
 

 

 

 

 

 

 

 دانشکده  کشاورزی

         گروه زراعت

 

 

 :پایان نامه عنوان

 هرز و عملکرد گندم هایآلی و نیتروژن بر ساختار علف تاثیر کاربرد کود

 

 استاد راهنما:

 آباددکتر حمیدرضا محمددوست چمن

 

 استاد مشاور:

 دکتر علی اصغری

 

 توسط:

 بهناز پورمراد کلیبر

 

 

 

 



 ب 

 

 

 بهناز:  نام کلیبر پورمراد:  دانشجو نام خانوادگي

 های هرز و عملکرد گندمتاثیر کاربرد کود آلی و نیتروژن بر ساختار علفعنوان پايان نامه: 

                           آباد چمن محمددوست رضاحمید دکتراساتيد راهنما: 

                        اصغری علی دکتراستاد مشاور : 

  گرايش:  مهندسی کشاورزی رشته:ارشد       كارشناسي مقطع تحصيلي:

    های هرزشناسایی و مبارزه با علف

فارغ  تاريخکشاورزي         :  دانشكده: محقق اردبيلي     دانشگاه

 84 تعداد صفحه:      13/3/1389التحصيلي:

 گندم ، هرز، کود نیتروژن، کود دامیعلف رقابت کلید واژه ها:

دهد لذا : از آنجا که هر یک از عملیات زراعی شرایط رقابتی بین گیاهان جوامع گیاهی را نیز تحت تاثیر قرار میچکيده

رشد و نمو گیاه زراعی به تاثیر آن بر شرایط رقابتی بین گیاهان با علف  الزم است در بررسی هر یک از عملیات زراعی بر

های هرز و عملکرد گندم نیتروژن بر ساختار علفکود به منظور بررسی تاثیر کاربرد کود دامی و  های هرز نیز توجه شود.

فاکتورهای مورد  .شدلی انجام در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبی 87-88در سال زراعی  یآزمایش

تن در  30کیلوگرم اوره در هکتار( و دو سطح کود دامی )کاربرد  300و  150)شاهد( ،  0آزمایش سه سطح کود نیتروژن )

 3های کامل تصادفی با فاکتوریل در قالب بلوک آزمایش بصورتهکتار کود دامی پوسیده و عدم کاربرد کود دامی( بودند. 

داری بر ارتفاع ها تاثیر معنینتایج آزمایش نشان داد که کاربرد کود نیتروژن، کود دامی و اثر متقابل آن .اجرا شدتکرار 

دار بود و رقابت های هرز بر ارتفاع گندم در تمامی مراحل رشد گندم معنیگندم نداشت. اما، تاثیر حضور و عدم حضور علف

کود دامی، کود نیتروژن و اثر متقابل کاربرد متر گردید. سانتی 8تا  4 های هرز موجب افزایش ارتفاع آن بینگندم با علف

های هرز بر درصد پوشش گندم و درصد نفوذ نور به سطح خاک نداشتند. تاثیر حضور علف داری بر درصدها تاثیر معنیآن

ای هرز نفوذ نور به هحضور علفدار بود. درصد معنی 5پوشش گندم و درصد نفوذ نور به سطح خاک در سطح احتمال 

های هرز کاربرد کود نیتروژن درصد پوشش گندم را در حضور علف .برابر کاهش داد 3سطح خاک را نزدیک به 

های هرز با افزایش مقدار کود نیتروژن، درصد پوشش علف های هرز افزایش داد.کاهش و در شرایط عدم رقابت علف

گیاهی را انداز جامعه سایهدرصد از  70لوگرم کود نیتروژن در هکتار بیش از کی 300هنگام کاربرد  ،کهافزایش یافت بطوری

-رفتن و دانهساقههای آماری نشان داد که اگرچه کود دامی در مراحل به تجزیه های هرز اشغال کرده بودند.علف

ثیر آن بر تراکم دهی گندم تادر مرحله خوشههای هرز نداشت، اما داری بر تراکم علفبستن گندم تاثیر معنی

های هرز در این مرحله از رشد گندم را کاهش داد. دار بود. کاربرد کود دامی تراکم علفهای هرز معنیعلف

-هرز در هر سه مرحله مورد مطالعه )به ساقههای داری بر تراکم علفسطوح مختلف کود نیتروژن تاثیر معنی
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های هرز نشان داد که در هر سه مرحله مورد مطالعه لفبستن( داشت. بررسی تراکم عدهی، دانهرفتن، خوشه

کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار  300و  150با کاربرد به ترتیب های هرز تراکم علفو کمترین بیشترین 

ها نشان داد که کاربرد کود دامی و اثر متقابل کود دامی با کود نیتروژن تاثیر تجزیه آماری داده مشاهده شد.

در طبقات مختلف ارتفاع گندم   آنتوزیع و بستن گندم های هرز در مرحله دانهر وزن خشک علفداری بمعنی

و   باالیی 3/1در الیه  آنتوزیع  و های هرز نداشت. اما، تاثیر کاربرد مقادیر مختلف کود نیتروژن بر وزن خشک علف

های هرز را روژن در هکتار وزن خشک علفکیلوگرم کود نیت 300و  150دار بود. کاربرد معنیباالی کانوپی گندم 

که بخش زیادی از آن در دو الیه باالیی گیاه قرار  درصد افزایش داد 85و  52در مقایسه با تیمار شاهد به ترتیب 

 7ها یکساله بهاره، گونه از آن 10خانواده در مزرعه مشاهده شد که  13دو گونه متعلق به  بیست و گرفته بود.

های یکساله زمستانه ستانه و بقیه چندساله بودند. در هر سه مرحله مورد بررسی در بین گونهگونه یکساله زم

های های چندساله کنگر وحشی گونهتره و شلمبیک و از گونههای یکساله بهاره سلمهجوموشی و خاکشیر، از گونه

های هرز چندساله ه را کاهش و علفهای هرز بهاره یکسالکاربرد کود نیتروژن سهم علف .دادندغالب را تشکیل می

داری بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم نداشت. نتایج ها تاثیر معنیکود نیتروژن، کود دامی و اثر متقابل آنرا افزایش داد. 

های هرز، افزایش مصرف کود نیتروژن عملکرد دانه گندم را افزایش داد. اما، آزمایش نشان داد در شرایط عدم حضور علف

افزایش  وکیلوگرم در هکتار موجب افزایش عملکرد گندم  150های هرز، افزایش مقدار نیتروژن تا ر شرایط حضور علفد

و در  4کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار  150د در تیمار ربنابراین درصد افت عملک. دادکاهش  رابیشتر آن عملکرد گندم 

-مدیریت کودهای نیتروژن می کهدهد آزمایش نشان می این نتایجبود. در صد  61کیلوگرم نیتروژن در هکتار  300تیمار 

 .کاهش دهدهای هرز را علف با تغییر شرایط رقابتی به نفع گیاه زراعی افت عملکرد ناشی از حضور دتوان
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 مقدمه

ی روابطط زراعی است که نقش مهمی در تامین نیازهای غذایی انسان و حتگندم از جمله مهمترین گیاهان 

یر کشت بطه کند. از آنجا که بدلیل محدودیت اراضی قابل کشت امکان افزایش سطح زسیاسی بین کشورها ایفا می

ی مین غطذاهای اصطلی بطرای تطاباشد، یکی از روشتامین نیازهای غذایی جمعیت رو به افزایش مقدور نمی منظور

ه توسطط کمورد نیاز جمعیت رو به افزایش، افزایش میزان تولید در واحد سطح به همراه حفظ محیط زیست است 

 شود.های هرز محدود میعوامل زیادی از جمله علف

هطم بطه مهطای بیولطوژیکی های کشاورزی یکی از تطنشزراعی در اکوسیستم انهای هرز با گیاهرقابت علف

ادی در ثیر زیطاتوانطد تطمطیهطا آنو کنتطرل گردد یم گیاهان زراعی هش شدید عملکردکا موجبرود که شمار می

نتطرل ایطن کبخش اعظمی از هزینه تولید محصوالت زراعی صرف ساالنه داشته باشد.  گیاهان زراعیافزایش تولید 

ابلیطت گیطاه به ق های هرز بستهتلفات ناشی از علفگردد. عوامل کاهش دهنده عملکرد و کیفیت گیاهان زراعی می

گنطدم را در  توانند عملکردهای هرز می( گزارش کردند علف2003ها )اواکه تورک و تبطوری .زراعی متفاوت است

-اومت علفها و گسترش مقبا توجه به هزینه باال برای تهیه و خرید علفکشدرصد کاهش دهند.  80تا  30حدود 

ای زراعطی ها، توسعه راهکارهطمحیطی ناشی از مصرف آنزیست هرز به این سموم شیمیایی و تاثیرات مخرب های

هطای هطا از اولویطتهرز در جهت کطاهش مصطرف آن هایبه عنوان یک روش ایمن و کم هزینه برای مدیریت علف

ی و مهطار های زراعی جهت توسعه تطوان رقطابتی گیاهطان زراعطامروزه روش ،شود. لذاکشاورزی پایدار محسوب می

جطه بطه مسطا لی ها بر گیاهان زراعی مورد توجه قرار گرفتطه اسطت. توهرز یا کاهش تاثیر رقابتی آن هایرشد علف

، تنطاوب مانند تراکم و الگوی کاشت، تاریخ کاشت، نوع و مقدار کود، زمطان و روش کطوددهی، نطوع و زمطان شطخم

پایدار  جهت مدیریت ند ابزار مناسبی درتواهای هرز و...، میزراعی، استفاده از بقایای گیاهی، مدیریت تلفیقی علف

 هرز باشد. های و موثر علف
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 . اهمیت و جایگاه گندم1-1

 و سال اخیر ارتباط نزدیکی با گسترش کشطاورزی 12000مصرف گندم، حداقل در طول  و تولید

گیری شطکل ولید غذای کافی، دریق تگیاه دیگری، ازطر هر . اهلی شدن گندم، بیش ازتمدن داشته است

بطرداری از گنطدم . بهرهداشطته اسطت به سطزایی جمعیت نقش ادامه رشد جامعه، توسعه دین و فرهنگ و

ه وسطیعی سازگاری زیاد آن به دامنطو  های خاصی محدود نبوده استهمگانی بوده و به منطقه یا فرهنگ

 .(1389)محمددوست و همکطاران،  کرده استم فراهاز شرایط رشد، تولید موفق آن را در سراسر جهان 

ن . گنطدم از نظطر میطزاانسطان اسطت مورد نیطاز منبع اصلی انرژی، پروتئین و فیبرهای رژیم غذایی گندم

ی در از تطوازن تجطار و تجارت گنطدم جطزم مهمطی استجهان  محصول غذایی در مهمترین تولید سالیانه

بطه هطا ولتاقتصادی بطین د در روابط سیاسی و موضوع مهمیگندم کلی، تجارت  بطور. اقتصاد ملی است

 اشد و در سالببدلیل جایگاه استراتژیک گندم، سطح زیر کشت جهانی آن همواره رو به افزایش می رود.شمار می

-لید و عملکرد متوسط گنطدم ططی سطال(. میزان تو1-1هکتار بوده است )جدول  میلیون 218463برابر  2009

 اده شده است.نشان د 1-1در جدول  2009تا  1995های 

طح زیر سواره هم ودر ایران نیز گندم در بین گیاهان زراعی از نظر سطح زیر کشت جایگاه اول را دارد 

ه ب 1361هکتار در سال  6042201سطح زیر کشت آن از که بطوری است.کشت آن رو به افزایش بوده 

ها از (. میزان تولید گندم نیز طی این سال2-1رسیده است )جدول  1387هکتار در سال  6647367

وگرم در کیل 76/4745کیلوگرم در هکتار به  76/2306تن و عملکرد آن از  84/13484456تن به  5956159

شت و میزان تولید گندم در استان اردبیل نیز در ک(. سطح زیر 2-1رسیده است )جدول 1387هکتار در سال 

از کل  درصد 41/5و  36/4تن بوده است که به ترتیب  69/729256ار و هکت 290100 به ترتیب 1387سال 

ر هکتار دکیلوگرم  28/6331شود. متوسط عملکرد گندم در استان اردبیل در همان سال کشور را شامل می

 .(3-1گزارش شده است )جدول

سرانه . تگزارش شده اس کیلوگرم 220کیلوگرم و در ایران  130متوسط مصرف سرانه گندم در جهان 

سرانه مصرف گندم در سطح جهان محسوب  کیلوگرم در سال است که باالترین 308مصرف گندم در استرالیا 
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های دوم کیلوگرم نیز به ترتیب رتبه 244ترکیه با مصرف سرانه  کیلوگرم و 247شود. روسیه با مصرف سرانه می

 .اندخود اختصاص داده و سوم را از این نظر به

  2009تا سال  1995ح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد گندم در جهان از سال . سط1-1جدول 

(www.iranwheat.ir) 

 سال زراعی
سطح زیرکشت 

 )هزار هکتار(

میزان تولید 

 )هزار تن(

 عملکرد 

 )تن در هکتار(

1996-1995 219203 538933 46/2 

1997-1996 230363 583709 53/2 

1998-1997 228562 610246 67/2 

1999-1998 225296 590308 62/2 

2000-1999 215599 586869 72/2 

2001-2000 217711 582099 67/2 

2002-2001 214877 581810 71/2 

2003-2002 214870 567,623 64/2 

2004-2003 210030 554414 64/2 

2005-2004 218663 624807 86/2 

2006-2005 217190 616407 84/2 

2007-2006 219411 624836 85/2 

2008-2007 218754 628550 87/2 

2009-2008 218852 634440 90/2 

2010-2009 218463 638265 92/2 

 

http://www.iranwheat.ir/
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 (/http://dbagri.agri_jahad.org/zrtbank) 1387تا سال  1361. سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد گندم در سطح کشور از سال 2-1جدول 

 عملکرد )کیلوگرم در هکتار(  میزان تولید )تن(  سطح زیر کشت )هکتار( 

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی سال زراعی

62-61 2110841 3931360 6042201 3608911 2347248 5956159 7/1709 06/597 

63-62 2185600 3773794 5959394 3793230 2413451 6206681 56/1735 53/639 

64-63 2188692 4005842 6194534 4053705 2576817 6630522 11/1852 26/643 

65-64 2131069 4172953 6304022 4326822 3229571 7556393 35/2030 93/773 

66-65 2329820 4261246 6591066 4575336 3025941 7601277 82/1963 11/710 

67-66 2017366 4535200 6552566 4050633 3209601 7260234 88/2007 71/707 

68-67 2038989 4217903 6256892 4146357 1863667 6010024 54/2033 85/441 

69-68 2136117 4141889 6278006 4839007 3172668 8011675 33/2265 766 
70-69 2224099 3968560 6192659 32/5694614 69/3098051 01/8792666 41/2560 65/780 

71-70 2317678 4321899 6639577 82/6723582 58/3455096 4/10178679 2901 44/799 

72-71 2340676 4466582 6807258 48/6500891 24/4231450 72/10732341 36/2777 36/947 

73-72 2308280 4473486 6781766 91/7040255 57/3829303 48/10869559 3050 856 
74-73 2291486 4275954 6567440 42/7094441 5/4133104 92/11227545 3096 59/966 

75-74 2264676 4063259 6327935 16/6877448 17/3137735 33/10015183 84/3036 22/772 

76-75 2269882 4029113 6298995 43/7140947 9/2903767 33/10044715 96/3145 7/720 

77-76 2229073 3950669 6179742 96/7630899 32/4324180 28/11955080 35/3423 54/1094 

78-77 2253834 2485233 4739067 49/7200623 04/1472574 53/8673197 83/3194 53/592 

79-78 03/2162064 96/2938652 99/5100716 52/6026978 12/2060777 64/8087755 6/2787 27/701 

80-79 33/2177901 99/3375230 32/5553132 54/6651566 6/2807050 14/9458617 12/3054 66/831 

81-80 2293844 01/3947004 01/6240848 6/8232468 91/4217772 51/12450241 94/3588 6/1068 

82-81 2398606 4010800 6409406 03/8704683 61/4734881 64/13439564 06/3629 53/1180 

83-82 2547632 4057688 6605320 6/9750304 58/4818175 18/14568480 2/3827 42/1187 

84-83 4/2634106 4316614 4/6950720 9/9972664 65/4335304 55/14307969 98/3785 33/1004 

85-84 6/2706995 4171923 6/6878918 86/10137769 46/4525975 32/14663745 03/3745 87/1084 

86-85 2781939 4440372 7222311 03/10575037 51/5311571 54/15886608 32/3801 2/1196 

87-86 2276394 2973811 52502205 95/6500314 5/1456332 45/7956647 53/2855 72/489 

88-87 2443036 4204331 6647367 97/8971949 87/4512506 84/13484456 46/3672 3/1073 
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 1387تا سال  1371. سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد گندم در سطح استان اردبیل از سال 3-1جدول 

(http://dbagri.agri_jahad.org/zrtbank/) 

 عملکرد )کیلوگرم در هکتار(  میزان تولید )تن(  سطح زیر کشت )هکتار( 

سال 

 زراعی
 دیم یآب جمع دیم آبی جمع دیم آبی

72-71 63273 188331 251604 69/126245 85/203249 54/329495 25/1995 22/1079 

73-72 52171 204425 256596 64/141206 21/190334 85/331540 61/2706 07/931 

74-73 66199 211768 277967 53/229750 29/221022 82/450772 6/3470 7/1043 

75-74 71438 230326 301764 62/205394 2/209727 82/415121 15/2875 57/910 

76-75 62435 237938 300373 48/159111 18/130367 66/289478 43/2548 9/547 

77-76 64522 238188 302710 33/234306 09/173249 42/407555 42/3631 36/727 

78-77 64572 130956 195528 55/218373 51/69406 06/287780 86/3381 530 

79-78 01/48363 99/217398 265762 08/159242 78/197527 86/356769 64/3292 6/908 

80-79 67833 223057 290890 92/215764 38/217736 3/433501 83/3180 15/976 

81-80 63399 255252 318651 59/233487 19/307219 78/540706 83/3682 59/1203 

82-81 77953 268089 346042 24/262455 15/388910 39/651365 84/3366 68/1450 

83-82 81769 275721 357490 28/313849 52/294767 8/608616 24/3838 08/1069 

84-83 82975 281016 363991 95/340413 71/272671 66/613085 61/4102 31/970 

85-84 76093 269806 345899 59/305414 26/227592 85/533006 7/4013 54/843 

86-85 76015 272551 348566 04/306027 67/218532 71/524559 88/4025 8/801 

87-86 57319 177604 234923 42/281549 22/208892 64/490441 97/4911 17/1176 

88-87 94005 196095 290100 87/471706 82/257549 69/729256 89/5017 39/1313 
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 گیاهشناسی و مراحل رشد گندم. 1-2

 . شودمشخص می، مرحله رشد جداگانه، مرحله رویشی و مرحله زایشی گندم با دورشد 

 رشد رویشی. 1-2-1

ها و برگ ماند وم انتهایی یا نقطه در حال رشد نزدیک سطح خاک باقی میتسیرماین دوره،  در

 . آوردهای غالت( را بوجود می)شاخه هاپنجه

ها یا بندهای روی ساقه کند که به گرههای برگ را تولید میانتهایی آغازی مریستم ها:رگب

های خیلی گرهها یا میانبنابراین، گره .. طی مرحله رشد رویشی، ساقه خیلی کوتاه استباشندمتصل می

 1الف برگ و پهنککنند و دارای دو بخش اصلی غها به سمت باال حرکت می. برگاندکوتاه فشرده شده

رگبرگ  12های برگ باریک و دارای حدود . پهنکغالف برگ همیشه دارای کرک است .باشندبرگ می

را  3هاگوشوارک و 2زبانک در این قسمت شود که. محل اتصال غالف و پهنک یقه نامیده میاست

 یها روبرگ تشکیل. سرعت دشونترین برگ ظاهر میهای جدید از داخل غالف جوان. برگتوان دیدمی

، همچنین اندازه و شکل پهنک برگ به درجه هابرگ ند، توسعه و باز شهاآن ندتم، ظاهر شیسرم

. تعداد کل (1975، مواد غذایی و رقم بستگی دارد )ایوانز و همکاران، حرارت، شدت نور، طول روز

 9تا  7 اما معموال بین، دی داردبستگی زیا یمحیط عوامل های تشکیل شده روی ساقه اصلی بهبرگ

ساقه در هر  یسبز رو یهاتعداد برگبا این حال، . (1966باشد )بونتینگ و درنان، متغیر میعدد 

 . ها داردآفات و بیماری ،باشد که بستگی به مواد غذایی، رطوبتبرگ می 4تا  2 زمان، اغلب

محل ها از . پنجهبوجود آورند ها رای یا پنجهنبجاهای ساقهتوانند ها همچنین میگره :هاپنجه

. در آغاز رشد، پنجه یابندگسترش می ،دنشوها به ساقه متصل میمحورهایی که غالف برگ هایجوانه

. معموال برای تغذیه به بوته مادری وابسته است بطور کامل در غالف برگ بوته مادری احاطه شده و

این امکان را زنی . پنجهافتدکه هر پنجه دارای سه برگ کامل نباشد، اتفاق نمییها تا زماناستقالل پنجه

که رقابت بین بنابراین، هنگامی .تولید کند یگیاه گسترش یافته و خوشه بیشترکند که فراهم می

                                                 
1 .Lamina 
2 .Ligule 
3 .Auricles 
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راهم این امکان را فها این طریق، پنجه. ازشودای کم باشد، دانه بیشتری در هر گیاه تولید میگونه

خسارت یخبندان یا ، زنی و استقرار ضعیفگیاه گندم بطور جز ی شرایط سخت مثل جوانه کنند کهمی

زنی . با افزایش نور و نیتروژن قابل دسترس پنجهنمایدتگرگ، خسارت حمله آفات و چرا را جبران 

؛ 1375وست، محمددرقم بستگی دارد ) نوعبطور زیادی به  تعداد پنجه . همچنینیابدافزایش می

 . (1975، همکاران و ایوانز ؛1966، درنان گ ونبونتی؛ 1380قبادی و همکاران، 

های پایینی ساقه گره ه کلئوپتیلی یاهایی نیز از گرهای جنینی، ریشهمانند ریشهه ها:ریشه

گسترش زنی ماه پس از جوانه 2تا  1 های نابجا یا گرهیاین ریشهآیند. می ها بوجوداصلی و پنجه

 95تا  90 د کردهدر یک گیاه کامال رش ، واستهای جنینی از ریشهها بیشتر ا تعداد آنیابند و عموممی

متر( از میلی 7/0تا  3/0تر )خیمهای نابجا عموما ض. ریشهدهندمی تشکیلدرصد حجم کل ریشه را 

ق ر زمان ظهور خوشه تا عمد الو اگر اجازه یابند، معمو متر( هستندمیلی 4/0 تا 2/0های جنینی )ریشه

 . (1389یابند )محمددوست و همکاران، میمتر توسعه  2

مدن کند و بوجود آمی را متوقفرویشی های های اندامرسیستم انتهایی تولید آغازیممدتی بعد، 

ه مرحل ،این مرحلهشود. خوشه ظاهر می، های باالییبا ظهور برگ ا. نهایتشودساختار خوشه شروع می

 . شودزایشی نامیده می

 

 رشد زایشی. 1-2-2

ارقام  از . بعضیو رقم دارد یاقلیم شرایط بودن این مرحله بستگی زیادی به فراهم زمان شروع

 بهترقرار گیرند،  (روز بلند مسید)فتوپریو های کوتاهاگر در معرض یک دوره سرما )ورنالیزاسیون( یا شب

گراد بطور درجه سانتی 3 دمای رسد ورنالیزاسیون درنظر میه ب. شوندبه مرحله زایشی وارد می

 این نیازاست. کند  ورنالیزاسیون بسیارصفر درجه  تر ازپایین دماهای اما در شودانجام میموثرتری 

سخت وجود  اپاییزه که متعاقب آن زمستان نسبت هنگام در کشت زود بویژهموقع، یاز گلدهی بسرمایی 

)محمددوست و  . طول دوره الزم برای دماهای پایین به رقم بستگی داردکندمی جلوگیری، دارد

  .(1389همکاران، 



 62 

برگ  جدید های. تولید آغازیباشدطویل شدن نوک بوته می، شواهد اولیه آغاز مرحله زایشی

. رشد بافت بین گرددمیمتوقف  نیز اندی که قبال تشکیل شدهیهانمو آغازی .شودمتوقف می

های ساختمان اولیه خوشه قابل رویت ن مرحله که آغازیای افتد وهای نوک اتفاق میبرجستگی

ی رهای ساختاس به شکل آغازیپها ساین برجستگی. نامندمی 4مرحله برجستگی دوگانه را باشدمی

بلچه گندم را ها سن. پوشهدهندرا تشکیل میها ها، لما وگلچهیابند که پوشهدر خوشه تمایز می موجود

شکیل . تپالئا احاطه شده است و یک لما توسطکدام  هر گیرند که شامل چندین گلچه است ومی بر در

این مرحله، افزایش تعداد  . پس ازشودشخص میملچه انتهایی بهای سنآغازی توسطسنبلچه آخری 

. تعداد گلچه اند افزایش یابدتو. اگر چه تعداد گلچه در هر سنبلچه میسنبلچه روی بوته غیرممکن است

از اجزای مهم  تعداد دانه در خوشه یکیکند. تشکیل شده حداکثر تعداد دانه در هر خوشه را تعیین می

. در شناخته شوندبطور کامل  در خوشه نهتعداد دا است فرآیندهای موثر بر مزال است و دانه عملکرد

تعداد سنبلچه افزایش ، قبل از شروع گلدهی بویژه، نیتروژن قابل دسترس میزان زیاد شدت نور زیاد و

تواند تا حدودی میاکم تر، کمبود ها کم استبین بوته اندزیسایه های پایینتراکمدر  آنجا کهاز . یابدمی

مانند ه. افزایش نیتروژن قابل دسترس دگردلچه بیشتر جبران نبتر و با سهای طویلبا تولید خوشه

)لطیفی و  تواند تعداد دانه در هر سنبلچه را افزایش دهداین مرحله می در یر باالی نورمقاد

 . (1377محمددوست، 

 شود واز جمله ساقه طویل می. کندظاهر خارجی گیاه تغییر می، آذینتشکیل گلفرایند طی 

له در این مرح . اولین تغییر قابل توجهاستاز غالف برگ پرچم  شدن رجاخ آمادهخوشه در حال نمو 

ن ایدر . شودمرحله ساقه کاذب نامیده می. این مرحله، رسدتر به نظر میاین است که گیاه عمودی

های انتهایی ممکن است گرههمچنین، . متر استسانتی 5اصلی بیشتر از  ساقهطول غالف برگ مرحله 

متر یا بیشتر سانتی گره یکمیان طول که موقعی استظهور اولین گره  و . مرحله رشدشوند دیدهساقه 

قابل ، متر باشدسانتی 2ها بیش از گره پایینی آنکه میانهای بعدی هنگامیگره . دومین گره وباشد

 . متاسفانه، ساختمان خارجی گیاه همیشه همبستگی نزدیکی با مرحله نموباشدمیشمارش رویت و 

                                                 
 1. Double ridge 
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انجام د ماه قبل از آشکار شدن گره دوم سنبلچه انتهایی چنتشکیل مرحله  ،. برای مثالآذین نداردگل

 .شودمی

. ارتفاع نهایی گیاهان بین ارقام گندم در این مرحله، ارتفاع گیاه است آشکار بسیاریک مشخصه 

های جدید تولید در توسعه سیستم مهمی عاملشدن ساقه  . کوتاهاستتغیر ممتر سانتی 150تا  30 از

با . (1389محمددوست و همکاران، ) باشد، سهیم می"5ز گندمانقالب سب"گندم است و در اصطالح 

واکنش بنابراین، ، شوندرس میودچار حاصلخیز کمتر  بسیاراینکه گیاهان پاکوتاه در شرایط  توجه به

مطالعات زیادی نشان داده است که بین ارتفاع گیاه  .دهندکود نیتروژن نشان میکاربرد بیشتری به 

-تواند توانایی رقابتی آنکاهش ارتفاع گیاه میو ابتی آن رابطه مستقیمی وجود دارد زراعی و توانایی رق

؛ دارن و 1998؛ پاوار و همکاران، 1383های هرز را کاهش دهد )راستگو و همکاران، ها با علف

(. از طرفی ارتفاع گیاه زراعی تابع عوامل مختلفی از جمله مقدار عناصر غذایی خاک و 2006همکاران، 

مطالعات زیادی (. 2007؛ حسن و خان، 1381های هرز است )احمدوند و همکاران، قابت با علفر

؛ 2006؛ دارن و همکاران، 2004؛ کچکارت و اسوانتون، 2001؛ عثمان و همکاران، 1383)راستگو و همکاران، 

فزایش ارتفاع گیاه های هرز کاربرد کود نیتروژن موجب ا( نشان داده است که در غیاب علف2007حسن و خان، 

های مختلف گاوپنبه بیشترین ارتفاع ( گزارش کردند که در تراکم2006زراعی گردیده است. دارن و همکاران )

ها نشان داد که ارتفاع کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار مشاهده شد. نتایج آزمایش آن 180ذرت در تیمار کاربرد 

 13کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار  180مقایسه با تیمار کاربرد ذرت در تیمار عدم کاربرد کود نیتروژن در 

های خردل وحشی با افزایش ( نیز گزارش کردند که در کلیه تراکم1382درصد کاهش یافت. مهاجری و غدیری )

که سطوح داری در ارتفاع گندم مشاهده شد در حالیکیلوگرم در هکتار افزایش معنی 100مصرف نیتروژن تا 

داری کیلوگرم نیتروژن در هکتار تاثیر معنی 100کیلوگرم نیتروژن در هکتار در مقایسه با  200و  150 نیتروژن

دهد که در شرایط کودی مناسب، ارتفاع گندم کمتر تحت تاثیر رقابت بر ارتفاع گندم نداشتند. این نتایج نشان می

های هرز را تا حدودی تواند مضرات حضور علفمی گیرد و در واقع فراهم بودن مواد غذاییهای هرز قرار میبا علف

 جبران کند.

                                                 
 5.Wheat  Green  Revolution 
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این  های رسیده به. همه گلچهشودگلدهی شروع می ،کامل ظاهر شد طورکه خوشه باین پس از

ه های خیلی باال، بویژ. تعداد کم دانه ممکن است نتیجه درجه حرارتد دادنمرحله تشکیل دانه نخواه

 18 ارت. گزارش شده است که در بعضی ارقام در درجه حرزمان گلدهی باشد همراه با تنش رطوبت، در

درجه  32کثر آن و حدا 10است و حداقل حرارت الزم  مطلوبباروری در حد ، گراددرجه سانتی 24تا 

شدن دانه در ابتدا سریع و  . پس از باروری، فرآیند پر(1975، همکاران و باشد )ایوانزگراد میسانتی

فتوسنتز بعد  ثیرشدیدا تحت تاکربوهیدرات دانه  .شودنزدیک شدن به وزن نهایی دانه کند می سپس با

پرچم  برگبقای  برگ سبز در اواخر فصل، بویژه یبقابه وزن نهایی هر دانه ، . بنابرایناستاز گلدهی 

های پایین ت. درجه حرارمهم استدر این مرحله عین حال، درجه حرارت نیز  . دربستگی زیادی دارد

ولید تبزرگتری  هایدانه، بنابراین. تری ادامه یابدپر شدن دانه برای مدت طوالنیتا د ندهاجازه می

 .(1975، همکاران ایوانز و)شود می

بخشی از ماده خشک که به  بهبودبا  .باشدعملکرد نهایی دانه تابعی از تجمع ماده خشک کل می

که  را های هواییاز ماده خشک اندام ی. درصدشودچند برابر می دعملکر ،شودیص داده میصدانه تخ

. با پذیرش ارقام نیمه پاکوتاه شاخص گویندمی 6شاخص برداشت ،سازدعملکرد نهایی دانه را می

؛ اکبری و همکاران، 1379)مدرس ثانوی و همکاران،  داری افزایش یافته استبرداشت بطور معنی

تواند رطوبت قابل دسترس طی رشد دانه نیز می درجه حرارت و. (1978؛ گاالقر و بیسکو، 1385

 . شاخص برداشت را تحت تاثیر قرار دهد

 

 های زراعی های هرز در اکوسیستم. علف1-3

ها که بصورت کاهش عملکرد و های کشاورزی و خسارت ناشی از آنهای هرز در اکوسیستمحضور علف

کند، همواره مورد توجه محققین بوده است. با توجه به نیازهای مایی مینقصان کیفیت محصوالت زراعی خودن

کنند و بنابراین در رشد و نمو های هرز، این گیاهان همواره در کنار یکدیگر رشد میمشابه گیاهان زراعی و علف

ها ترین آنافتد که عمدههای مختلفی اتفاق میهای هرز به صورتنمایند. تداخل رشد علفیکدیگر مداخله می

                                                 
 6. Harvest  Index (HI) 
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رقابت و آللوپاتی است. رقابت بین گیاهان به منظور تسخیر منابع ضروری رشد یکی از فرآیندهای کلیدی تعیین 

( که در اثر آن رشد و نمو 1385شود )راشدمحصل و همکاران، های زراعی محسوب میکننده کارآیی اکوسیستم

ای ن کاهش عملکرد نه تنها تابع تراکم و ترکیب گونهیابد. میزاگیاه زراعی و در نتیجه عملکرد آن کاهش می

 باشد. های هرز، بلکه تابع توانایی رقابتی دو گیاه، شرایط محیطی و عملیات زراعی نیز میعلف

 هبار است. گذاثیرهرز نیز ت هایهای انجام شده در جهت بهبود رشد و نمو گیاه زراعی بر علفتمام فعالیت

یاهان نسبت به گ هرز از منابع محیطی از جمله مواد غذاییهای اری از محققین، علفای که طبق نظر بسیگونه

ه علت راندمان ب( گزارش کردند که یوالف وحشی 1986برند. در آزمایشی کارلسون و هیل )زراعی بیشتر سود می

اهش و موجب ک بردیی مباالتر در استفاده از مواد غذایی در مقایسه با گندم از نیتروژن افزوده شده سود بیشتر

-نج در بهره( نسبت به بر.Cyperus sp( از برتری اویارسالم )1996گردد. همچنین آکافور )عملکرد گندم می

زرعه مآلودگی  ی برنج میزانبا افزایش حاصلخیزی مزرعه ،کهگیری از منابع محیطی گزارش داده است. بطوری

ود و با بتر فقترش سیستم ریشه، در جذب آب نسبت به برنج موتوسط اویار سالم بیشتر شد و به تبع آن با گس

د. تفاده کررنج اسباستفاده بیشتر از منابع غذایی و آب، کانوپی خود را گسترش داد و از نور بیشتری نسبت به 

-هادهن ونابع محیطی مهای هرز از تا علف بودهایی باید به دنبال روشهای زراعی در مدیریت اکوسیستم ،بنابراین

 .دادکمتر بهره ببرند و شرایط را به نفع گیاه زراعی تغییر  ،های کشاورزی استفاده شده

 

 هرز با گیاهان زراعیهای . رقابت علف1-4

های های هرز و گیاهان زراعی و عوامل موثر بر آن یکی از اجزای مهم در برنامهتعیین مکانیزم رقابت علف

های هرز با گیاهان زراعی، همواره بین د. با توجه به نیازهای مشترک علفآیهای هرز به حساب میمدیریت علف

ها بر سر جذب و استفاده از این نیازهای مشترک رقابت وجود دارد. هرچند تنها معدودی منابع یا عوامل آن

ه رقابت شود کتعدد اثرات متقابل سبب می ،پردازند اماها به رقابت میرشدی وجود دارد که گیاهان برای آن

گذارد و به های گیاهان اثر میترین عواملی است که بر ویژگیای شود. رقابت یکی از مهمتبدیل به پدیده پیچیده

گردد و ممکن است تاثیر آن طرق مختلف موجب کاهش عملکرد، کیفیت و افزایش هزینه تولید گیاهان زراعی می

؛ ریگنیر و 1988توجهی تغییر دهد )ریگنیر و همکاران، به حدی باشد که شکل و اندازه گیاهان را بطور قابل 
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(. شاخص سطح برگ، سرعت توسعه آن و توزیع آن در داخل کانوپی مخلوط اهمیت بسزایی در 1989استالر، 

 جذب نور دارد. سر تعیین رقابت مخصوصا بر

بین  نابعی درنین مد. چپردازنگیاهان برای منابعی از قبیل نور، آب و مواد معدنی با یکدیگر به رقابت می

با خطی بطه تقریبه را گیاهان توزیع شده و هر گیاه سعی در برآورده نمودن نیازهای خویش از این منابع دارد. نظر

ن در وانایی آتوده گیاه منعکس کننده تتوده گیاهان و جذب منابع محدود کننده رشد زیستبین تولید زیست

یستم ریشه سهرز به دلیل خصوصیات رشد و نمو خود از جمله های فعلباشد. استفاده از منابع محدود می

ی زراع هاناز گیا ترتر و سازگاری به شرایط محیطی، در جذب نور، آب و عناصر غذایی، موفقگسترده، ظهور سریع

و رای رشد و نم(. ایجاد شرایط مطلوب ب2004؛ تولیکف و سوتیاگین، 1986)بازدیرف و اسمیرنف،  کنندعمل می

بر . ودشاعی میهرز و در نتیجه افزایش عملکرد گیاهان زر هایگیاهان زراعی موجب تحت فشار قرار دادن علف

 ی بوده واهان زراعهرز برتر از گیهای عکس، در شرایط نامساعد و به هنگام کمبود عوامل مورد نیاز رشد، علف

ه گیاه برز بسته های هکاهش عملکرد ناشی از علفدهند. مقدار رشد و نمو گیاهان زراعی را تحت فشار قرار می

صل فی تمامی های هرز در طهرز و شرایط رشدی کامال متفاوت است. آلودگی شدید مزرعه به علفزراعی، علف

 رشد ممکن است منجر به تلفات کامل محصول برخی گیاهان زراعی شود. 

 

 هرز با گیاهان زراعی در جذب نورایه. رقابت علف1-4-1

شود، جذب نور است. های کشاورزی میکی از فاکتورهای اصلی که موجب رقابت گیاهان در اکوسیستمی

هایی که آب و عناصر غذایی به اندازه کافی وجود دارد، معموال نور تنها عامل محدود کننده رشد گیاهان در زراعت

ت اهمیت دارد که نور در داخل گیاه قابل (. این موضوع بویژه از این نظر در رقاب1383باشد )زند و همکاران، می

تواند رقابت برای نور را تحت تاثیر قرار گذار بر جذب نور توسط برگ میانتقال و ذخیره نیست. هر عامل تاثیر

باشد. های گیاهی است که بر رقابت بر سر نور تاثیرگذار میدهد. گسترش افقی و عمودی گیاه از جمله ویژگی

محصل و موسوی، )راشد های برگ و گسترش عمودی متاثر از ارتفاع گیاه استیر ویژگیگسترش افقی تحت تاث

خصوصیات مورفولوژیک گیاهان، بویژه ارتفاع بلند یکی از فاکتورهای اصلی در برتری رقابتی برای نور  (.1385

های هرز را و نمو علفتواند رشد افزایش درصد پوشش گیاه زراعی و در نتیجه افزایش توانایی رقابتی آن می است.
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یا سطح برگ باالتر فراهم کاهش دهد. این شرایط ممکن است از طریق انتخاب ارقام مناسب با ارتفاع بیشتر و 

تواند به این موضوع کمک تماید شود. همچنین عملیات زراعی مناسب از جمله کاربرد صحیح کود نیتروژن می

اند که کاربرد هایی نشان داده(. در عین حال آزمایش2004، ؛ جوروزک و همکاران1381)احمدوند و همکاران، 

های هرز بویژه نیتروژن کود نیتروژن نه تنها درصد پوشش و عملکرد گندم را افزایش نداد، بلکه رشد و نمو علف

(. نتایج 2004جوروزک و همکاران،  ؛1996گارد و همکاران، ؛ جورنس1996السل، پسندها را افزایش داد )

داد که کاربرد کود نیتروژن درصد پوشش سطح خاک توسط گندم و  ( نشان2004و همکاران ) جوروزک آزمایش

ها نشان دادند که تاثیر تحریک کنندگی کود نیتروژن بر رشد و ناندازی آن را افزایش داد. آبنابراین، توانایی سایه

سودمند آن بر افزایش توانایی سایه اندازی  اثرات پسند، ممکن استهای نیتروژنهای هرز، بویژه گونهنمو علف

 گندم را از بین ببرد. 

ان ه گیاههای هرز به دلیل گسترش افقی و عمودی بیشتر نسبت بدر رقابت برای نور بسیاری از علف

ه از ریب استفادضنمایند که این موضوع اندازی میها سایهتر هستند و به همین خاطر بر روی آنزراعی موفق

-ر مطالعهد( 1991محققین )کادنی و همکارن، دهد. ( گیاه زراعی را کاهش میPARفعال فتوسنتزی )تشعشع 

ذ نور به داخل با ارتفاع و رشد بیشتر در مقایسه با گندم نفو( Avena fatuaای نشان دادند که یوالف وحشی )

ای گندم هع بوتهتا سطح ارتفا که یوالف وحشیکانوپی گندم و رشد گندم را کاهش داد. در این مطالعه هنگامی

دم بود. الص گنخقطع گردید، میزان نفوذ نور به داخل کانوپی کشت مخلوط گندم و یوالف وحشی به اندازه کشت 

نی زمیع جو و سیبهای هرز تا الیه میانی ارتفاکه ارتفاع علف( گزارش کردند هنگامی1991و الپینا ) تیشکین

  هش یافت.   درصد کا 24و  18هرز به ترتیب ایسه با مزارع عاری از علفبود نفوذ نور به سطح خاک در مق

 خروس وریزی، تاجهای هرز همراه آن مانند تاجای نشان داده شد که در مقایسه با سویا علفدر مطالعه

ی را فیزیولوژیک و مورفولوژیک در تشعشع پایین بیشترین کارایی فتوسنتز هایتوق به علت ترکیبی از سازگاری

( گزارش کردند که رشد و نمو سویا با توق 1989(. ریگنیر و استالر )1988داشتند )ریگنیر و همکاران، 

(Xanthium strumarium L.( و تاتوره )Datura stramonium L. موجب تغییر در محل قرار گرفتن )

ارتفاع سویا تقریبا یکسان بود.  هایرشد گردید. سطح برگ توق در همه الیه اواخرها در اولین برگ روی ساقه آن

های پایینی خود را از دست داد و شروع به تولید برگ در باالی کانوپی گیاه که تاتوره به سرعت برگدر حالی

ها گزارش کردند که کاهش عملکرد سویا در نتیجه رقابت با توق به مراتب بیش از کاهش عملکرد زراعی نمود. آن
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متر بزرگتر سانتی 25و  10ره بود. این در حالی است که ارتفاع توق و تاتوره به ترتیب آن در نتیجه رقابت با تاتو

( در آمریکا نشان داد که عملکرد سویا در حضور توق، 1985های استالر و وولی )از سویا بود. نتایج آزمایش

 های هرز بود.ندازی علفانتیجه سایهدر درصد آن  25تا  20درصد کاهش یافت، که  56تا  44گاوپنبه و تاتوره 

رگ از بسطح  دهد. شاخصسطح برگ گیاه توانایی جذب نور و رقابت کنندگی گیاه را تحت تاثیر قرار می 

ح برگ اخص سطگیرد. هرچه شجمله معیارهایی است که برای ارزیابی رقابت بر سر نور مورد استفاده قرار می

شته تری داقابتی با گیاهی است که شاخص سطح برگ بیشبیشتر باشد، میزان نفوذ نور کمتر است و برتری ر

قایسه با ( گزارش کرد که خردل وحشی به علت دارا بودن شاخص سطح برگ بیشتر در م1379باشد. رمضانی )

نش همکارا وتر بود. گراهام نسبت به گندم در جذب نور موفق ،گندم مخصوصا در سطوح باالی کود نیتروژن

ورگوم سخروس و هرز تاجهای کانوپی مخلوط علفب نور و شاخص سطح برگ الیهای جذ( در مطالعه1998)

متری  6/0تا  3/0ای را مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه شاخص سطح برگ سورگوم عمدتا در الیه دانه

داشت.  ی قرارمتری کانوپ 6/0خروس در باالی که بیشترین شاخص سطح برگ تاجکانوپی متراکم بود، در حالی

فت. ن کاهش یاآخروس، شاخص سطح برگ سورگوم و جذب نور توسط در این بررسی با افزایش تراکم تاج

 ید.رگوم گردهای باالیی کانوپی موجب کاهش دریافت نور توسط سوخروس با جذب نور در الیهبنابراین تاج

ه با ر مقایسدهای افقی برگ گذارد. بدین صورت که گیاهانی بای برگ نیز بر جذب نور تاثیر میزاویه

ن ین گیاهاد. همچنباشنهای عمودی، از توانایی بیشتری در رقابت برای جذب نور برخوردار میگیاهان دارای برگ

د شته باشنی نور داهای متناوب رقابت کمتری براهای متقابل ممکن است در مقایسه با گیاهان دارای برگبا برگ

 (. 1385)راشدمحصل و موسوی، 

ها ها و زمان رویش آنهای هرز، عادت رشد، تراکم آنهمچنین میزان رقابت برای نور به آهنگ رشد علف

توانند در جذب نور با گیاه های هرز یکساله آهنگ رشد اولیه سریعی دارند و زود میبستگی دارد. بعضی از علف

روز  50تا  45تولیدی خردل وحشی  ( عنوان نمود حداکثر سطح برگ1995زراعی شروع به رقابت کنند. وال )

شود که این پدیده نسبت به اغلب گیاهان زراعی زودتر رخ داده و به عنوان یک پس از سبز شدن حاصل می

( نیز بیان نمود 1379آید. حسن نیا )بویژه در گیاهان زراعی کوتاه قد به حساب میدر جذب نور برتری رقابتی 

 25متری و گندم در ارتفاع سانتی 75تا  50بوده و این گیاه در ارتفاع  آهنگ رشد خردل وحشی از گندم بیشتر

متری بیشترین شاخص سطح برگ را داشتند و بنابراین خردل وحشی نسبت به گندم در جذب نور سانتی 50تا 
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آشکاری  های هرز نسبت به تراکم گیاه زراعی، بر میزان و زمان آغاز رقابت برای نور اثرتر بود. تراکم علفموفق

کنند. باال بودن سرعت رشد و های هرز با تراکم باال رقابت با گیاه زراعی در جذب نور را زودتر آغاز میدارد. علف

شود )زند و ها با گیاه زراعی میهرز سبب زودتر آغاز شدن رقابت آن هایهمچنین افزایش سریع تراکم علف

 16( گزارش کرد در 1976فیلتون ) (.1998و همکاران، ؛ گراهام 1992گیفن و همکاران،؛ مک1383همکاران،

-سانتی 50 فواصل ردیف ی هرز موجود در کشت سویای باهاهفته پس از کاشت سویا میزان وزن خشک علف

متری بود. نتایج آزمایش اکی و همکاران سانتی 100درصد سویای کشت شده با فاصله ردیف  28متری، 

های وپنبه به علت برخورداری از ارتفاع بیشتر و تولید انشعابات بیشتر در الیههرز گا( نشان داد که علف1990)

 باالی کانوپی در مقایسه با سویا نور بیشتری دریافت نمود.

نوری که به  ر است.هرز نه تنها بر کمیت نور بلکه برکیفیت آن هم تاثیر گذارقابت بین گیاه زراعی و علف

شد ده و از رمادون قرمز است که این نور موجب تحریک غالبیت انتهایی شرسد نور ی گیاهی میداخل جامعه

( مشخص شد 1991) (. در آزمایش بگونیا و همکاران1990کند )بگونیا و آلدریچ، های جانبی جلوگیری میجوانه

 44ر بوته الف در هغدرصد، تعداد  80درصد بلندتر از سویا بود، تعداد بوته در هر شاخه  25که گاوپنبه هنگامی

 درصد کاهش یافت. 80درصد و عملکرد سویا 

سازگاری  اندازیهایی با نور باال و همچنین تغییرات شدید نور، بویژه سایههای هرز اغلب به محیطعلف

ا نور بهای حیطتواند حتی در مهای هرز در سطوح نوری متفاوت میخوبی دارند. انعطاف پذیری فتوسنتزی علف

ز اراعی را حصوالت زمهای هرز در تواند کنترل علفها شود که این امر میب بقا و تولید مثل آنبسیار پایین موج

 (.1383طریق مدیریت نور محیط با مشکل مواجه سازد )زند و همکاران، 

 

 ای هرز با گیاهان زراعی برای جذب آبه. رقابت علف1-4-2

که های هرز برای جذب آب در جاییبت علفآب از مهمترین منابع ضروری برای رشد گیاهان است. رقا

های هرز و گیاهان گیاهان زراعی حضور دارند جنبه دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. رقابت بین علف

تواند موجب تنش آب و در نهایت زراعی بر سر جذب آب سبب کاهش رطوبت موجود در خاک شده که می

دد. آب برای رشد موفقیت آمیز گیاهان عاملی ضروری است و کمبود آن کاهش رشد و عملکرد گیاهان زراعی گر
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های هرز با استفاده از آب و مواد غذایی موجود در خاک، تواند موجب کاهش محصول و کیفیت آن شود. علفمی

جم هرز برای جذب آب را حکنند. میزان رقابت بین گیاه زراعی و علفگیاه اصلی را دچار کمبود و کندی رشد می

تری داشته ی گستردهکند و برتری رقابتی با گیاهی است که حجم ریشهها نسبت به یکدیگر تعیین میی آنریشه

های دیگر ریشه (. عالوه بر گستردگی ریشه ویژگی2006، دارن و همکاران، 1385باشد )راشدمحصل و موسوی، 

نفوذ زود هنگام و سریع ریشه  -1عبارتند از:  ،شودکه موجب باال بردن توانایی رقابتی یک گونه در جذب آب می

نسبت باالی طول ریشه به وزن آن،  -4های هوایی، نسبت باالی ریشه به اندام -3تراکم زیاد ریشه،  -2درخاک، 

باال بودن توانایی  -7های مویین، طویل بودن ریشه -6های در حال رشد و یا فعال ریشه، زیاد بودن بخش -5

 (.1976جذب ) ترنبت، 

ان ه رشدشبهای هرز گیاهانی سریع الرشد و در عین حال کم توقع هستند که با حداقل  امکانات علف

د که شوجب میهای هرز موای عمیق و گسترده بسیاری از علفدهند. رشد اولیه سریع و سیستم ریشهادامه می

ه در کطوریزودتر آغاز شود. ب ،رقابت با گیاه زراعی بر سر جذب آب که سیستم ریشه سطحی و افشان دارد

متر  9گر وحشی به متر و درکن 5متر، در قیاق و پیچک به  2ها تا روباهی عمق ریشهخروس و دمتره، تاجسلمه

های هرز در لفعهای کمبود رطوبت، شود که در دوره(. همین امر موجب می2004رسد )بازدیرف و همکاران، می

 ند.ت بپردازه رقاببیشتری برای ادامه حیات داشته و با گیاه زراعی در جذب آب مقایسه با گیاهان زراعی سازش ب

ها سایر گونه گونه در مقایسه بایک تواند برای هرز در خاک میی گیاه زراعی و علفنوع گسترش ریشه

ی که ، هنگامهقی ریشبرتری رقابتی بوجود بیاورد. به عنوان مثال، گیاهی مانند علف جارو به دلیل عدم گسترش اف

های ین ردیفبگیرد رقابت بیشتری برای جذب آب در مقایسه با هنگامی دارد که در روی ردیف کاشت قرار می

اشت کهای دیفرهرز توق به دلیل گسترش افقی ریشه، حتی به هنگام رشد در بین کند. و یا علفشت رشد میاک

 (.1967)داویس و همکاران، تواند اثرات رقابتی بر گیاه زراعی وارد نماید نیز می

های مهم رقابت بر سر آب است. به برداری از آب نیز از جنبهها از نظر توانایی ذاتی در بهرهتفاوت بین گونه

 (.1385محصل و همکاران، راشدکربنه هستند ) 3کربنه در استفاده از آب کاراتر از گیاهان  4عنوان مثال گیاهان 

تا  5/1برابر و یوالف وحشی  3تا  2تره های هرزی مثل سلمه( نشان داد که علف1968نکا )اارحنتایج آزمایش زا

کنند. متوسط قدرت جذب آب توسط برابر بیش از گیاهان زراعی مثل گندم، یوالف، جو و سویا آب جذب می 2

مایش برابر است. وضعیت آب و روابط رقابتی سویا و توق در یک آز 2های هرز نسبت به گیاهان زراعیعلف
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ای مورد مطالعه قرار گرفت. هر دو گونه در مزرعه در شرایط خالص و مخلوط کشت شدند. نتایج آزمایش مزرعه

درصد کاهش یافت و میزان تخلیه رطوبت خاک در طی  52نشان داد که عملکرد بذر سویا در نتیجه حضور توق 

و  620، 550 متری خاک به ترتیبسانتی 137فصل رشد برای سویا، توق و کشت مخلوط دو گونه در عمق 

های های هرز باالست و علف(. همچنین ضریب مصرف آب در علف1383 متر بود )زند و همکاران،سانتی 650

برابر گیاهان زراعی به آب نیاز دارند. به عنوان مثال میزان آب  4تا  3ی خشک هرز برای تولید هر کیلوگرم ماده

لیتر، برای کتان  300تا  200لیتر، برای سورگوم 400تا  250رم ماده خشک ذرت گمورد نیاز برای تولید هر کیلو

به   لیتر است، اما برای تولید هر کیلوگرم ماده خشک یوالف وحشی 510تا  460لیتر و برای گندم  430تا  400

 (.2004باشد )بازدیرف و همکاران، لیتر آب نیاز می 600

ب رای جذب آهای هرز و گیاهان زراعی بادی درباره رقابت علف( با بررسی مطالعات زی1995پاترسون )

ه سود بهرز فنتیجه گرفت که در بعضی موارد کاهش رطوبت موجود در خاک از طریق کاهش اثر توان رقابتی عل

ش دهد راعی کاههای هرز را بیشتر از رشد گیاه زکه تنش آب رشد علفدر صورتی ،گیاه زراعی است. بنابراین

 های هرز استفاده کرد.عنوان یک روش مناسب در مدیریت علف از رطوبت خاک به توانمی

 

 های هرز با گیاهان زراعی برای جذب عناصر غذایی. رقابت علف1-4-3

ی شاورزکهای عناصر غذایی خاک یکی از فاکتورهای مهم و موثر بر رشد و نمو گیاهان در اکوسیستم

د صلی محدوبا گیاهان زراعی برای جذب این عناصر یکی از عوامل ا های هرزشوند و رقابت علفمحسوب می

 آید.کننده رشد و نمو و عملکرد گیاهان زراعی به حساب می

های کشاورزی از عناصر غذایی خاک به شرایط محیطی، خصوصیات میزان استفاده گیاهان در اکوسیستم

؛ 1981های هرز بستگی دارد )نلسون و تورسون، ای و میزان آلودگی آن به علفبیولوژیکی گیاه، ترکیب گونه

های هرز معموال های مختلف بر این نکته تاکید دارند که برخی از علف(. نتایج آزمایش1991لوشاکف و همکاران، 

این امر موجب کاهش مقدار  وکنند تر و به مقدار بیشتری نسبت به گیاهان زراعی جذب میعناصر غذایی را سریع

ویس و الیبمن، ا؛ د1998؛ سانتوز و همکاران، 1976گردد )آلکمپر، قابل جذب برای گیاه زراعی می عناصر غذایی

های هرز، (. جذب بیشتر عناصر غذایی توسط علف2004؛ الیبمن و همکاران، 2004؛ بازدیرف و همکاران، 2001
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های هرز و در ، رشد و نمو علفعالوه بر تخلیه عناصر غذایی از خاک و ایجاد شرایط کمبود برای گیاهان زراعی

؛ 2004؛ آندرسون، 2003شو و همکاران، دهد )بلکها با گیاهان زراعی را افزایش مینتیجه توانایی رقابتی آن

دهد که یک گیاه خردل وحشی در مقایسه با یک (. مطالعات انجام شده نشان می2007محمددوست و همکاران، 

(. نتایج 2004 کند )بازدیرف و همکاران،فر و چهار برابر پتاسیم و آب جذب میبوته یوالف، دو برابر نیتروژن و فس

های هرز در کنار ذرت موجب افت میزان ( نشان داد که حضور علف1995های وانگریز و همکاران )آزمایش

های هرز ( گزارش کردند که در شرایط مسکو، علف1986نیتروژن و پتاسیم ذرت شد. بازدیرف و اسمیرنف )

های لوشاکف و کیلوگرم در هکتار عناصر غذایی از خاک برداشت کردند. آزمایش 154تا  115مزرعه گندم 

 4/15کیلوگرم در هکتار نیتروژن،  4/44های هرز بطور متوسط ساالنه ( نیز نشان داد که علف1991همکاران )

استفاده ازعناصر غذایی در کنند. به عبارتی ضریب از خاک جذب می O2Kکیلوگرم  4/70و  5O2Pکیلوگرم 

درصد  40تا  30های هرز بسیار باال است. ضریب استفاده از عناصر غذایی بطور میانگین در گیاهان زراعی علف

درصد می باشد )بازدیرف و  70تا  60های هرز میانگین ضریب استفاده از عناصر غذایی که در علفحالی است در

 (.2004همکاران، 

-یماعی جذب هان زرتر از گیاهای هرز منابع غذایی را به آسانی و در بیشتر موارد آساناز آنجایی که علف

ه و ایش داددسترسی به عناصر غذایی را برای گیاه زراعی افز ،های هرز از یک سیستم کشتکنند، حذف علف

م اهش تراکبرای ک نیتواند به عنوان جایگزیدهد. بنابراین افزایش حاصلخیزی خاک نمیعملکرد آن را افزایش می

ی هرز هاعلف های هرز باشد. این مساله ممکن است به علت مصرف بیش از حد عناصر غذایی توسط برخی ازعلف

ا بپی همرا ا کانوو یا به علت اثر افزایش حاصلخیزی بر بعضی از فرآیندهای رشد گیاهی از جمله توسعه ریشه ی

 (.1383مصرف بیشتر منابع باشد )زند و همکاران، 

 

 های کشاورزیهرز در اکوسیستم هایمدیریت علف. 1-5

کنند. در های هرز رهیافتی است که در آن پیشگیری و کنترل نقش مشترک و توامی ایفا میمدیریت علف

هرز و به حطداقل ازدیاد بانک بذر، جلوگیری از رویش علف جلوگیری ازی امکانات موجود، جهت این تعریف از همه

های هطرز دارای دو هطدف مدیریت علف ،شود. بنابراینهرز سبز شده با گیاه زراعی استفاده میت علفرساندن رقاب
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هطای هطرز و مبطانی اکولوژیطک ی علطفهای هرز مستلزم آگاهی دربطارهمدت است. مدیریت علفمدت و درازکوتاه

 (. 1385باشد )راشدمحصل و موسوی، ها میمربوط به آن

ز و هرعلف های کشاورزی با توجه به شرایط محیطی، اقتصادی، نوعر اکوسیستمهای هرز دمدیریت علف

تراکم  -1رد: های هرز سه اصل کلی وجود داشود. در مدیریت علفهای مختلفی انجام میگیاه زراعی به روش

؛ 1987تان،  ؛ ویور و1985های مختلفی )کوزنس، های هرز باید به سطح قابل تحمل کاهش یابد. آزمایشعلف

ل یک رابطه های هرز و مقدار کاهش عملکرد محصو( نشان داده است که بین تراکم علف2003چیکوی و اکلم، 

 میزان خسارت -2ها را کاهش دهد. تواند مقدار خسارت آنهای هرز میهذلولی وجود دارد. کاهش تراکم علف

ای هرز هدن علفخیر در زمان نسبی سبز شهای هرز را با بکارگیری عملیات زراعی از جمله تاوارده توسط علف

اد. ، کاهش دی و آبنسبت به گیاه زراعی و افزایش سهم گیاه زراعی در استفاده از منابع رشد بویژه عناصر غذای

 ،شوندیهایی که به راحتی کنترل میا گونه های کم خطر وهای هرز باید به سمت گونهای علفترکیب گونه -3

 تغییر نماید.

وسعه تعت از های هرز است. هدف از این روش جلوگیری و مماناولین روش برای مقابله با علف یپیشگیر

گی یک فتن آلودهای رویشی است و شامل اقداماتی است که از آلوده شدن یا شدت گرها توسط بذر یا اندامآن

ت اهش خسارراه برای کترین کند. پیشگیری یکی از اصول اولیه کشاورزی صحیح و ارزانمنطقه جلوگیری می

کانیکی ابزار م ها وشود، که متاسفانه در چند دهه اخیر به علت توسعه و رواج علفکشهای هرز محسوب میعلف

 (. 1380کنترل، مفهوم کلی پیشگیری فراموش شده است )موسوی، 

های هکنی شامل حذف کامل گونهای هرز است. ریشههای مدیریت علفکنی یکی دیگر از روشریشه

های نهرویشی گو هایندامباشد. این روش مستلزم از بین بردن کلیه بذور یا اهرز از مزرعه، منطقه یا ناحیه میعلف

چک سطوح کو کنی، این روش درهرز در سطح منطقه آلوده است. به علت مشکل و پرهزینه بودن روش ریشهعلف

 (.1383رود )زند و همکاران، ر میبکا ،شودها کشت میو مناطقی که گیاهان با ارزش در آن

باشد. عملیات کنترل موجب جلوگیری از رشد های هرز کنترل میهای مدیریت علفیکی دیگر از روش

های هرز ای از علفشود و الزاما منجر به حذف هیچ گونهها در سطح مشخصی میهای هرز یا کاهش آنعلف

بوده و به اهداف مجریان، میزان تاثیر ابزار یا راهکارهای کنترلی و های هرز نسبی کنترل علف ،گردد. بنابرایننمی

هرز بستگی دارد. عملیات کنترل از دو طریق عمده کاهش تراکم گیاهی و تغییر های علففراوانی و سماجت گونه
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نترل های کگذارد. روشهرز تاثیر میهای موجود در سطح تیمار شده بر جمعیت گیاه زراعی و علفترکیب گونه

های هرز شامل: کنترل مکانیکی، کنترل فیزیکی، کنترل زراعی، کنترل بیولوژیکی، کنترل شیمیایی و کنترل علف

 باشند.تلفیقی می

وجه مورد ت های هرزهای گذشته در مدیریت علفها یکی از عوامل مهمی است که در دههکاربرد علفکش 

رانی از ها و نگی نهادهها، ضرورت کاهش هزینهرز به علفکشهای هقرار گرفته است. اما، افزایش مقاومت علف

ر موجب ها گردیده است. این امها در محیط، موجب نیل کشاورزان در جهت کاهش مصرف آناثرات علفکش

اشت، ک، الگوی خ کاشتتوجه کشاورزان و محققان به استفاده از عملیات زراعی از جمله انواع خاکورزی، تغییر تاری

ی سعهبود و توهای هرز و بههای گیاهی و مدیریت کاربرد کودهای شیمیایی در مدیریت علفاز مالچ استفاده

ست ها شده انآهای جایگزین برای کنترل های هرز بر مبنای استفاده از روشمدیریت تلفیقی علف هایسیاست

های مدیریت علف امروزه در مبحث(. 2005شو، ؛ بلک2005همکاران،  شو و؛ بلک1996؛ بوهلر، 1384بند، )آینه

ریعتی، یمیان و شها مدنظر نیست )رحباشد و مبارزه با آنهای هرز میهرز بیشتر تاکید بر کنترل جمعیت علف

 ه منظورهای هرز در برخی از گیاهان زراعی مثل گندم زمستانه ب(. مشخص شده است که کنترل علف1378

ت ت در کشباشد، بلکه به خاطر اجتناب از مشکالصول فعلی نمیکاهش خسارت وارد آمده به عملکرد در مح

طالعات دقیق اهای هرز نیازمند های مدیریت علفی چنین سیستم(. توسعه1990بعدی است )لوتز و همکاران، 

 باشد.های زراعی میها در سیستمهای هرز نسبت به عملیات زراعی و اثرات آناز رفتار علف

 

 های هرزیایی در مدیریت علف. نقش کودهای شیم1-6

گیاهان  های هرز است.های زراعی مهم در کنترل علفمدیریت کاربرد کودهای شیمیایی یکی از روش

( و یا خاک H ,C ,Oها را از طریق هوا )عنصر غذایی نیاز دارند که آن 17زراعی برای رشد و نمو خود به 

(…,Mg ,S ,P ,Nتامین می )بین  است. در ان به هر یک از این عناصر غذایی متفاوتکنند. میزان نیاز گیاه

ست، که از بقیه بیش ا پتاسیمشود نیاز گیاه به سه عنصر نیتروژن، فسفر و عناصر غذایی که از خاک تامین می

 شود. عمدتا این نیاز از طریق کاربرد کودهای شیمیایی تامین می
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-یستمه در سباشد و به همین علت است کاهان مینیتروژن یکی از مهمترین عناصر غذایی مورد نیاز گی

؛ دی 1985 دوک گیرند )اگلی وهای مختلف کشاورزی کودهای نیتروژن در سطح وسیعی مورد استفاده قرار می

؛ کچکارت و 2003؛ کامارا و همکاران، 1999؛ را ون و جانسون، 1999رانکا و همکاران، ا؛ ک1995توماسو، 

-ب گونهراکم، ترکیتواند بر تیزان نیتروژن، فسفر و پتاسیم خاک به طرق مختلفی می(. افزایش م2004اسوانتون، 

اخ و شوسعه ت تغییر ای و وضعیت رقابتی جوامع گیاهی تاثیر گذار باشد. جذب این عناصر توسط گیاهان موجب

ده خشک در ااین موضوع دریافت نور، فتوسنتز و تجمع م کهشود میهای مختلف ارتفاع در الیهها برگ آن

کبری و همکاران، ؛ ا1383؛ راستگو و همکاران، 1381دهد )احمدوند و همکاران، گیاهان را تحت تاثیر قرار می

اله به هنگام (. این مس2008شو و برانت، ؛ بلک2005شو و همکاران، ؛ بلک2004، زیمدال و همکاران، 1385

  رقابت گیاهان با یکدیگر از اهمیت زیادی برخوردار است.

 ،هک هی استگیاهان جوامع گیاآرایش کانوپی  در تغییریکی از اثرات کاربرد کودهای نیتروژن ایجاد 

یت رز از اهمهای هلفعدارد و توجه به این تغییرات در مدیریت  یکدیگرها با اهمیت زیادی در توانایی رقابتی آن

داخل رایط تشحت تاثیر عوامل محیطی و زیادی برخوردار است. اگرچه تغییر ساختار کانوپی گیاهان زراعی ت

(، اما 1999؛ رایت و همکاران، 1990؛ آکی و همکاران، 1381بخوبی بررسی شده است )نجفی و همکاران، 

اخل با طی و تدهای هرز تحت تاثیر تغییرات محیمتاسفانه درباره تغییرات ایجاد شده در آرایش کانوپی علف

-گونه شک و ترکیببه تغییر تراکم، وزن خها بررسینشده است و در بیشتر گیاهان زراعی مطالعات زیادی انجام 

بمن، دیک و الی ؛1982هاز و استربیگ، ؛ 1385محمددوست و تولیکف، )های هرز توجه شده است ای علف

کاران، ؛ محمددوست و هم2005شو و همکاران، ؛ بلک2002؛ واندلدن و همکاران، 1996کینز، ؛ مک1994

ستالر ( و ریگنیر و ا1974(. تولیکف )2009؛ محمددوست و همکاران، 2008ی و همکاران، سویین ؛2006

االی باالیی و سوم بسوم میانی، یکسوم پایینی، یک( توزیع عمودی کانوپی گیاه را در چهار الیه یک1989)

 ظ سطح برگ خود رای حفهای هرزی که توانایها نشان داده است علفاند. آزمایشارتفاع گیاه زراعی تقسیم کرده

 ی بیشتریی رقابتهای پایینی و تولید برگ در باالی کانوپی گیاه زراعی را داشته باشند، از توانایدر الیه

ورفی و گوست، ؛ م1381اندازی بیشتری روی گیاه زراعی خواهند داشت )نجفی و همکاران، برخوردارند و سایه

  (.1989؛ ریگنیر و استالر، 1982؛ اسمیت، 1981
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ت ست افابنابراین هر گونه عملیات زراعی و شرایط محیطی که چنین وضعیتی را ایجاد نماید ممکن 

ارتفاع  وها برگ اندازه های هرز را تشدید نماید. کود نیتروژن با تاثیری که بر آرایش وعملکرد ناشی از حضور علف

 غییر دهد.هرز تلفبه نفع گیاه زراعی و یا ع تواند وضعیت رقابتی راهای زراعی دارد میگیاهان در اکوسیستم

خشک  ( گزارش کردند که کاربرد کود نیتروژن به تنهایی موجب افزایش وزن1388محمددوست و اصغری )

ز گزارش نی (a2004 )گردید. الیبمن و همکاران سوم باالیی جو بهاره های هرز در الیه یکهای هوایی علفاندام

نها تها را نسبز آ روژن در مزرعه جو تاثیری بر افزایش ارتفاع جو نداشت و شاخص سطحکردند که کاربرد کود نیت

های باالیی ر الیهدبرابر و شاخص سطح سبز آن، بویژه  5/1درصد افزایش داد، اما ارتفاع خردل سفید بیش از  10

نشان داد که  (1382ان )احمدی و همکاربرابر افزایش یافت. برعکس، نتایج آزمایش ملک 7ارتفاع جو بیش از 

 د.های هرز را کاهش داافزایش سطح کود نیتروژن شاخص سطح برگ کلزا را افزایش و وزن خشک علف

های هرز را تحت تاثیر قرار دهد. از طرفی برخی تواند تراکم علفشرایط عناصر غذایی به طرق مختلفی می

آرنولد و ؛ بنج1986های هرز را تحریک نمایند )اگلی، فزنی بذر علتوانند جوانهاز عناصر غذایی مثل نیتروژن می

های هرز ( که این امر موجب افزایش تراکم علف2008؛ سو ینی و همکاران، 2007؛ داویس، 2000همکاران، 

گردد و از طرف دیگر ممکن است با گسترش سریع کانوپی گیاه زراعی و ممانعت از نفوذ نور به سطح خاک از می

های هرز ظاهر شده زنی به نور نیاز دارند و یا از رشد و نمو علفهرزی که برای جوانههای علفهزنی گونجوانه

، 1383)راستگو و همکاران، گردد میهای هرز جلوگیری نماید، که در نتیجه موجب کاهش تراکم علف

همکاران،  ؛ محمددوست و2005؛ ماجر و همکاران، 2004؛ تالر و همکاران، 1388محمددوست و اصغری، 

های ( گزارش کردند که کاربرد درازمدت کودهای شیمیایی تراکم علف1388و اصغری ) (. محمددوست2006

( نشان دادند که 2004ها تاثیری نداشت. تالر و همکاران )چاودار را کاهش داد، اگرچه بر وزن خشک آن هرز

که، های هرز را کاهش دهد بطوریدی تراکم علفتواند تا حد زیاکاربرد کود نیتروژن در اوایل فصل رشد پنبه می

( گزارش کردند که در حضور 1994تولنر و همکاران )د. یکبار سمپاشی برای رسیدن به حداکثر عملکرد کافی بو

کینز های هرز را کاهش و عملکرد دانه ذرت را افزایش داد. مکتوده علفهای هرز کاربرد کود نیتروژن زیستعلف

درصد در هنگام کاربرد  82های هرز از رش کرد که با افزایش کاربرد نیتروژن فراوانی نسبی علف( نیز گزا1996)

 کیلوگرم نیتروژن در هکتار کاهش یافت. 360درصد هنگام کاربرد  45کیلوگرم نیتروژن در هکتار به  120

فزایش یافت. همچنین های هرز ا( گزارش دادند با کاربرد کودها تراکم علف2005برعکس، ماجر و همکاران )
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روباهی کشیده با کاربرد بهاره بند و دمزنی هفت( نشان داد که جوانه2008نتایج آزمایش سویینی و همکاران )

( نیز گزارش دادند کاربرد نیتروژن در مقایسه با عدم کاربرد 1994کود نیتروژن افزایش یافت. دیک و الیبمن )

شو و همکاران، ؛ بلک1381)احمدوند و همکاران،  هایداد. نتایج آزمایش تره را افزایشزنی سلمهنیتروژن جوانه

های ( نشان داده است که وزن خشک علف2008؛ کریستنس و همکاران، 2008؛ سویینی و همکاران، 2005

( گزارش دادند افزایش مصرف 1381هرز در نتیجه کاربرد کود نیتروژن افزایش یافت. احمدوند و همکاران )

توده گندم و یوالف های هوایی گندم و یوالف وحشی شد، اما زیستتوده انداممنجر به افزایش زیست نیتروژن

که به ازای هر کیلوگرم نیتروژن بیش وحشی به یک نسبت به افزایش مصرف نیتروژن واکنش نشان ندادند. بطوری

حال آنکه میزان افزایش برای یوالف گرم در متر مربع زیاد شد،  38توده گندم کیلوگرم در هکتار، زیست 25از 

گرم در متر مربع بود. این امر حاکی از آن است که مصرف نیتروژن، سودمندی باالتری برای یوالف وحشی  8/56

داشته است و احتماال یوالف وحشی بدلیل راندمان جذب باالتر نیتروژن به ازای هر واحد نیتروژن مصرفی، 

 ت. توده بیشتری تولید کرده اسزیست

ها نیز تابع شرایط غذایی خاک است. ای آنهای هرز، ترکیب گونهعلفو وزن خشک عالوه بر تراکم 

 ،(1381برخالف گیاهان زراعی که برای رشد مطلوب نیاز به تعادل بین عناصر غذایی خاک دارند )محمددوست، 

؛ زیمدال و همکاران، 2004همکاران،  های هرز به یک یا چند عنصر نیاز بیشتری دارند )بازیدرف وبسیاری از علف

های ها را به گونههای هرز به عناصر غذایی، محققین آنهای مختلف علف(. بر اساس نیازهای متفاوت گونه2004

؛ 2002؛ هانز و جانسون، 1992کنند )قاسم، میتقسیم  و ... پسند، پتاسیم  پسند، فسفر پسندنیتروژن 

و  هستند پسندهای نیتروژن تره، خردل وحشی و ...گونههایی مثل سلمهنه(. گو2007محمددوست و همکاران، 

دهند. زیادی فسفر خاک نیز موجب های غالب را تشکیل میهایی که از نظر نیتروژن غنی باشند، گونهدر خاک

ند ( گزارش کرد1982گردد. هاز و استربیگ )و ... می ، بابونهاسبیهمچون دم پسندهای فسفر گسترش گونه

مانند سلمه گردید. نتایج آزمایش محمددوست و  پسندهای نیتروژن کاربرد نیتروژن موجب افزایش تراکم گونه

ترب  تره ومانند شاه پسندهای هرز نیتروژن ( نشان داد که کاربرد کود نیتروژن تراکم علف2009همکاران )

اسبی را افزایش داد. همچنین دم و مانند بابونه پسند های هرز فسفروحشی و کاربرد فسفر تراکم علف

های هرز چندساله را کاهش داد تراکم علف گزارش کردند کاربرد کود نیتروژن (2006محمددوست و همکاران )

ها را افزایش داد. که این افزایش در نتیجه افزایش تراکم تراکم آن NPKکه کاربرد فسفر، پتاسیم و در صورتی
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های ( گزارش کردند که در تناوب1384اسبی بود. راشدمحصل و همکاران )دم مانند پسندهای هرز فسفر علف

تره باالترین مقدار بود. جو، تراکم شاه -بند و در تناوب زیرههرز هفتجو، تراکم علف -جو و نخود -ایذرت علوفه

هرز ذرت، علف -مگند -ذرت -کلزا -آیش -( نشان داد که در تناوب گندم1384بند )همچنین نتایج آزمایش آینه

هرز سوروف با فراوانی ذرت، علف -گندم -سورگوم -کلزا -آیش -درصد و در تناوب گندم 6/27خرفه با فراوانی 

 های هرز را دارا بودند.درصد بیشترین تراکم علف 3/33

؛ 1998؛ فرحبخش و مورفی، 1986؛ کارلسون و هیل، 1976، و همکاران )اپلبی هاآزمایشدر اکثر 

مدیریت  است که در صورت ( دیده شده2006؛ دارن و همکاران ، 2005شو، ؛ بلک2001و همکاران، عثمان 

ند و کغییر میشان تیابد، آرایش افقی و عمودیهای هرز افزایش مینادرست این نوع کودها، رشد و نمو علف

 تودهزیستش کردند گزار (2008)ینی و همکاران ییابد. سواندازی شان بر روی گیاه زراعی افزایش میمیزان سایه

های ر تمامی زماننیتروژن در هکتار دکود کیلوگرم  168نیتروژن به میزان کود هرز به هنگام کاربرد  هایعلف

د نیتروژن بر اربرد کوت که ک. بنابراین دور از انتظار نیسکاربرد، همواره بیشتر از زمان عدم کاربرد کود نیتروژن بود

( دریافت که 1991ون )درسبه عنوان مثال آن بی تاثیر بوده و یا حتی تاثیر منفی داشته باشد. عملکرد گیاه زراعی

 درصد 9ا هرز از جذب نیتروژن توسط گندم زمستانه جلوگیری کرد و موجب کاهش محصول ت هایمداخله علف

 .شد

-ی دارد که علف( گزارش کردند مدیریت کوددهی نیتروژن زمانی اهمیت بیشتر2008) برانتبلک شو و 

نتایج  د.نهرز موجود در مزرعه از حساسیت باالیی نسبت به افزایش سطح نیتروژن خاک برخوردار باش های

( تحت رهایی که حساسیت کمی به نیتروژن دارند )تلخه و علف شوها نشان داد که توانایی رقابتی گونهآزمایش آن

خروس( با هایی با حساسیت باال به نیتروژن )تاجایی رقابتی گونهثیر میزان نیتروژن قرار نگرفت، اما برعکس، توانات

( گزارش کردند که به هنگام کاربرد کود نیتروژن 2002واندلدن و همکاران )افزایش میزان نیتروژن افزایش یافت. 

ب زمینی کاهش یافت اما کاربرد کود نیتروژن به هنگام رقابت گندمک با گندم موجی گندمک با سیبمداخله

ی هرز و گیاه زراعی تعیین کنندهی علفافزایش مداخله آن شد. با وجود اینکه عمدتا حجم و توزیع مکانی ریشه

ها نیز بر این امر موثر است. برداری از نیتروژن در بین گونهرقابت برای نیتروژن است، اما تفاوت سرعت بهره

خاک نسبت به  نیتروژنل وحشی از نظر دریافت یوالف وحشی و خرد ( گزارش کردند1381)موسوی و همکاران 

ثیر بیشتری در کاهش اتر تهرز به علت رویش گستردهاین دو علف ،گندم برتری داشته و در شرایط حاصلخیزی
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های ذرت ( نشان داد نیتروژن موجود در بوته1995نتایج آزمایش وانگریز و همکاران ) عملکرد گیاه زراعی دارند.

هرز بود. ارقام زراعی نیز از نظر قابلیت های ذرت عاری از علفدرصد نیتروژن موجود در بوته 58خروس همراه تاج

هرز ( نشان داد که در رقابت با علف1961نسبی برای جذب نیتروژن متفاوت هستند. نتایج آزمایش استانیفورس )

ام دیررس برتر بودند. با کاربرد ( ارقام زودرس ذرت از نظر جذب نیتروژن، نسبت به ارقSetaria glaucaارزنی )

درصد و در  20های هرز، کاهش عملکرد در ارقام دیررس کیلوگرم نیتروژن در هکتار به هنگام حضور علف 157

 درصد بود. 6ارقام زودرس 

ن، اسوانتو وکچکارت تواند از طریق تغییر میزان نیتروژن )هرز میاثرات متقابل رقابتی گیاه زراعی و علف

بسیاری  غییر کند.( و روش کاربرد ت2004شو و همکاران، ؛ بلک1996زمان کاربرد )آنگونین و همکاران، (، 2003

 را  هات آنهای هرز در جذب عناصر غذایی مصرف شده نسبت به گیاهان زراعی برترند و به همین علاز علف
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Abstract: The cultural practice influence compatibility between weed and crops, thus it is 

need that we conserve their effects on weed/crops competition. This experiment conduced 

in 2008-2009 to study the effects of nitrogen and manure on yield and weed control in 

wheat at agricultural research site in agricultural college, university of Mohaghegh A 

rdabili. The experiment was laid out as factorial in randomized complete block design 

with three replications. The treatments consisted of three nitrogen fertilizer levels: [0 

(control), 150 and 300 kgha-1] and two manure levels [application 30 tha-1and no 

application]. Manure, nitrogen fertilizer and their interaction had no a significant effect on 

wheat height, but weed presence had a significant effect on wheat height. Weed 

competition increased wheat height 4 to 8 cm. The effect of manure and fertilizer was not 

significance on wheat cover and light penetration. Whereas, in presence of weed, light 

penetration decreased 3 times. In presence of weed, nitrogen application decreased wheat 

cover, but wheat cover increased in plots that weed absence. Weed cover increased as 

nitrogen rate increased. Therefore, in plots that received 300 kgha-1 nitrogen fertilizer, 

over 70 % of canopy was occupied by weed. Data shown that manure application had no a 

significant effect on weed density at two stages (elongation stem and Flowering 

complete). Manure application reduced weed density at heading stage. Nitrogen 

application had a significant effect on weed density at the 3 stages. Highest and lowest 

weed density observed in plots that were received 150 and 300 kgha-1 nitrogen fertilizer, 

respectively. Analysis showed that manure and interaction had no a significant effect on 

total weed dry mass and its distribution in canopy stratum. Nitrogen increased total weed 

dry mass and weed dry mass in top canopy stratum. In compare with control, weed dry mass 

was 52 and 85 % higher in plots that 150 and 300 kgha-1 nitrogen fertilizer were applied, 

respectively. Twenty two weed specie belong to 13 families were observed at three stages. 

From those, 10 species were spring annual, 7 species winter annual and others perennial. 

Descurainia Sophia (L.) Webb ex Prantl (DESSO) and Bromus japonicus. (Murray) 



 81 

Thumb (BROJA) were weed dominant of winter annual, Chenopodium album L. (CHEAL) 

and Rapistrum rugosum L. (All.) (RAPRU) were weed dominant of spring annual. 

Analysis indicate that when there are no competition between weeds and wheat, nitrogen 

application increased wheat yield, but when weed competed with wheat, increasing 

nitrogen rate to 150  kgha-1 increased wheat yield and over 150 kgha-1 nitrogen fertilizer 

decreased wheat yield. Therefore, yield loss was 4 % in plots that 150 kgha-1 nitrogen 

fertilizer was applied and 61 % in plots that 300 kgha-1 nitrogen fertilizer was applied. The 

results indicate that nitrogen management can vary crop compatibly whit weeds and 

decrease yield loss.  
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