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  هرز يهابه علف ینیزمبیس یه بحرانتروژن بر شروع و طول دوریر کاربرد نیتاث

  2د رضا محمد دوست چمن آبادی، حم1یناطق یغالمعل
 یلیار دانشگاه محقق اردبیاستاد 2، یلیارشد زراعت دانشگاه محقق اردب یکارشناس يدانشجو1

  دهیچک
ن یا. انجام شد 1386در سال  یشیآزما ،هرز يهابه علف ینیزمبیس یو طول دوره بحرانتروژن بر شروع یر کاربرد نیتاث یبررس يبرا
تروژن به عنوان فاکتور یکود ن. در سه تکرار اجرا شد یکامل تصادف يهاو در قالب طرح بلوك هخرد شد يهاش به صورت کرتیآزما
 يهرز و طول دوره عار يهاش طول دوره حضور علفیافزا يرهامایت. لوگرم در هکتار بکار برده شدیک 200و  100، 0در سه سطح  یاصل
 يهاهیتجز. قرار داده شدند یاصل يهاک از کرتیدر داخل هر ) روز پس از سبز شدن 80و  60، 40، 20، 0(در پنج سطح  هرز علفاز 
هرز را  يهاتروژن در هکتار تراکم علفیگرم نلویک 100و  0مار یسه با تیتروژن در هکتار در مقایلوگرم نیک 200نشان داد که کاربرد  يآمار

خروس را کاهش تاج ژهیکساله بویهرز  يهاتروژن در هکتار تراکم علفیلوگرم نیک 100کاربرد . ش دادیکاهش و وزن خشک آنها را افزا
 90دن به یرس يبرا ینیزمبیز سهر يهاکنترل علف یتروژن در هکتار شروع دوره بحرانیلوگرم نیک 100ها نشان داد که کاربرد هیتجز. داد

 ینیزمبیهرز س يهاکنترل علف یشروع دوره بحران. ر انداختیتروژن در هکتار به تاخیلوگرم نیک 200و  0سه با یدرصد عملکرد را در مقا
سه یتروژن در مقایبرد کود نکار. روز بعد از سبز شدن اتفاق افتاد 7و  12، 8ب یتروژن در هکتار به ترتیلوگرم نیک 200و  100، 0 يمارهایدر ت
مار یدر ت یان دوره بحرانیپا. دیگرد ینیزمبیهرز س يهاکنترل علف یافتن دوره بحرانیان یع در پایمار عدم کاربرد کود موجب تسریبا ت

ب یدم کاربرد کود به ترتمار عیسه با تیروز بعد از سبز شدن اتفاق افتاد که در مقا 35و  33ب یتروژن در هکتار به ترتیلوگرم نیک 200و  100
ش نشان یآزما يهاداده. داشت ینیزمبیبر عملکرد س يداریر معنیهرز تاث يهاطول دوره حضور و عدم حضور علف. روز زودتر بود 6و  8

  . هرز نگه داشته شود يهااز علف يروز عار 40به مدت  ینیزمبیدن به حداکثر عملکرد الزم است مزرعه سیرس يداد که برا
  .هرز علفتراکم  هرز، يهاعلف ،یدوره بحران تروژن،ی، کود نینیزم بیس: يدیکل يها ژهوا

    

The effect of nitrogen on critical period for weed control in potato 
Gholamali Nateghi1, Hamidreza Mohammaddust2,  

1M.Sc. Agriculture student of Mohaghegh Ardabili University, 2 Asistant professor of Mohaghegh Ardabili University  

Abstract 

The critical period for weed control (CPWC) is the period in the crop growth cycle during which weeds must be 
controlled to prevent unacceptable yield losses. A field research was conducted in 2007 in Ardabil, Iran, to evaluate the 
effect of nitrogen on beginning and ending of critical period for weed control in potato. Nitrogen fertilizer was applied 
at rates equivalent to 0, 100 and 200 kg N ha-1. A quantitative series of treatments of both increasing duration of weed 
interference and length of weed-free period (0, 20, 40, 60 and 8 ADE) were imposed within each nitrogen main plot. 
Analysis shown that 200 kg N ha-1 application compared with 0 and 100 kg N ha-1decreased weed density and increased 
weed dry mass. 100 kg N ha-1 application decreased annual weed density, especially Amaranthus retroflexus. Results 
shown that the addition of 100 kg N ha-1 delayed the beginning of the CPWC in potato when compared with the 0 and 
200 kg N ha-1. The beginning of the CPWC in potato occurred 8, 12 and 7 DAE in plots received 0, 100 and 200 kg N 
ha-1 respectively. Nitrogen application hastened the ending of the CPWC in potato.  The ending of the CPWC in potato 
occurred 33 and 35 DAE when 100 and 200 kg N ha-1 applied respectively. Maximum values for potato yield belonged 
to the weed free plots and100 kg N ha-1. Practical implications of this study are that 100 kg N ha-1 could have been less 
intensive for weed management than 0 and 200 kg N ha-1. 
Key words: Potato, Nitrogen fertilizer, Critical period, weed control, Weed density. 
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  مقدمه
-فمشترك علمشابه و  يازهاینبا توجه به . باشدیم يت محصوالت کشاورزیفین عوامل کاهش عملکرد و کیتراز مهم یکیهرز  يهاعلف
گر رقابت یکدیشان با یازهایافت نیجذب و در يبرااند و د و نمو نمودهگر رشیکدیشه در کنار یهم اهانین گی، ایاهان زراعیهرز و گ يها
د کربن کاهش یاکس ي، نور و دییآب، عناصر غذا ياهرز بر يهاجه رقابت با علفیبطور عمده در نت یاهان زراعیعملکرد گ ).1(کنندیم
 يهاعلف يط از سویب به محیبات دگر آسیترک ياد سازدر اثر آز یاه زراعیهرز، عملکرد گ يهااز علف ین در مورد برخیهمچن. ابدییم

تا زمان شروع ) یبیده دگرآسیبه استثناء پد( يداریمعن یمنف ریچ گونه تاثیههرز  يهاعلف، )3(مدال یده زیبه عق .)2(ابدی یم هرز کاهش
ک مکان یاه در یا چند گیاز دو ین يوابگوج) و نور ییآب، عناصر غذا(  یطیاست که منابع مح یو آن زمانندارند  یزراع اهیگ بارقابت 
اه یهرز در مراحل مختلف رشد گ يهاحضور علفن اساس یبر ا. تواند خسارت زا باشدیشه نمیهرز هم يهاحضور علف ،نیبنابرا. نباشند
رقابت  یدوره بحران ، عبارتیه خود در مورد دوره بحرانی، در مطالعات اول)4(هال و همکاران . کندیوارد م یخسارت متفاوت یزراع
ک یهرز به  يهاا رقابت علفیکند که تداخل یان مین عبارت بیا. اندهرز را عنوان کرده يهاتداخل علف یا دوره بحرانی هرز يهاعلف

-ینمن تداخل یشتریهرز بوده و الزاماً زمان ب يهاکنترل علف يزمان مطلوب برا یشود، اما دوره بحرانیخاص محدود م یچارچوب زمان
 کنترلدارد که در آن اقدامات  ین عبارت اشاره به مدت زمانیا ،رایز .تر باشدحیهرز صح يهاکنترل علف ید عبارت دوره بحرانیشا. باشد
  ).5( انجام شود دیبا یاه زراعیبا عملکرد گ آنهااز تداخل  يریهرز به منظور جلوگ يهاعلف

  مواد و روش ها
 ياجرا و کارها ل به خلخالیاردب جاده 10 لومتریواقع در ک ،لیاردب آالروق يقات کشاورزیستگاه تحقیدر ا 1386 یش در سال زراعیآزما
حدود  ECو 8برابر  pHبا  یبافت لوم رس يخاك مزرعه دارا. انجام شد یلیدانشگاه محقق اردب يآن در دانشکده کشاورز یشگاهیآزما

. شددر سه تکرار اجرا  یکامل تصادف يهاو در قالب طرح بلوك خرد شده يهاکرتش به صورت ین آزمایا .منس بر متر بودیزیدس 08/1
تداخل و عدم  دوره يمارهایشامل ت یفاکتور فرع. بود) لوگرم در هکتاریک 200و  100، 0(تروژن یشامل سه سطح کود ن یفاکتور اصل
: مارها شاملیاول ت يسر. بود) 80،60،40،20،0( رگیکدیروز از  20 یو به فاصله زمان يدر دو سر ،سطح 10هرز در  يهاتداخل علف

هرز اجازه داده شد در مزرعه  يهاکه در آن در کل فصل رشد به علف ،b1 (Weed infested) هرز  يهاعلفحضور کامل مار شاهد با یت
هرز اجازه رشد داده شد و  يهاروز بعد از کاشت به علف 20مار تا ین تیکه در ا b2مار یت. صورت نگرفت یگونه کنترل چیرشد کنند و ه
هرز  يهاروز بعد از کاشت علف 80و 60،40ب تایبه ترت 5bو  3b، 4b يمارهایدر ت. ن شدندیهرز وج يهاعلف ،فصل يبعد از آن تا انتها

 b6 )Weedهرز  يهاعلف حضورمار شاهد بدون یت: مارها شاملیدوم ت يسر.ن شدندیفصل وج يماندند و بعد از آن تا انتها ین باقیدر زم

free (مار یت. نگه داشته شد هرز علفاز  يکه در آن در کل طول فصل رشد عارb7 مار ینه تیقا قریدقb2  روز بعد از  20بوده که در آن تا
 b10و  b9،b8 يمارهایدر ت. هرز اجازه داده شد تا رشد کنند يهافصل رشد به علف ين شده و بعد از آن تا انتهایهرز وج يهاکاشت علف

ات یعمل. ها اجازه داده شد رشد کنندهرز از مزرعه خارج شدند و بعد از آن به آن يهاروز بعد از کاشت علف 80و 60،40ب تا یبه ترت
. ن بودیمع يهادر فاصله زمان یفرع يمارهاین تین شده انجام گرفت که شامل وجییتع يهان بر اساس نقشه طرح و در زمانیداشت و وج

 یتروژن که به عنوان فاکتور اصلیکود ن. روز بعد از کاشت صورت گرفت 60و 40 يهادر دو مرحله و در زمان یدهخاك اتین عملیهمچن
ه در مرحله دوم یاز کود در مرحله اول و بق یمین ،کهيبه طور ،صورت گرفت یدهات خاكیش بود در دو مرحله و هم زمان با عملیآزما

تعداد سه بوته که از اواسط فصل  یمار فرعیهر ت یوسط يها فین عملکرد از ردییتع يبرا. وط شدبه خاك اضافه و با آن مخل یخاك ده
  .شد يریرکورد گ ،ن شده بودندییتع یرشد توسط روبان و به صورت تصادف

فاده از معادالت با است) تداخل و عدم تداخل يمارهایت(مارها یهر دو گروه ت يبرا ،درصد کاهش عملکرد از شاهد بدون رقابت يهایمنحن
ن ییتع ،درصد کاهش عملکرد نسبت به شاهد بدون تداخل 10بر اساس  یدوره بحران. برازش داده شد) کیگامپرتز و لجست( يدیگموئیس

  . استفاده شد MSTATcو  Excell يش از نرم افزارهاین آزمایدر ا يجهت انجام محاسبات آمار. دیگرد
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  ج وبحثینتا
تروژن صفر و یدرصد کاهش عملکرد نسبت به شاهد بدون رقابت، در دو سطح ن 10بر اساس  یآغاز دوره بحران 3و  1 يبا توجه به نمودارها

 ،تروژنیط  صفر نیروز بعد از سبز شدن و در شرا 7تروژن، یلوگرم نیک 200 با بکار بردنکه یروز اختالف داشت، بطور 1لوگرم  تنها یک 200
که یبه طور ،رتر آغاز شدین دوره دیا در هکتار تروژنیلوگرم نیک 100 کاربرد طیدر شرا. دیشروع گرد ین دوره بحرانروز بعد از سبز شد 8

از کاهش عملکرد محصول  يریجلوگ يذکر شده برا يهاهرز قبل از زمان يهان علفیوج ،نیبنابرا .روز بعد از سبز شدن به دست آمد 12
  .ردندا یتیاهمسه با شاهد بدون رقابت، یدرصد در مقا 10ش از یب
 تروژنیکود ن ن سطوح مختلفیب ،همچون دوره آغاز آن درصد کاهش عملکرد، 10 يهرز بر مبنا يهاکنترل علف یان دوره بحرانیپا

ن ییروز بعداز سبزشدن تع 35 و 33ب یک به هم و به ترتینزد يتا حدود ،تروژنیلوگرم نیک 200و  100در دو سطح  ن دورهیا .متفاوت بود
ر یتاث یبررس ).1شکل( به دست آمد ینیب زمیروز بعد از سبز شدن س 41ن زمان یتروژن، ایط صفر نیدر شرا). 3و  2 يهاکلش( دیگرد
ک رشد یشتر تحریب ،ل رشدیاد کود در اوایدهد که کاربرد زینشان م یان دوره بحرانیتروژن بر زمان شروع و پایر مختلف کود نیمقاد
ده یتروژن در هکتار زودتر آغاز گردیلوگرم نیک 200مار یدر ت یشروع دوره بحران ،که يبطور. ه داردهرز را به همرا يهاعلف یشیرو
هرز  يهارقابت با علف ییافته و توانایرشد آن بهبود  ،تروژن بکاربرده شدهیو استفاده از ن ینیب زمیبا استقرار س ،در ادامه رشد یول ،است

در  یاگرچه شروع دوره بحران. تروژن در هکتار استیلوگرم نیک 100ن دوره همزمان با کاربرد یان ایپا ،که يبطور. را بدست آورده است
ل یاما به دل ،افت کرده بودندیتروژن در هکتار دریلوگرم نیک 200بود که  ییهاهمزمان با کرت ،استفاده نشده بود يچ کودیکه ه ییهاکرت

  .رتر بودیمار دین تین دوره در ایان ایپا ،هرز در جذب عناصر موجود يهاعلف يو برتر ینیزمبیس يبرا یتروژن کافین یعدم دسترس
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ن دوره یخطوط نقطه چ. در هکتار تروژنیلوگرم نیک 100کاربرد   طیدر شرا ینیب زمیهرز در س يهاکنترل علف یدوره بحران -2شکل 
  .دهندیدرصد کاهش عملکرد قابل قبول نشان م 10 يرا بر مبنا) CP(یبحران

  

  

ن دوره یخطوط نقطه چ. در هکتار تروژنیلوگرم نیک 200کاربرد  طیدر شرا ینیب زمیهرز در س يهاکنترل علف یدوره بحران -3شکل 
  .دهندیدرصد کاهش عملکرد قابل قبول نشان م 10 يرا بر مبنا) CP(یبحران

  

  

  منابع
). ترجمه). (یتیریمد يکاربردها(هرز  يهاعلف ياکولوژ. 1383. ك ،یرمضان، .ك. ، سيموسو ،.، جی، خلقان.ع ،یکوچک، .ان، حیمی، رح.ند، از .1

  .مشهد یدانشگاههاد انتشارات ج
2. Thomaso, J. M., Weller, S. C., Ashton, F. M. 2002. Weed Science. Principles and Practices. 4th ed. United States of America  
3. Zimdahl, R. L. 1980. Weed-Crop Competition, a Review. Oregon: International Plant Protection Center, Oregon State University. 196 pp. 
4. Hall, M. R., Swanton, C. J., Anderson, W. 1992. The critical period of weed control in grain corn (zea mays). Weed Sci. 40: 441-447. 
5. Knezevic, S. Z., Evans, S. P., Blankenship, E. E., Van Acker, R. C., Lindquist, J. L. 2002. Critical period for weed control: the concept and 

data analysis. Weed Sci. 50: 773–786. 
 

   

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110

1 2 3 4 5                   0                 20                    40                    60                  80               
روزھای بعد از سبز شدن

 ( ز
ھ ر

ف 
عل 

ن 
دو

د ب 
اھ

 ش
بھ

ت 
سب

د ن
ص

در
 ) د

ک ر
مل

ع

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110

1 2 3 4 5    0                 20                        40                 60                  80                              
روزھای بعد از سبز شدن

 ( ز
ھ  ر

ف 
عل 

ن 
دو

د ب 
 اھ

 ش
ب ھ

ت 
س ب

صدن
در

 ) د
   ر

لک
عم

 دوره

 دوره

www.SID.ir

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

