تیمار. شد مخلوط خاک با زنيديسک دومین با خاک، آزمايش از حاصل كودي توصیه

-سانتي 2 عمق در كاريخشکه صورت به و دست با كلزا كاشت .شد مصرف( گلدهي شروع 3/1 و دهيساقه شروع 3/1 كاشت،

 نظر در مترسانتي 35 خطوط فاصله و متر 5 طول به كشت خط 5 شامل كرت هر. گرفت انجام ماه شهريور 19 در و ريمت

كشت كلزا  خطوط طرفین در زيگزاگ صورت به نرم ماسه با شده مخلوط خطايي ارشته بذور كلزا، كاشت با همزمان. شد گرفته

هاي آزمايشي براي حصول اطمینان هاي هرز در كرتعلف هاي فصل نیز تراكمدر انتشد.  یدهمورد نظر پاش هايبا توجه به تراكم

اواخر رشد كلزا ارشته خطايي جهت تعیین وزن خشک هرز  علفاز  يبردارنمونهمجدد مورد شمارش و بررسي قرار گرفت. 

 يهاسپس نمونهن شد. هاي هرز به صورت مستمر با دست وجیبه استثناء علف هرز ارشته خطايي، ساير علفصورت گرفت. 

و  يدر آون نگهدار گراديدرجه سانت 05 يساعت در دما 02قرار داده شد و به مدت  ييهامربوط به هر كرت در داخل پاكت

آنالیز  گیري شد.هاي فرعي علف هرز ارشته خطايي نیز اندازههمچنین در انتهاي دوره رشد ارتفاع و تعداد شاخهشد.  نيتوز
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در سطح  (LSD)دار ها با استفاده از آزمون حداقل اختالف معنيانجام شد. مقايسه میانگین SASافزار ده از نرمها با استفاداده

 درصد صورت گرفت. 9احتمال 

 نتايج و بحث -3

نتايج جدول تجزيه واريانس نشان داد اثر تراكم كلزا، سطوح نیتروژن و تراكم علف هرز ارشته خطايي و اثرات متقابل 

تراكم علف هرز ارشته خطايي و  ×تراكم علف هرز ارشته خطايي و سطوح نیتروژن  ×سطوح نیتروژن، تراكم كلزا  ×لزا تراكم ك

-بر وزن خشک، ارتفاع و تعداد شاخهتراكم علف هرز ارشته خطايي  ×سطوح نیتروژن  ×همچنین اثر متقابل سه گانه تراكم كلزا 

  (.1دار بود )جدول ي يک درصد معنيدر سطح آمارعلف هرز ارشته خطايي  هاي فرعي

هاي فرعي تجزيه واريانس اثر تراكم كلزا، سطوح نيتروژن و تراكم علف هرز ارشته خطايي بر وزن خشک، ارتفاع و تعداد شاخه -1جدول 

 علف هرز ارشته خطايي

درجه   منايع تغییرات

 آزادي

 علف هرز 
 هاي فرعيتعداد شاخه ارتفاع وزن خشک 

 91/5 25/1 23/199 2 تکرار
 10/1**  25/3511**  05/31001**   1  تراكم كلزا

 15/5**  15/2055**  95/153155**  3  نیتروژن
 12/55**  0/10305**  33/309211**   3  تراكم ارشته خطايي

 03/1**  05/90**  50/032**   3  نیتروژن×  كلزا تراكم
 51/5**  51/135**  50/1520 **  3  خطايي ارشته تراكم×  كلزا تراكم

 01/1**  50/351**  02/15351 **  5  خطايي ارشته تراكم×  نیتروژن
 05/5**  10/15**  23/201 **  5  خطايي ارشته تراكم×  نیتروژن×  كلزا تراكم

 11/5 19/1 00/5  52  آزمايشي خطاي
 05/13 05/2 52/2 - (درصد)  تغییرات ضريب

 در سطح احتمال يک درصد داري** معني 

تراكم علف هرز ارشته خطايي روي وزن خشک علف هرز  ×سطوح نیتروژن  ×نتايج بدست آمده اثر متقابل تراكم كلزا 

بوته در متر مربع كلزا با افزايش سطح نیتروژن و تراكم علف هرز ارشته خطايي وزن  55و  05نشان داد كه در هر دو تراكم 

تر بود. همچنین نتايج بوته در متر مربع كلزا ملموس 05داري افزايش يافت كه اين كاهش در تراكم خشک علف هرز بطور معني

بوته در متر مربع كلزا و  05گرم در متر مربع در تراكم  53/359مقايسه میانگین نشان داد كه بیشترين وزن خشک علف هرز با 

بوته در متر مربع علف هرز ارشته خطايي بدست آمد، درحالي وزن  19كیلوگرم نیتروژن در واحد سطح و تراكم  195با كاربرد 

بوته در متر  05بوته در متر مربع كلزا در همین سطح نیتروژن و تراكم علف هرز نسبت به تراكم  55خشک علف هرز در تراكم 

ر واحد سطح با تولید كانوپي افزايش تراكم گیاه زراعي كلزا درسد به نظر مي (.2درصد كاهش نشان داد )جدول  11مربع كلزا 

بطور كلي نتايج مقايسه  يابد.تر، مانع رسیدن تشعشع به علف هرز در زير كانوپي شده و وزن خشک علف هرز كاهش ميمتراكم

میانگین حاكي از آن است كه در هر دو تراكم كلزا با افزايش سطوح مختلف نیتروژن و تراكم علف هرز ارشته خطايي ارتفاع اين 

(. 2بوته در متر مربع كلزا كامالً محسوس بود )جدول  05در تراكم  افزايشداري از خود نشان داد كه اين هرز افزايش معنيعلف 

-شود. بنظر ميهاي هرز زمستانه مياظهار داشت كه افزايش تراكم گندم موجب كاهش ارتفاع علف [1]در همین راستا بريگز 

در متر مربع كلزا سبب تسريع در ايجاد محدوديت منابع و به دنبال آن تشديد رقابت،  بوته 55رسد رشد رويشي زياد در تراكم 

 شود كه در نهايت كاهش ارتفاع علف هرز ارشته خطايي را در پي خواهد داشت. هاي باال ميبه ويژه در تراكم
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هاي تروژن در هکتار و در تراكمكیلوگرم نی 195بوته در متر مربع كلزا با مصرف  05بیشترين ارتفاع علف هرز در تراكم 

متر مشاهده شد. همچنین باالترين ارتفاع سانتي 9/01 و  51 بوته در متر مربع علف هرز ارشته خطايي به ترتیب با 15و  19

و  كیلوگرم نیتروژن در هکتار 195متر و با مصرف سانتي 9/09بوته در متر مربع كلزا نیز با  55علف هرز ارشته خطايي در تراكم 

(. آنچه كه از اين نتايج مشهود است آن است كه در سطوح 2بوته در متر مربع ارشته خطايي بدست آمد )جدول  19تراكم 

نتايج بدست آمده اثر  كیلوگرم در هکتار( ارتفاع علف هرز ارشته خطايي نسبت به ساير سطوح باالتر بود. 195باالي نیتروژن )

هاي فرعي علف هرز نشان داد كه در هر تراكم علف هرز ارشته خطايي روي تعداد شاخه ×سطوح نیتروژن  ×متقابل تراكم كلزا 

بوته در متر مربع كلزا با افزايش سطح نیتروژن و تراكم علف هرز ارشته خطايي وزن خشک علف هرز بطور  55و  05دو تراكم 

مشهودتر بود. نتايج مقايسه میانگین اثر متقابل سه بوته در متر مربع كلزا  05داري افزايش يافت كه اين كاهش در تراكم معني

كیلوگرم نیتروژن در واحد  195و  با كاربرد  9/5هاي فرعي علف هرز ارشته خطايي با گانه نشان داد كه بیشترين تعداد شاخه

 . (2بدست آمد )جدول بوته در متر مربع كلزا  05و بوته در متر مربع علف هرز ارشته خطايي  19سطح و تراكم 
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اثر مقايسه ميانگين اثر متقابل تراكم كلزا، سطوح نيتروژن و تراكم علف هرز ارشته خطايي بر وزن خشک، ارتفاع و تعداد  -2جدول 

 هاي فرعي علف هرز ارشته خطاييشاخه

 تراكم علف هرز علف هرز

)بوته در متر 

 مربع(

نیتروژن 

ر )كیلوگرم د

 هکتار(

زا تراكم كل

)بوته در 

هاي فرعيتعداد شاخه متر مربع(  
 ارتفاع

متر()سانتي   

ن خشکوز  

)گرم در متر مربع(   

5 h 5 p 5 v 5 

5 

05 

33/2  fg 50/35  l 50/55  s 9 
50/2  df 10 i 1/151  r 15 
3 de 50/92  g 52/119  o 19 

    
5 h 5 p 5v 5 

95 2 g 9/13  k 01/150  n 9 
9/2  efg 9/39  g 51/252  h 15 
3 de 95 f 32/335  f 19 

    
5 h 5 p 5 v 5 

155 3 de 92 g 5/1035  m 9 
9/3  d 9/90  f 13/395  d 15 
9/1  c 55 d 00/351  c 19 
    

195 5 h 5 p 5 v 5 
9/3  d 9/55  d 13/155  l 9 
9/9  b 9/01  b 35/305  b 15 
9/5  a 51 a 53/359  a 19 

5 h 5 p 5 v 5 
5 

55 

2 g 35 o 23/91  u 9 
33/2  fg 50/33  m 00/05  t 15 
3 de 33/15  l 10/122  p 19 

     

95 

5 h 5 p 5 v 5 
3 de 35 o 12/115  q 9 
3 de 9/33  mn 10/225  k 15 
3 de 19 j 00/252  j 19 

     

155 

5 h 5 p 5 v 5 
9/2  efg 32 n 50/110  o 9 
9/3  d 35 l 09/250  i 15 
9/3  d 9/95  h 9/255  h 19 
    

195 5 h 5 p 5 v 5 
2 g 9/13  k 39/105  n 9 
9/2  efg 9/59  e 51/350  g 15 
9/1  c 9/09  c 05/315  e 19 

 ي ندارند.دارتفاوت معني LSDهايي كه حداقل داراي يک حرف مشترک هستند براساس آزمون در هر ستون میانگین

 گيرينتيجه -4

كیلوگرم در هکتار و همچنین  195بطور كلي نتايج بدست آمده نشان داد كه با افزايش سطوح نیتروژن از صفر به 

هاي فرعي علف هرز ارشته بوته در متر مربع وزن خشک، ارتفاع و تعداد شاخه 19افزايش تراكم علف هرز ارشته خطايي تا 

 ، ارتفاع و تعداد شاخه فرعيايش نشان داد. همچنین نتايج بیانگر آن است كه كمترين وزن خشکداري افزخطايي بطور معني

باشد كه دلیل اين امر ناشي از قدرت رقابت كلزا با تراكم بوته در متر مربع كلزا مي 55علف هرز ارشته خطايي مربوط به تراكم 
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توان از اين كاهد، لذا ميكم كلزا از قدرت رقابتي اين علف هرز مياز آنجا كه افزايش تراباشد. گیاهي مناسب در واحد سطح مي

 راهکار در مديريت ارگانیک ارشته خطايي بهره جست.  

 منابع -5

. اثر مقدار و زمان مصرف كود نیتروژن و تراكم علف هرز بر تولید بذر 1301راستگو، م.، قنبري، ع.، بنايان اول، م.، رحیمیان مشهدي، ح.  -1

 .19-53(: 1)3 .در گندم پايیزه. مجله پژوهشهاي زراعي ايران خردل وحشي

ساز. معاونت امور تولیدات هاي مشکلهاي هرز مزارع گندم با تأكید بر گونه. مديريت شیمیايي و غیرشیمیايي علف1352باشي معیني، م. مین -2

 گیاهي، موسسه تحقیقات گیاهپزشکي كشور.

. ارزيابي پارامترهاي رشد علف هرز ارشته خطايي در سطوح مختلف شدت تشعشع و 1355د، ا.، زند، ا. يعقوبي، س.ر.، آقاعلیخاني، م.، قالون -3

 .31-13(: 1)0 .هاي هرزمقدار نیتروژن. مجله دانش علف
4- Briggs, K.G. 1975. Effects of seeding rate and row spacing on agronomic characteristics of GHlenlea Pitic 62a nd 

Neepawa wheats. Canadian Journal of Plant Science, 55:363-67. 

5- Kholsa, P. Nagpal, R.K. 1995. Effect of fenugreek (Trigonella foenum graceum L.) on serum lipids in normal and 

diabetic rats. Indian Journal of Pharmacology, 27: 89-93. 
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ABSTRACT 
In organic agriculture, increasing plant density in lack of herbicides, have essential role in weed management. In 

order to study rapeseed density and nitrogen fertilizer on Lepyrodiclis (Lepyrodiclis holosteoides Fenzl.) growth 

characteristics,  a factorial experiment was laid out based on RCBD design with three replications in research 

field of higher education center of Imam Khomeyni in Karaj during 2015-2016 cropping year. Treatments were 

consist of nitrogen in four levels 0, 50, 100 and 150 kg ha-1, rapeseed density in two levels 70 and 90 plants per 

m2 and Lepyrodiclis density in four levels 0, 5, 10 and 15 plants per m2. Results of mean comparison showed that 

the highest weed biomass with 395. 03 g m-2 was in 70 plants per m2 with 150 kg N ha-1 and 15 plants per m2 

Lepyrodiclis. Also, maximum weed height and branching was observed in 70 plants per m2 with 150 kg N ha-1 

and 15 plants per m2 Lepyrodiclis. While increasing rapeseed density caused decrement of weed biomass and 

also, weed height and branching, So, increasing rapeseed density is an suitable strategy in Lepyrodiclis 

management in organic farming. 

Keywords: height, branching, Weed, biomass. 
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