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های مر سیستهای هرز یکی از عملیات ضروری د: تناوب زراعی بخاطر فواید زیاد از جمله کاهش رقابت علفچكيده

ی و ناوب زراعتثرات کشاورزی پایدار است. این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی به منظور ارزیابی ا

د. برای این انجام ش 1391-1386زمینی طی سالهای های هرز و عملکرد سیبتلف نیتروژن بر ساختار علفسطوح مخ

در همه این  شت شد.زمینی کزمینی به عنوان گیاه قبلی در تناوب با سیبمنظور گیاهان گندم، کلزا، چغندربذری و سیب

رز ههای راکم علفتاستفاده شد. نتایج نشان داد که  کیلوگرم نیتروژن در هکتار 240و  160، 80، 0گیاهان چهار سطح 

ایر سزمینی نسبت به یبس-های هرز در تناوب کلزادرصد کمتر از دور اول آن بود. تراکم علف 26در دور دوم تناوب 

ت کش ایش یافت. درهای هرز نیز افزدرصد بیشتر بود. با افزایش مقدار نیتروژن درصد پوشش علف 58ها بیش از تناوب

 35ینی کمتر از زمکیلوگرم نیتروژن در هکتار درصد پوشش سیب 240کاربرد با یا  و کاربرد بدونزمینی متوالی سیب

ل نی را تشکیزمیهای غالب مزرعه سیبخروس و کنگروحشی گونهشور، تاجصحرایی، علفچهار گونه پیچکدرصد بود. 

-ن تحقیق نشان مینتایج ای تن در هکتار کاهش داد. 6تا  3را زمینی عملکرد غده همچنین کشت متوالی سیبدادند. می

پایدار  شاورزیهای هرز در کتواند در مدیریت غیرشیمیایی علفدهد که تناوب زراعی و مدیریت کاربرد نیتروژن می

 کمک نماید.

 های هرز کشاورزی پایدار، کنترل غیرشیمیایی علف نیتروژن، : گیاه قبلی،کلمات کليدي
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 مقدمه. 1-1

ا آن ر مقایسه بدو در حقیقت هیچ محصولی  شودغذایی محسوب میترین مواد زمینی امروزه یکی از با ارزشسیب

-یبس .اردار دهارم قربعد از گندم، برنج و ذرت در مقام چ کهبطوری ،ظرفیت تولید انرژی غذایی در واحد سطح را ندارد

ویژه بورها به دلیل عملکرد باال از اهمیت خاصی در بین محصوالت کشاورزی برخوردار است و در اکثر کش زمینی

( سال FAOنی )شود. بطوری که سازمان خواربار جهاکشورهای در حال توسعه سهم زیادی از جیره غذایی را شامل می

 زمینی نامگذاری کرد.را به نام سال سیب 2008

فراوان،  هایینههای زراعی مطرح هستند و با وجود صرف وقت و هزهای هرز بعنوان مشکل اصلی نظامزه علفامرو

 ورد هجوممزمینی نیز مانند سایر گیاهان زراعی محصول سیب. شوندهمچنان باعث خسارت به محصوالت زراعی می

د وجهی  واررت قابل تتوانند خساها نباشد میل آنگیرد و اگر برنامه مدیریتی مناسبی برای کنترهرز قرار میهایعلف

متداول  یستمهایسها و کاهش درآمد، از کشاورزان با افزایش مشکالت زیست محیطی در اثر مصرف زیاد علفکشنمایند. 

هدف از  .دهندش های مدیریتی روی آوردند تا  کیفیت و عملکرد محصول خود را افزایزمینی، به سمت روشتولید سیب

مناسب  دیریتو م زراعیدیریت مطلوب، تلفیقی از عملیات مختلف مانند تناوب، کنترل مکانیکی، کنترل شیمیایی، م

ت و عد از کاشبها شدن آنمثل و کاهش سبزساز از طریق جلوگیری از تولیدهای هرز مشکلخاک، در جهت کنترل علف

زراعی  قبول گیاه آوردن عملکرد قابل دستهای هرز و بهها با گیاهان زراعی وکاهش تداخل علفنیز کاهش رقابت آن

 شد.بای میزمینهای هرز در سیبهای غیرشیمیایی بر کنترل علفهدف از این تحقیق نیز بررسی تاثیر روش است.

 زميني در جهان و ايرانوضعيت توليد و کشت سيب. 1-2

ترین توزیع در بعد از ذرت دارای گسترده ت کهزمینی یکی از مهمترین محصوالت زراعی در سراسر جهان اسسیب

جهاان درصد از کشورهای 79زمینی در سیب (2011گزارش سازمان خواروبار و کشاورزی )براساس آخرین باشد. دنیا می

میلیون هکتار و تولیاد جهاانی آن  19سطح زیر کشت این محصول در جهان حدود در حال حاضر  د. وشکشت و کار می

حادود  آنجهاانی  عملکاردمتوسط . است های قبل با کاهش مواجه بودهمیلیون تن است که نسبت به سال 300بیش از 

گرمسیری و باا آب  جهانی وجود کشورهایی است که در مناطق عملکردین بودن متوسط ی. دلیل پااست تن در هکتار 16
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هاای میازان تولیاد جهاانی را در باین ساال 1-1. جدول کنندتولید می یزمینین، سیبیو هوای نامساعد و تکنولوژی پا

(. مصارف سااالنه 2011دهاد )فاا،و، و مقایسه بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را نشان مای 2007-1991

گارم در ساال کیلاو 11کیلوگرم در سال و در کشورهای در حال توسعه  55زمینی در کشورهای ثروتمند در حدود سیب

مهمترین کشورهای تولید کننده این محصول از نظر مقدار تولید به ترتیب کشاورهای  2008ال در س است.گزارش شده 

اند. همچنین در همین سال از نظر مقدار محصول برداشت شاده چین، روسیه، اسلواکی، هند، آفریقا، لهستان و آلمان بوده

تان  40و  40، 41، 41، 44، 46ن به ترتیب با در واحد سطح، کشورهای هلند، بلژیک، آمریکا، آلمان، دانمارک و انگلستا

 . (2011فا،و، ) انددر هکتار  بیشترین عملکرد را داشته

 )میلیون تن( 2007-1991هان در سالهای میزان تولید سیب زمینی در ج -1-1جدول

 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 سال

 89/159 97/159 97/160 93/166 93/165 63/174 47/177 31/199 13/183 توسعه یافته

 41/165 01/160 11/152 92/145 15/135 72/128 50/108 95/101 86/84 در حال توسعه

 30/325 98/319 08/313 85/312 08/301 35/303 97/285 26/301 99/267 کل

 

مینای زاقع کشت سایبایران شد. در وتوسط سرجان ملکم وارد سال پیش برای اولین بار  180زمینی حدود سیب

 ایش اسات. باردر حال حاضر مصرف آن روز به روز در حاال افاز .گرددمیدر ایران به دوره سلطنت فتحعلی شاه قاجار بر

 ،زمینی از لحاظ مقدار تولید، دومین و از حیث اهمیات غاذاییسیب ،در ایران( 1389اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی )

 ن در هکتاارت 12/27این محصول در کشور ما  آبی متوسط عملکرد. رودج به شمار میسومین محصول پس از گندم و برن

که حادود  تاس میلیون تن 3/4میزان کل تولید این محصول بالغ بر  است.تن در هکتار  63/7و متوسط عملکرد دیم آن 

ول جاد .دارد رتبه سیزدهم قرار در ایران نظر است و از این زمینی را به خود اختصاص دادهدرصد تولید جهانی سیب 6/0

هاا و وضاعیت ایاران در باین زمینای، ساطح زیار کشات و متوساط عملکارد آن( کشورهای مهم تولیدکننده سیب1-2)

 (. 2011دهد )فا،و، را نشان می 2007زمینی در سال کشورهای تولید کننده سیب
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زمینی کننده سیبن در بین کشورهای مهم تولیدت کشور ایرامیزان تولید، متوسط عملکرد و سطح زیر کش -2-1جدول 

 2007در سال 

 کشور کل تولید )تن( سطح زیر کشت )هکتار( عملکرد )تن در هکتار(

 چین 72040000 5000000 4/14

 روسیه 36784200 2851660 9/12

 هند 26280000 1600000 4/16

 آمریکا 20373267 4569060 6/44

 یناوکرا 19102300 1453300 1/13

 لهستان 11791072 569600 7/20

 آلمان 11643769 274961 3/42

 بالروس 8743976 412553 2/21

 هلند 7200000 161000 7/44

 فرانسه 6271000 145000 2/43

.... .... ....  

 ایران 5240000 210000 0/25

 

آب و هاوای ویاژه جهات کشات زمینی باه علات دارا باودن های کشت سیببه عنوان یکی از قطباستان اردبیل 

افازایش قابال   87تاا  75کشت در استان اردبیال از ساال اگرچه سطح زیر(.  3-1باشد )جدول محصول مورد توجه می

در (. 1389)وزارت جهااد کشااورزی،  اساتاما تولید و عملکرد در واحد سطح افزایش چشمگیری داشاته  ،توجهی نکرده

 35230زمینی و متوساط عملکارد تان سایب هازار 828 طح زیر کشت و تولیدهکتار س 23500با  85-86سال زراعی 

باه زمینی کل کشور را درصد اراضی زیر کشت سیب 6/14. این استان معادل را دارا بودکیلوگرم در هکتار رتبه اول کشور 

های ن در رتباهاساتان فاارس و کردساتا، های همدان، اصفهان، منطقه جیرفت و کهناوج. استانخود اختصاص داده است

)وزارت جهااد کشااورزی،  باشاندزمینی کشاور را دارا میکل اراضی زیرکشت سایب درصد 59که حدود  دارندقراربعدی 

1389). 



8 

 

 

 در استان اردبیل 75-87زمینی از سال سیب )کیلوگرم در هکتار( و عملکرد )تن( ان تولید، میز)هکتار( سطح زیر کشت -3-1جدول 

 86- 87 85-86 84-85 83-84 82-83 81-82 80-81 79-80 78-79 77-78 76-77 75-76 استان اردبیل

1595 25150 28100 25061 24644 26200 27511 26535 25515 23260 سطح زیر کشت

6 
2347

0 23895 

 تولید
39769

0 629226 643385 655825 41604

9 591936 692074 710149 72396

8 
- - 80342

2 

2615 28786 25272 27616 24000 15880 23838 24250 24700 17000 عملکرد

4 
- 32239 



 ط

 

 

 زمينيگياهشناسي سيب. 1-3

 Solanum tuberosum و با ناام علمای Solanum، جنس  Solanaceaeزمینی گیاهی یکساله از تیره سیب

علفای  ای،لپاه زمینای گیااهی دوسایب .باشادگونه آن زراعی مای 8گونه است که  2000زمینی شامل تیره سیب. است

بعاد از کشات، جواناه در اشاد. بماه مای 3-6تر و طول دوره رشد مسانتی 60 -150ای و به ارتفاع حدود ایستاده، شاخه

 کند.شرایط مساعد سریعاً رشد کرده و ساقه تولید می

هاای ز قسامتاکاه از محال طوقاه و یاا  هااریزومزمینی یا های زیرساقه .باشدزمینی دارای دو نوع ساقه میسیب

ر مقابال دهای فلسی شکل و کوچک هستند که شوند و دارای برگزمین هستند خارج میمختلف ساقه هوایی که در زیر 

ر ی جاانبی آن دهاازمینی ساقه تغییر شکل یافته است کاه جواناهغده سیب ،شوند. بنابرایننور تبدیل به ساقه هوایی می

ت بار وده و ممکان اسابهای هوایی هستند که در ابتدا سبز ها، ساقهند. نوع دوم ساقهاگرفتهنقاط فرو رفته بنام چشم قرار

-یمادار زاویاه وها ضاخیم و مساتقیم های بنفش و قرمز در آیند. این ساقهاثر باال رفتن سن و تجمع آنتوسیانین به رنگ

گارد و سافت  جدار و بخش تحتانی ساقههای مستقیم یا مودارای بالگوش و عموماً تو خالی، باشند و در برش عرضی سه

ها و ریشاه در انتقاال و رابط بین برگ بوده عامل ایستادگی و حفظ تعادل گیاه (. ساقه1375 )رضایی و سلطانی، باشدمی

 است. آّب و موادغذایی

از  ی حاصالشود. انشعابات جانبی تحتانوجود آید، ساقه اصلی در نظر گرفته میه اگر ساقه مستقیماً از غده بذری ب

آیاد و  ودکی به غده بذری از ساقه اصلی به وجااگر یک ساقه ثانویه در فاصله نزدی د.نامنهای ثانویه میساقه اصلی را ساقه

عنوان یک سااقه  بهنیز این ساقه را  توانمیو غده آن مشابه ساقه اصلی باشد، در این صورت دهد تشکیل ساقه زیرزمینی 

 (.1990و واندرزاگ، )بیوکما  گرفتاصلی در نظر



 ی

 

متر مربع رسید، به مرحله سانتی 400تا  200 زایی کرده و هنگامی که سطح برگ به حدود، گیاه به سرعت برگگیاهچهاز ظهور بعد 

دی گرفتاه و تعاداد زیااطور متناوب بر روی ساقه قاراره که ب زمینی کرکدار، بزرگ و مرکب بودههای سیببرگ. رسدای میخودکفایی سبزینه

ه های ثالثهای ثانویه و گاهی برگچههای جانبی، برگچه انتهایی، برگچهدمبرگ، برگچه دارای. برگ بالغ مرکب دارندهای مختلف برگچه با اندازه

(.1388 پور،خواجه) شوددر محل اتصال برگ به ساقه دیده میباشد  و گوشواره می  

هم چسبیده و انتهاای آن بااز و قیفای گلبرگ به 5کاسبرگ، جام گل دارای  5ی های منظم، هرمافرودیت، داراگل دارایزمینی سیب 

ها به یکدیگر و بساک آن که از قاعده به سطح داخلی جام چسبیده ،نافه شامل پنج پرچم با میله کوتاه و ضخیم باشد.دندانه می 5شکل، دارای 

گردد. مادگی از دو برچه تشکیل شده که در هر مادگی خارج می مرکز آن خامهشود که از تشکیل می ایها با هم لولهناز اتصال آ است.متصل 

-آذین گرزن دیده میهای بلند که به طور متراکم در انتهای ساقه با گلگلها سفید، قرمز و یا ارغوانی با دمگلکدام چندین تخمک وجود دارد. 

-گشان، دارای داناهزمینی گیاهی است خودسیب (.1388)خواجه پور،   ،شودآذین دمگل اصلی به دو قسمت منشعب میدر این نوع گل شوند

شاوند )بیوکماا و هاای هاوایی ظااهر مایمتر، که روی ساقهسانتی 2سبز و حداکثر به قطر گرده خیلی سنگین، میوه از نوع سته و شبیه گوجه

و سن گیاه. غده بذری ارتند از: طول روز، درجه حرارت، وزن ها عبگیاه نقش دارند که مهمترین آن دهیگلعوامل زیادی در  (.1990واندرزاگ، 

د.نکند که تحت تأثیر فصول و عرض جغرافیایی تغییر میندار یشتریاز بین عوامل فوق طول روز و درجه حرارت اهمیت ب  

 و یافتاه اسات کلشاتغییار  ،غذایی و تولید مثال سازی موادکه برای ذخیره زمینی بخشی از ساقه استغده سیب

ده رشاد غا دهد.عملکرد اقتصادی این محصول را تشکیل می در واقع غده .گیردبیش از هر اندام دیگر مورد توجه قرار می

والنی اداماه طادر طول دوره نسبتاً  ثابت بطورهفته بعد از سبز شدن به آرامی شروع شود و  4تا  2ممکن است در حدود 

شد شاا  رباشد.  کیلوگرم در هکتار در روز 1000تا  800ممکن است باشد. تحت شرایط مناسب میزان رشد غده  داشته

 غده در سریع شدرها است. که نشانگر رابطه میان آن شودانجام میطور همزمان ه ب ای از رشددر طول دوره و برگ و غده

پوسات غاده  دارد.در اوایل فصل با رشد کمتر شا  و برگ ارتبااط  کندن آن آخر فصل با توسعه شا  و برگ، و رشد غده

های غاده در نظار گرفات. در بارش عرضای غاده، ا را باه عناوان روزناههنتوان آدارای تعداد زیادی عدسک است که می

های آونادی ای بیرونای و حلقاهخیرهذدرونی، پارانشیم  ایذخیره )پریدرم(، پارانشیم بیرونی ایپنبه چوب های الیهبخش

 کاه ،گراد اساتدرجه سانتی 20تا 18زمینی حدود های سیبن دمای خاک برای رشد غدهتریمناسب .قابل مشاهده است

رشاد  ،ادگاردرجاه ساانتی 28ولی با افزایش دما به حدود  شود،میگراد موجب تحریک رشد غده درجه سانتی 20 دمای

 (.1375رضایی و سلطانی، ؛ 1377)هاشمی دزفولی و همکاران،  شودغده متوقف می



 ک

 

هاایی وساط فلاساند. هر چشم حداقل دارای سه جوانه است که تگرفته در نقاط فرو رفته بنام چشم قرارجوانه ها 

د ای بسته به عواملی چون واریته، اندازه غده و شرایط رشاطور قابل مالحظهه تعداد چشم در یک غده ب است.احاطه شده 

از  . بعادجوانه ممکن اسات رنگای باشاد انتهایی یا تمامهای واریته بوده و بخش رنگ جوانه یکی از مشخصه. متغیر است

های پاایین سااقه تولیاد ریشاه و اساتولون نماید و از محل گرهکرده و تولید ساقه می سرعت رشده ها بکشت غده، جوانه

 دارد ای دیگار وجاودگیرد و در هر طرف آن جوانهجوانه اصلی در بخش میانی چشم قرار می در بسیاری از موارد .کندمی

های کنااری را ممکان اسات باه عناوان اند. ایان جواناهها به خوبی توسط گوشت غاده تفکیاک شادهکه غالباً این جوانه

ذری هنگاامی کاه غاده با. اندکه در اثر رشد غده از یکدیگر جدا شده های جانبی یک نیش در نظرگرفتترین جوانهپایین

 .(1375یابد )رضایی و سلطانی، ایش میها به سرعت افزشود، میزان رشد جوانهکاشته می

هستند.  متر(سانتی 40-50)به عمق  عموماً کم عمقهای آن ریشهزمینی ضعیف بوده و زایی سیبسیستم ریشه

های غیرقابل نفوذ یا تغییر ناگهانی خاک از یک نوع به نوع دیگر در پروفیل خاک وجود نداشته باشد، عمق ولی اگر الیه

متفاوت از همدیگر هستند. بطوری  های حاصل از بذر حقیقی و غده بذریا یک متر هم برسد. ریشهریشه ممکن است ت

-ایجاد میکه از آن انشعابات جانبی  کنندتولید میهای رشد یافته از بذرهای حقیقی، یک ریشه راست و باریک بوته که

-یبه وجود م هاو یا استولون های ساقهگره صورت افشان از محله های حاصل از غده بذری بکه ریشهدر صورتی شود،

، 2های پیوندگاه، ریشه1های قاعدهتوان مشاهده کرد عبارتند از: ریشهزمینی میهایی که در سیبآیند. انواع ریشه

 (.9851کراتزک و پالتا، ؛ 1375)رضایی و سلطانی،  4ایهای غدهریشهو 3های استولونیریشه

 

 و مديريت آنها هاي کشاورزيستمهرز در اکوسيهايعلف. 1-4

های مختلف ای هستند که با آن روبرو هستیم و از راههای هرز از مشکالت عمدهامروزه در بخش کشاورزی علف

غذایی و فضا در رشد و نمو گیاه زراعی مداخله کرده و موجب کاهش عملکرد مثل آللوپاتی و رقابت بر سر نور، آب، مواد

داده و  تولید گیاهان زراعی را کاهش ای هرز نه تنها هزینه تولید محصول کشاورزی را افزایشهعلف شوند.محصول می

                                                 
1-Basal roots 
2- Junction roots 

3- Stolon roots 

4-  Tuber roots 
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توان های هرز، میکنند. از مشکالت بارز و خاص  علفهای گوناگون ایجاد میدهند بلکه مشکالتی برای عموم به روشمی

های گیاهی و های کنترل بیماریایش هزینهکاهش عملکرد گیاهان زراعی در اثر رقابت، کاهش کیفیت  محصول،  افز

-حشرات، افزایش مشکالت مدیریت آب، کاهش راندمان زمین زراعی  و کاهش کارآیی نیروی کار را نام برد. بعالوه علف

های هرز  ممکن است در اثر آزادسازی مواد آللوپاتی به محیط، باعث کاهش عملکرد گیاهان زراعی شوند. میزان کاهش 

های هرز، بلکه تابع توانایی رقابتی دو گیاه، شرایط محیطی و عملیات ای علفتنها تابع تراکم و ترکیب گونه عملکرد نه

( گزارش کردند که یوالف وحشی به علت راندمان باالتر در 1986باشد. در آزمایشی کارلسون و هیل )زراعی نیز می

. شدبرد و موجب کاهش عملکرد گندم زوده شده سود بیشتری استفاده از مواد غذایی در مقایسه با گندم از نیتروژن اف

داد )نوری، زمینی عملکرد غده آن را کاهش های هرز در مزرعه سیباند که حضور علفدادههای زیادی نیز نشان آزمایش

 (. بلترانو و1993؛ بلترانو و کالدیز، b1990؛ ونگسل و رنر، 1989گیلز،  نلسون و ؛1389نسب و همکاران، سیدی ؛1381

درصد کاهش  68تا  28زمینی را از توده سیببسته به تراکم آن، زیست 5هرز قیاقداشتند که علف( اظهار 1993کالدیز )

در زمان کاشت، بازارپسندی  6خروس و سوروفکردند که با استقرار تعداد کمی تاج( گزارشa1990 (. ونگسل و رنرداد

در  7روباهیدادند که، رقابت دم های خود نشان( نیز در بررسی1990. وال و فریزن )درصد کاهش یافت 33تا  19ها غده

( و 1990داد. وال و فریزن )درصد و عملکرد کل را کاهش 86تا  69ها را زمینی بازارپسندی غدههفته با سیب 10طول

طول فصل رشد،  زمینی دربا سیب مرغ مربعبوته در متر 150رقابت دادند که ( نشان1994بازیراماکنجا و لروکس )

 . داددرصد کاهش  78زمینی را تا عملکرد سیب

های کشاورزی موجب افت شدید های هرز در اکوسیستمدهد که حضور علفهای فوق نشان مینتایج گزارش

ت خاصی های هرز اقداماالزم است برای کاهش خسارت ناشی از حضور علف ،بنابراینشود. عملکرد گیاهان زراعی می

های مکانیکی، زراعی، بیولوژیکی، فیزیکی و از جمله روش های مختلفیشود. روشها انجام جهت کنترل رشد و نمو آن

توان ها میچه بسیاری معتقدند که با کاربرد علفکشاگر .شودهای هرز استفاده میبرای کنترل رشد و نمو علف شیمیایی

-ها نه تنها نتوانستند مشکل علفعلفکش است که ی اخیر نشان دادههابررسیاما  ،های هرز را کاهش دادخسارت علف

                                                 
5 . Sorghum halupens 
6 . Echinochloa crus - galli 
7. Setaria viridis  



 م
 

-های هرز، بر مشکل آنها نیز افزودهای علفهای مقاوم و تغییر ترکیب گونههای هرز را کاهش دهند، بلکه با بروز بیوتیپ

 ها داشته باشند. علفکش که وابستگی کمتری به کاربرد اند. لذا امروزه محققین به دنبال راهکارهایی هستند

 هرزهايجايگاه روشهاي زراعي در کنترل علف. 1-5

ایش نیز افز های هرزهای زراعی در کنترل علفیابد، اهمیت روشها افزایش میهمچنان که مقاومت به علفکش

 نیز رزههای لفع بربهبود رشد و نمو گیاه زراعی  جهت های زراعی انجام شده دریابد. از آنجا که تمام فعالیتمی

عملیات ه کاده است دها نشان نتایج آزمایشهای هرز موثر باشد. تواند در کنترل علفتاثیرگذار است، مدیریت آنها می

وانند با تیی میها و مدیریت صحیح کودهای شیمیازراعی مختلفی از جمله تناوب زراعی، تاریخ و تراکم کاشت، مالچ

، 1390، مکارانهنسب و )سیدی های هرز را کاهش دهندافت عملکرد ناشی از علف ،اعیبهبود توانایی رقابتی گیاه زر

مددوست و مثال، مح برای .(1390؛ محمددوست و همکاران، 1388؛ محمددوست و اصغری، 1385محمددوست و تولیکف، 

ان داده است که های زیادی نشآزمایش .برابر افزایش داد 5/1( گزارش کردند که کاشت گندم در تناوب عملکرد دانه را 1388اصغری )

وجب های هرز مفا و علهقرارگرفتن کلزا در تناوب به دلیل بهبود خصوصیات فیزیکی خاک، رهاسازی مواد آللوپاتی و کنترل آفات و بیماری

 (.2001؛ پترسن و همکاران، 1997؛ کایرگارد و همکاران، 1987ورا و همکاران، افزایش عملکرد گیاهان زراعی شد )

 

 هاي هرزدر کنترل علف تناوب زراعينقش . 1-5-1

ترین های مختلف یکی از قدیمیتناوب زراعی یا کشت متناوب گیاهان زراعی مختلف در یک قطعه زمین طی سال

ها، رود که متاسفانه با توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، کاربرد علفکشهای هرز به شمار میکنترل علف در عملیات زراعی

یا کشت دا،می یک گیاه در یک قطعه زمین داده  8ودهای شیمیایی و مسایل اقتصادی جای خود را به کشت متوالیک

کاهش  ،های هرزعلفها و آفات، بیماریاست. توسعه سیستم کاشت متوالی موجب بروز مشکالتی از جمله گسترش 

 شدهثباتی عملکرد محصول ر نتیجه بیو مشکالت زیست محیطی و د ، تخریب خصوصیات فیزیکی خاکبازدهی زمین

( گزارش کرد که کشت متوالی گیاهان از جمله گندم و جو به دلیل کاهش برگشت بقایا به خاک 1993) کمپراست. 

ها و کاهش کشت متوالی موجب افزایش جمعیت آفات و بیماریشود. موجب کاهش کربن آلی و نفوذپذیری خاک می

                                                 
8 . Continuos Cropping 
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های درازمدت گزارش کردند که ( در نتایج خود از آزمایش2000برژنسی و همکاران ). شودهای مفید میحشرات و قارچ

یکی از معایب عمده کشت های گیاهی بود. یکی از عوامل اصلی کاهش عملکرد در کشت کتوالی گندم شیوع بیماری

کاشت متوالی یک گیاه  ها نشان داده است کهاکثر آزمایشهای هرز سازگار با گیاه زراعی است. متوالی گسترش علف

تولیکف و سوگرابف، ؛ 1979؛ داسپخوف، 1385برابر افزایش داد )محمددوست و تولیکف،  4تا  2های هرز را تراکم علف

 6/3های هرز بیش از ( گزارش کردند که در کشت متوالی چاودار تراکم علف1385محمددوست و تولیکف )(. 1984

 برابر بیشتر از کشت متناوب آن بود. 

ی ناوب زراعتهند. این مشکالت باعث شد تا دوباره کشاورزان و محققین اجرای تناوب زراعی را مورد توجه قرار د

کنترل  ها ودارای محاسن زیادی از جمله بر طرف کردن خستگی خاک، بهبود حاصلخیزی خاک، کنترل آفات و بیماری

 ت و عناصرایش رطوبتناوب زراعی در افز یادی اثرات مفیدهای زآزمایش .های هرز و در نهایت افزایش عملکرد استعلف

همکاران،  ونیا حقیقت؛ 1389اند )رحمتی و همکاران، غذایی خاک و همچنین اصالح ساختمان خاک را گزارش کرده

فتابگردان ( گزارش کرد که تناوب گندم با ذرت، کنجد و یا آ1385صدروی )(. 2004؛ سااینجو و همکاران، 1387

-ناوب زراعی سویا( گزارش کردند که ت1998رایدل و همکاران ) های مفید در خاک را افزایش داد.و تنوع قارچجمعیت 

هان ملکرد گیاعزایش ذرت مقدار کل نیتروژن و نیترات خاک را افزایش داد. اثرات مثبت تناوب زراعی در نهایت موجب اف

 ث افزایش عملگرده بر خالف کشت متوالی، تناوب زراعی باع( گزارش کردند ک2000برژنسی و همکاران ) شود.زراعی می

 شود. و ثبات آن می

های زیادی نشان داده است که آزمایشهای هرز یکی از دالیل اصلی اجرای تناوب زراعی است. امروزه کنترل علف

)محمددوست  دهدییر میای آنها را تغهای هرز را کاهش و ترکیب گونهو وزن خشک علف ، بانک بذرتناوب زراعی تراکم

برای  .(2008براینارد و همکاران، ؛ 1384؛ راشدمحصل و همکاران، 2009؛ محمددوست و همکاران، 1388و اصغری، 

( در مزرعه تحقیقاتی درازمدت در مسکو نشان داد که تراکم 1385های محمددوست و تولیکف )مثال، نتایج آزمایش

مارنکو و سانتوز  برابر کمتر از کشت متوالی آنها بود. 5/3و  6/1ره در تناوب های هرز در مزرعه چاودار و جو بهاعلف

های هرز در کشت متناوب برنج کمتر از کشت متوالی آن ( گزارش کردند که بیوس، درصد پوشش و تراکم علف1999)



 س

 

درصد در تناوب  2/13درصد در کشت متوالی برنج به  2/88های هرز از آنها گزارش کردند که درصد پوشش علف بود.

   .بوته در متر مربع کاهش یافت 69/29به  38/684های هرز از برنج کاهش یافت. همچنین تراکم علف-لوبیامخملی

های هرز به های هرز را تحت فشار قرار دهد. بعضی از علفتواند رشد و نمو علفتناوب زراعی به دالیل مختلفی می

کنند. برای های اکولوژیک مشابه عمدتا همراه با یک گیاه زراعی خاص رشد میهای بیولوژیکی و یا نیازدلیل شباهت

شوند و تغییر نوع گیاه زراعی و یا به عبارتی بیشتر در مزرعه گندم و جو دیده می 9خونیوحشی و علفمثال، یوالف

-های هرز، میه به این علفکاشت گیاه زراعی با خصوصیات رشد متفاوت و یا نیازهای اکولوژیکی متفاوت در مزرعه آلود

تواند آنها را در حد زیادی کنترل نماید. از طرفی، گیاهان زراعی مختلف دارای توانایی رقابتی متفاوتی هستند. بنابراین، 

کشت گیاهانی که توانایی رقابتی باالیی دارند و یا امکان کاشت متراکم آنها وجود دارد )مثل گندم و جو(، باعث ایجاد 

کند که ممکن است بهتر بتواند شود. با اجرای تناوب زراعی، عملیات زراعی تغییر میهای هرز میشد علففشار بر ر

های هرز را مختل نماید. برای مثال، کاشت گیاهان وجینی امکان استفاده از کولتیواتورها را فراهم چرخه رشد و نمو علف

های هرز استفاده های مختلفی برای از بین بردن علفعلفکششود که از نماید. کشت متناوب در یک مزرعه باعث میمی

های هرز را تواند تراکم علف. اجرای تناوب زراعی با کاهش ذخیره بذر مخزن بذر نیز می(1390)محمددوست،  شود

یر های هرز و تغی. کاهش تراکم علف(1386؛ شقاقی و همکاران، 1382مرگویی و همکاران، سیاه) تحت تاثیر قرار دهد

شود. از این رو، بخش بیشتری از آب و عناصر غذایی در اختیار ای سبب کاهش جذب آب و عناصر غذایی خاک میگونه

-( نشان دادند که خروج نیتروژن، فسفر و پتاسیم توسط علف2007گیرد. محمددوست و همکاران )گیاه زراعی قرار می

کیلوگرم در هکتار بود. در حالی که، در کشت متناوب  9/21و  9/7، 5/20های هرز در کشت متوالی جو بهاره به ترتیب 

کیلوگرم  8/10و  0/2، 3/4های هرز به ترتیبکتان مقدار خروج این عناصر توسط علف -زمینیسیب -شبدر -با چاودار

 بود.

هان در های هرز طول دوره تناوب و انتخاب صحیح قرارگیری گیابرای نیل به اهداف تناوب زراعی در کنترل علف

توان تناوب ثابتی را برای این منظور توصیه نمود، اما قرار گرفتن گیاهان یکساله با تناوب اهمیت زیادی دارد. اگرچه نمی

آل باشد. برای تواند تناوبی ایدهگیاهان چندساله، گیاهان بهاره با گیاهان پاییزه و گیاهان ردیفی با گیاهان غیرردیفی می

                                                 
9 . Phalaris brachystachys 
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های یکساله و یا دوساله اگرچه ممکن است در سال کمتر باشد. تناوب 5تناوب زراعی نباید از حصول نتایج مطلوب عمر 

 های هرز ناچیز خواهد بود.بر عملکرد گیاه زراعی تاثیرگذار باشد، اما تاثیر آن در کنترل علف

 رزهاي هدر کنترل علف کودهاي شيميايينقش مديريت کاربرد . 1-5-2

ز ا( و یا H ,C ,Oوا )ها را یا از طریق هعنصر غذایی نیاز دارند که آن 17و نمو خود به گیاهان زراعی برای رشد 

ین ست. در باکنند. میزان نیاز گیاهان به هر یک از این عناصر غذایی متفاوت ( تامین میMg ,S ,P ,N,…خاک )

 نکه عمدتا ای ه است،وگرد بیش از بقیشود نیاز گیاه به سه عنصر نیتروژن، فسفر و گعناصر غذایی که از خاک فراهم می

ق مختلفی به طر شود. افزایش میزان نیتروژن، فسفر و پتاسیم خاکنیاز از طریق کاربرد کودهای شیمیایی تامین می

ین، بنابرا . ذار باشدگهای هرز و وضعیت رقابتی انها با گیاهان زراعی تاثیر ای علفتواند بر تراکم و ترکیب گونهمی

-ی از علفبسیار. رودهای هرز به شمار میهای زراعی مهم در کنترل علفاربرد کودهای شیمیایی یکی از روشمدیریت ک

های ندهرف کنها را مصهای هرز در جذب عناصر غذایی مصرف شده نسبت به گیاهان زراعی برترند و به همین علت آن

مختلف  هاییهها در التغییر توسعه شا  و برگ آننامند جذب این عناصر توسط گیاهان موجب لوکس عناصر غذایی می

ه کدهد ر مییر قراشود که این موضوع دریافت نور، فتوسنتز و تجمع ماده خشک در گیاهان را تحت تاثارتفاع گیاه می

 این مساله به هنگام رقابت گیاهان با یکدیگر از اهمیت زیادی برخوردار است.

های باشد و به همین علت است که در سیستمی مورد نیاز گیاهان مینیتروژن یکی از مهمترین عناصر غذای

گیرند. یکی از اثرات کاربرد کودهای نیتروژن مختلف کشاورزی کودهای نیتروژن در سطح وسیعی مورد استفاده قرار می

با یکدیگر دارد و ها ایجاد تغییر در آرایش کانوپی گیاهان جوامع گیاهی است که اهمیت زیادی در توانایی رقابتی آن

های هرزی که رسد علفهای هرز از اهمیت زیادی برخوردار است. به نظر میتوجه به این تغییرات در مدیریت علف

های پایینی و تولید برگ در باالی کانوپی گیاه زراعی را داشته باشند، از توانایی توانایی حفظ سطح برگ خود را در الیه

اندازی بیشتری روی گیاه زراعی خواهند داشت. در صورت مدیریت نادرست این ند و سایهرقابتی بیشتری برخوردار هست

اندازی آنها بر کند و میزان سایهشان تغییر مییابد، آرایش افقی و عمودیهای هرز افزایش مینوع کودها، رشد و نمو علف

هرز به هنگام کاربرد  هایعلف تودهزیستد گزارش کردن (2008یابد. سویینی و همکاران )روی گیاه زراعی افزایش می
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. بنابراین، دور از انتظار نیست که نیتروژن در هکتار همواره بیشتر از عدم کاربرد کود نیتروژن بودکود کیلوگرم  168

 تاثیر بوده و یا حتی تاثیر منفی داشته باشد.کاربرد کود نیتروژن بر عملکرد گیاه زراعی بی

خی از طرفی بر های هرز را تحت تاثیر قرار دهد. ازتواند تراکم علفطرق مختلفی میشرایط عناصر غذایی به 

؛ سو،ینی و همکاران، 2007های هرز را تحریک نمایند )داویس، زنی بذر علفتوانند جوانهعناصر غذایی مثل نیتروژن می

ی گیاه ع کانوپاست با گسترش سری شود. از طرف دیگر ممکنهای هرز می( که این امر موجب افزایش تراکم علف2008

یا از  ز دارند ونور نیا زنی بههرزی که برای جوانههای علفزنی گونهزراعی و ممانعت از نفوذ نور به سطح خاک از جوانه

ود. شهای هرز میهای هرز ظاهر شده جلوگیری نماید، که در نتیجه موجب کاهش تراکم علفرشد و نمو علف

ودار را های هرز چا( گزارش کردند که کاربرد درازمدت کودهای شیمیایی تراکم علف1388محمددوست و اصغری )

اربرد کود نیتروژن ( نیز نشان دادند که ک2004ها تاثیری نداشت. تالر و همکاران )کاهش داد، اگرچه بر وزن خشک آن

برای  سمپاشی که، یکبارد. بطوریهای هرز را کاهش دهتواند تا حد زیادی تراکم علفدر اوایل فصل رشد پنبه می

رز کاربرد کود های ه( گزارش کردند که در حضور علف1994رسیدن به حداکثر عملکرد کافی بود. تولنار و همکاران )

 های هرز را کاهش و عملکرد دانه ذرت را افزایش داد. توده علفنیتروژن زیست

ف ست. برخالها نیز تابع شرایط غذایی خاک ای آناهای هرز، ترکیب گونهعالوه بر تراکم و وزن خشک علف

ک یا ی هرز به یهالفگیاهان زراعی که برای رشد مطلوب نیاز به وجود تعادل بین عناصر غذایی خاک دارند، بسیاری از ع

ا هحققین آنذایی، مهای هرز به عناصر غهای مختلف علفچند عنصر نیاز بیشتری دارند. بر اساس نیازهای متفاوت گونه

خردل وحشی،  تره،مههایی مثل سلکنند. گونههای نیتروژن پسند، فسفر پسند، پتاسیم پسند و ... تقسیم میرا به گونه

ی غالب را ها، گونههایی که از نظر نیتروژن غنی باشندهای نیتروژن پسند هستند و در خاکرا  و شاهتره گونهتیبی

  ود.شیره میغاسبی، بابونه و های فسفر پسند همچون دمب گسترش گونهدهند. زیادی فسفر خاک نیز موجتشکیل می
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 موقعيت جغرافيايي و وضعيت اقليمي محل اجراي آزمايش. 2-1

 طیایشی آزم، ینیزمسیبهای هرز و عملکرد بر ساختار علف گیاه قبلیبه منظور بررسی تاثیر کاربرد نیتروژن و 

ومتری شهر کیل 15ی کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی واقع در در مزرعه تحقیقاتی دانشکده 1391-1386 هایسال

ی و طول دقیقه شمال 15درجه و  38اردبیل انجام شد. اردبیل از نظر مختصات جغرافیایی در عرض جغرافیایی 

ز نظر آب و هوا و اباشد و متر می 1350دقیقه شرقی واقع شده است. ارتفاع آن از سطح دریا  15درجه و  48جغرافیایی 

باشد و یممتر میلی 400شود. متوسط بارش سالیانه آن خشک سرد محسوب میبندی اقلیمی جزو مناطق نیمهطبقه

 ها بصورت برف در فصل زمستان است.بیشتر بارش

 فاکتورهاي مورد مطالعه و روش اجرا. 2-2

ن ود نیتروژکختلف موع گیاه در کشت قبلی )فاکتور اصلی( و مقادیر آزمایش به صورت اسپلیت پالت با دو فاکتور ن

خود  در بذری وا، چغنگیاه گندم، کلز چهار)فاکتور فرعی( در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. 

یلو گرم نیتروژن ک 240و  160، 80، 0مقادیر مختلف نیتروژن ) که ندگیاه سیب زمینی به عنوان گیاه قبلی انتخاب شد

( 1378ساعدنیا؛  و یچغندر بذری )صادق زاده حمایت ،(1993. در گندم )آلکوز و همکاران، در آن استفاده شددر هکتار( 

دهی استفاده شد.  از این مقدار کود در زمان کاشت و بقیه در زمان ساقه 2/1( 1377و کلزا )قلیچ معارفی و لطیفی، 

و و همکاران، شد )ال استفادههفته بعد از کاشت  8د نیتروژن در زمان کاشت و بقیه کو 2/1برای سیب زمینی  نیز 

بوته  80با تراکم  رااپرقم (  و کلزا 1372بوته در متر مربع )قمی و همکاران،  350با تراکم  رقم سایسون گندم (.2005

در بذری با چغنهای غده شت شد.ک1388شهریور  25و  1386مهر  15در  (1386در متر مربع )شیرانی راد و احمدی، 

کشت شد.  1389و 1387فروردین  20و  17در   سانتی متر 40سانتی متر و فاصله بوته روی ردیف  60 ردیففاصله 

 25و  1387ت اردیبهش 5سانتی متر در  30سانتی متر و فاصله روی ردیف  60 ردیفبا فاصله  رقم آگریا سیب زمینی

 . بودمتر  5متر و عرض آن  8یک از پالتها ی فرعی شد. طول هر  کشت 1389فروردین 
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ان ینی با همیب زمدر سال دوم بعد از برداشت گیاهان سال قبل و شخم زمین در پاییز، در همه پالتهای اصلی گیاه س

 100 ×60شد. در هر کرت فرعی سه واحد نمونه برداری با سطح  نیتروژن کشتفاصله کاشت و همان تیمارهای 

-لدهی سیبگهای هرز در مرحله ای و بیومس علف( بمنظور بررسی تراکم، ترکیب گونه1974ولیکف، سانتیمتر )ت

 زمینی بررسی شد.. همچنین تاثیر فاکتورهای مورد مطالعه روی عملکرد سیبشدزمینی مشخص 

  هاي آماريتجزيه. 2-3

انجام  SPSS16افزار ی با نرمهای آمارم استفاده شد. تجزیهها در مواقع الزم از تبدیل لگاریتمی و یا ریشه دودادهبه منظور همگنی

 ای دانکن استفاده شد.ها از آزمون چند دامنهشد. برای مقایسه میانگین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract - Crop rotation is an essential practice in sustainable agricultural systems, because its 

effects on soil fertility and other benefits including reduction on weed competition. In order to 

evaluate the effect of crop rotation on weed structure and potato yield, a field experiment was 

carried out at the agricultural research site, university of Mohaghegh Ardabili from 2007 to 2011. 

The potato was cultivated in rotation with wheat, canola, sugar seed beet and potato. For these 

crop was applied four nitrogen levels (0, 80, 160 and 240 kg ha-1). Results showed that weed 

density in secondary period of crop rotation was 26% lower than first period. Weed density in 

rotation canola- potato was 58% greater than other rotations. Increasing nitrogen rate increased 

weed cover. In continues cropping without or with 240 kg N ha-1 potato cover was 35%. 

Dominant weeds were four species including Convolvulus arvense, Salsola kali, Amaranthus 

retroflexus and Cirsium arvense. Also continues cropping decreased potato yield 3 to 6 t ha-1. 

This finding show that crop rotation and nitrogen management can help in non-chemical weed 

management programs in sustainable agriculture. 

Key words:  Previous crop, Nitrogen, Sustainable agriculture, Non-chemical weed management  

 


