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در تناوب  يهرز کلزا در دو سامانه خاکورز يها ست توده علفیتروژن بر زیر نیو مقاد یاهیگ يایر بقایتاث
  کلزا-گندم

  3یو محمد جعفر بحران 2 ینید عبدالرضا کاظمی، س 1يحجاز ءاسما
 رازیدانشگاه ش يار و استاد بخش زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزیاستاد 3و2ارشد ، یکارشناس يدانشجو 1

  دهیچک
 کیگاو آهن برگرداندار همراه با ( معمول منطقه  يشامل خاکورز يمار خاکورزیگندم و کلزا را در دو ت یاهیگ يایر بقایق تاثین تحقیدر ا

بر ) لوگرم در هکتاریک 150و 75، 0( تروژن یسطح ن 3و ) سکیک نوبت دیهمراه با  یگاو آهن قلم( حداقل  يو خاکورز) سکینوبت د
ج نشان دادند که یفاکتوره انجام گرفت و نتا 3خرد شده  يها ش در قالب طرح کرتیآزما. شدند یهرز کلزا بررس يها ست توده علفیز

ست ین زیباالتر. کمتر بود يدار یگندم و کلزا به صورت معن یهایگ يایبقا يمارهایهرز نسبت به ت يها ت علفیا جمعیمار بدون بقایدر ت
ش کود یبا افزا. تروژن در هکتار به دست آمدیلوگرم نیک 150 يکلزا و سطح کود یاهیگ ییمار بقایدر هر دو سال در ت هرز علفتوده 
 .هرز نداشت يها علف يرو يریتاث ياکورزمختلف خ يها ج نشان داد استفاده از روشینتا. افتیش یهرز افزا يها ت علفیتروژنه جمعین

که در سال یغالب بود در حال (Avena fatua) یوالف وحشیرك و یز هرز علفت یش جمعیکلزا در سال اول آزما یاهیگ يایمار بقایدر ت
کلزا  یاهیگ يایگندم نسبت به بقا یاهیگ يایبقا. غالب بود(Galium aparine) راخ  یت یو ب یوالف وحشی هرز علفت یدوم جمع
  .هرز داشتند يها ست توده علفیز ين اثر را رویباالتر
  . تروژنیر کود نی، مقاديا، خاکورزینوع بقا :يدیکل يها واژه

  

Effects of nitrogen  rates  and plant residue on biomass of rapeseed crop in two tillage system  
A. Hejazi., S.A. Kazemein and M.J. Bahrani i 

Graduate student, Professor and assistant 
Abstract 

In this experiment the effects of wheat (Triticum aestivom L.) and rapeseed (Brassica napus L.) residues in two tillage 
methods [conventional tillage (moldboard plow with one disk) and reduced tillage (chisel plow with one disk)] and 
three N rates  (0, 75 and 150 kg ha-1) on weed biomass of rapeseed were investigated. The experimental treatments were 
arranged in split plot based on randomized complete block design with three replications. A control treatment (no 
residue) was also included in the experiment. Results indicated that the different methods of tillage had no significant 
effect on weed biomass in both years. Application of wheat and rapeseed residue increased weed biomass compared 
with control (no residue).  Increased N level from zero to 150 kg ha-1 increased weed biomass at various plant growth 
stages. Wild oat (Avena fatua) population was dominant in rapeseed residues in 1st year, while wild oat and clivers 
(Galium aparine)   population were dominant in 2nd year. Biomass increased. Wheat residues had the highest effect on 
weed biomass compared to rapeseed residues.  
Keywords: Residiue, Tillage, Different nitrogen rates. 

  مقدمه
دار و از جنبه یپا یکیکه از نظر اکولوژ یژگین ویهرز با ا يها علف) د مثلیرشد و تول(  یست شناسیدر ارتباط با زها  ش دانستهیافزا

زان یز میهرز و در بلند مدت ن يها علف یتوان در کوتاه مدت اثرات رقابت یم قین طریاز ا. کند یم یانیمناسب باشند کمک شا ياقتصاد
ن یب یطیط محیطوبت خاك، خواب بذر و شرابه دما و ر یهرز بستگ يها بذر علف یزن جوانه ).2(را در بانک بذر کاهش داد ها  بذر آن
ت یجمع يرو ییغذا عناصرنسبت به  ينشان دادند که  خاکورز) 5(و همکاران  یمک کالسک). 3(مختلف متفاوت است  يها گونه
ع تر یشا حداقل يها يط استفاده از خاکورزیهرز چند ساله در شرا يها ن نشان داند علفیهمچنها  دارد آن يشتریر بیهرز تاث يها علف
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کتر است یحداقل به سطح خاك نزد يط استفاده از خاکورزیدهد که بذرها در شرا یم نشان)7(ش و همکارانینیو )6(بر یج اسچرینتا.هستند
  . دارند یزن جوانه يبرا يط مساعدترین شرایو بنابرا

  مواد و روش ها
ش در قالب یآزما. انجام شد) باجگاه ( راز یدانشگاه ش يرزداشکده کشاو یقاتیدر مزرعه تحق 1387 -88و 1386- 87ن پژوهش در سالیا

 یو فاکتور فرع يمختلف خاکورز يها روش یفاکتور اصل. فاکتور انجام گرفت 3ل با یدو بار خرد شده به صورت فاکتور يها طرح کرت
  .تروژنه در سه تکرار  بودیر مختلف کود نیدوم مقاد یا و فاکتور فرعیاول نوع بقا

رها شد  ین مدتیبعد از برداشت کلزا در اواخر خرداد ماه زم. ر کشت کلزا بوده و از علف کش ترفالن استفاده شده بودیل قبل زن در سایزم
 یشیموجود در چند محل آزما يایمقدار بقا یگندم و کلزا به صورت تصادف يایزان بقاین مییتع يبرا. د یور ماه ماخار گردیو در شهر

ن  به سه یسپس زم. گندم به کار برده شد  يایپراکنده کردن بقا ين اعداد محاسبه شد وعدد به دست آمده برایانگیجداگانه وزن شد و م
از  یمیدر هر قطعه ن. ا  بودیگندم و قطعه سوم هم بدون بقا يایکلزا، در قطعه دوم بقا يایدر قطعه اول بقا. م شد یمتر تقس  60 × 20قطعه 
ک یسک زده شد  و کلزا توسط دستگاه پنوماتید 1گر گاو آهن بر گردان دار همراه با ید یمیسک و نید 1همراه با  ین گاو آهن قلمیزم

لو گرم در هکتار در دو یک 150و 75،  0تروژنه در سه سطح یبعد از آن کود ن. م شد یمتر تقس 5 × 6سپس هر قطعه به قطعات . دیکشت گرد
فصل رشد اندازه   يدر انتهاها  هرز وزن خشک آن يها ست توده علفین زییور تعبه منظ. ن اضافه  شد یمرحله به صورت سرك به زم

  . شد يریگ

  ج و بحثینتا
گندم و کلزا به صورت  یاهیگ يایبقا يمارهایهرز نسبت به ت يها ت علفیش جمعیا در هر دو سال آزمایمار بدون بقایج نشان داد در تینتا
که در سال دوم یغالب بود در حال یوالف وحشی هرز علفت یش جمعیکلزا در سال اول آزما یاهیگ يایمار بقایدر ت .کمتر بود يدار یمعن
افت راستگو وهمکاران یش یهرز افزا يها ت علفیتروژنه جمعیش کود نیبا افزا. غالب بود راخ یت یو ب یوالف وحشی هرز علفت یجمع

ج نشان داد استفاده از ینتا. شد  (Sinapis arvensis)یخردل وحش هرز علفت یش جمعیتروژن باعث افزاینشان دادند استفاده از کود ن) 1(
دار  یمعن هرز يها ت علفیجمع يتروژن رویو ن یاهیگ يایبرهمکنش بقا. هرز نداشت يها علف يرو يریتاث يمختلف خاکورز يها روش
نشان داد با  يمختلف خاکورز يها در روش تروژنیرات سطوح نییروند تغ. نبوددار  یمعن يو خاکورز یاهیگ يایبرهمکنش بقا یبود ول
کلزا نسبت به کشت  -استفاده از تناوب گندم. افتیش یهرز افزا يها ت علفیجمع يتروژنه در هر دو روش خاکورزیزان کود نیش میافزا
  .هرز شد يها ست توده علفیکلزا باعث کاهش ز یدر پ یپ

  
 يست توده علفهایتروژن بر زینو سطوح  يخاکورز يها ، روشیاهیگ يایر انواع بقایتاث

  )گرم بر متر مربع( .هرز
  1387- 88  1386- 87  ایانواع بقا
  a87/3  a2/4  کلزا
  b56/2 b25/3  گندم
  c5/0 c75/0  ایبدون بقا

      يخاکورز يها روش
  a5/3  a82/3  سکید1+ برگرداندار 

  a8/3 a98/3  سکید1+  یقلم
      )لوگرم در هکتاریک(تروژنیکاربرد ن

0  c5/2  c36/2  
75  b1/3  b45/3  
150  a75/3  a88/3  

 %)1دانکن(ندارند  يدار یبا حروف مشابه در هر ستون اختالف معن يها نیانگیم

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

Weed Ecophysiology Page 268 

هرزهاياکوفیزیولوژي علف 268  

 منابع
 (Sinapis arvensis) ید بذر خردل وحشیبر تول هرز علفتروژن و تراکم یاثر مقدار و زمان مصرف کود ن. 1384. انیمیرح. ان اول، و حیبنا. ، ميقنبر. ، ع.راستگو،م .1

  .55- 45صفحات . 1، شماره3ران، جلد یا یزراع يها مجله پژوهش. زهییدر گندم پا
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