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  ش ازت یبه افزا هرز علفو  یواکنش چند گونه زراع

  3اله پور یو رضا ول 1زاده یف قلی، عبدالط2ین ترابی، محمد حس 1انید صالحیحم

استان  يقات جهاد کشاورزیمرکز تحق یار پژوهشیاستاد 3 ،ارشد زراعت یۀ کارشناسدانش آموخت  2واحد قائمشهر، یدانشگاه آزاد اسالم یأت علمیه ياعضا 1
  مازندران

  ده یچک
 يها از برنامه یان جزئبه عنو یکودده يخاك جهت بهبود راهبردها يزیر حاصلخیهرز به مقاد يها اطالعات مربوط به واکنش علف

و دو  هرز علفشۀ سه ین واکنش رشد تاج و رییکنترل شده جهت تع یشین منظور، آزمایبد. است يهرز ضرور يها علف یقیت تلفیریمد
گندم و کلزا به عنوان . لوگرم خاك انجام شدیتروژن در کیگرم ن یلیم 200و  150، 100، 50، 0به کود ازته در سطوح  یاه زراعیگ

هرز  يها ن علفیاد شد، اما دامنۀ پاسخ در بیتروژن زیش مقدار نیهرز با افزا يها شه تمام علفیرشد تاج و ر. شاهد انتخاب شدند يها گونه
شه نسبت به گندم برخوردار یست توده تاج و ریدر ز يشتریش بیاز درصد افزا یتروژن خاك، خردل وحشیش نیتوأم با افزا. متفاوت بود

در  یاهیگ يها تمام گونه. کسان بودیبرخالف گندم و خردل  یشه کلزا و خردل وحشیش رشد و وزن خشک ریزادرصد اف یول. بود
تروژن خاك، چچم از درصد ین مقدار نیشتریدر ب. تروژن در دسترس را جذب کردندیدرصد ن 88ر کم ازت خاك به طور متوسط یمقاد

افته نشان از ین یا. نسبت به کلزا برخوردار بودند يشتریتروژن بیرصد جذب ناز د یز چچم و خردل وحشینسبت به گندم و ن يشتریجذب ب
ق بر ین طریتروژن به ایهرز به ن يها اد علفیز يریواکش پذ. دارد هرز علفو  یاه زراعیخاك بر رقابت گ يزیر حاصلخیتأث یچگونگ

  . کند یم  دیتأک یت کوددهیریمد يها بهبود روش
  .هرز علف، جذب ازت توسط هرز علفشک، کود، وزن خ :يدیکل يها واژه
   

Response of some crops and weed species to Nitrogen added 
Hamid Salehian1, Mohamad Hossein Toraby2, Abdollatif Gholyzadeh1 and Reza    Valiollahpoor3 

1. Scientific members of Ghaemshahr Islamic Azad University, 2. Graduated of Agronomy (MS.c), 3. Assistant of Center 

Research Mazandaran province . 

Abstract  
Information on responses of weeds to various soil fertility levels is required to develop fertilizer management strategies 
as components of integrated weed management programs. A controlled environment study was conducted to determine 
shoot and root growth response of 3 agricultural weeds and 2 crops to N fertilizer applied at 0, 50 , 100 , 150 or 200 mg 
kg-1 soil . Triticum aestivum and Brassica napus were included as control species. shoot and root growth of all weeds 
increased with added N , but the magnitude of the response varied greatly among weed species. With increasing 
amounts of N , Sinapis arvensis showed a greater increase in shoot and root biomass , compared with Triticum aestivum 
. Increasing percent of root biomass about Brassica napus and Sinapis arvensis weren,t equal to Triticum aestivum and 
Sinapis arvensis . All crop and weed species extracted > 88% of available N at low soil N levels. At the highest N dose, 
Cynodon dactylon took up greater amounts of soil N than did Triticum aestivum , and Cynodon dactylon plus Sinapis 
arvensis took up N in amounts greated to that taken up by Brassica napus , too. These findings have significant 
implications as to how soil fertility affects crop-weed competition. 
Key words : Fertilizer, weed biomass, weed nitrogen uptake. 

  مقدمه 
).  8و  5( باشد  یم هرز يها علف یقیت تلفیریمد يها ستمیاز اجزاء مهم س یکیهرز  يها با علف یاهان زراعیت رقابت گیش قابلیافزا
ات مربوط به خاك و ین نگرش شده که چگونه خصوصیاهان ، منجر به ایرشد گ يندهایبر فرآ یطیر عوامل محیاز تأث یش سطح آگاهیافزا

از آن است که عملکرد  یمطالعات متعدد حاک).  7( ر گذار باشندیهرز تأث يها و علف یاهان زراعیتوانند بر رقابت گ یم به منابع یدسترس
ن یرغم آنکه ازت به عنوان مهم تر یعل).   3( ابد ی یم شیم و فسفر افزایژه ازت، پتاسیبو ییبواسطه کاربرد عناصر غذا یمحصوالت زراع
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 یرگیشه موجب چیخاك هم ییاد مواد غذایر زی، اما مقاد) 10و  9( شناخته شده است  یش رشد محصوالت زراعیدر افزا ییعنصر غذا
، جذب مواد و متعاقباً سرعت رشد  يت فتوسنتزیشه و تاج بر قابلین ریب ع مادة خشکیتوز ) .7(گردد  یهرز نم يها بر علف یاهان زراعیگ
ست توده کل یگرم برگ بر ز(  1ابد، نسبت وزن برگیاه انتقال یبه تاج گ يشتریکه ماده خشک ب یهنگام) .  6( گذارد  یم ریاه تأثیگ ینسب
  .گردد یم 2یسرعت رشد نسبتاً ارتقاء یاد سطح برگ و نهاین موضوع منجر به ازدیافته، ایش یافزا) 
، هنوز اطالعات هرز علفو  یاه زراعیند رقابت گیزان و روش کاربرد کود ازته برفرآیت میرغم مطالعات صورت گرفته در مورد اهم یعل
 ن اطالعاتیا. دهند یم ش مقدار ازت خاك واکنش نشانیچگونه به افزا هرز علفخاص  يها ن مورد وجود دارد که گونهیدر ا یاندک

 يت مربوطه ، ضروریریمد يها ستمیس يه اقتصادیهرز و توج يها مزرعه به علف یط آلودگیدر شرا یکودده يهایح استراتژیجهت تصح
  . است

  ها  مواد و روش
از مناطق اطراف مزرعه دانشکدة  ( Avena fatua ,Sinapis arvensis, Cynodon dactylon )هرز  يها علف يها ه گونهیبذر کل
گراد  یدرجه سانت 4 يش در دمایک سال قبل از شروع آزمایو حداقل به مدت  يواحد قائمشهر جمع آور یانشگاه آزاد اسالمد يکشاورز
  .شدند ينگهدار
 , Triticum aestivum ) یاهان زراعیهرز و گ يها علف يها عامل اول شامل انواع گونه. ل انجام شدیش به صورت فاکتوریآزما

Brassica napus ) گرم در  یلیم 200و  150،  100،  50،  0را شامل ) عامل دوم ( تروژن یاز ن یر مختلفیکدام از سطوح آن مقاد که هر
  .کردند یم افتیلوگرم خاك بود، دریک

جهت زه  یمتر که سوراخ یسانت 15به قطر  یی، کامالً مخلوط شده و درون گلدان هايمتر یلیم 5خاك مورد استفاده پس از عبور از غربال 
تعداد ده تا . خته شدیرند، ریقرار گ یت زراعیت ظرفیشدند که همواره در وضع یم ياریآب يبه گونه ا ینداشته، و به صورت سطح یکش

اهچه در یک هفته پس از سبز شدن به پنج گیاز سطح خاك کاشته شده و  يمتر یک سانتیپانزده بذر از هر گونه به طور متوسط در عمق 
تروژن یاز اوره که شامل سطوح مورد نظر از فاکتور ن یبالفاصله پس از کاشت، محلول آبک. افتندیل یتقل) شدن  پس از تنک( هر گلدان 

  .ده شدیکنواخت در سطح هر گلدان پاشیبود به طور 
در ها  گلدان. دندق شیتزرها  در سطح تمام گلدانها  ت آنینان از عدم محدودیق مشابه به منظور اطمیز به طریر عناصر پر و کم مصرف نیسا 

 12تجربه شده  ين دورة نوریانگیگراد و م یدرجه سانت 4و  13ب یروز و شب آن به ترت يگذاشته شده بودند که متوسط دما يگلخانه ا
 يها نمونه) .  2( د ین گردییده هفته پس از سبز شدن طبق روش استاندارد تع یاهیبوته از هر گونه گ 5شه یوزن خشک تاج و ر.ساعت بود
و روش  3تروژنین يریبا استفاده از دستگاه اندازه گ یتروژن و کربن آلیر نین مقادییسپس خرد شده و به منظور تع یاهیشه گیتاج و ر

تروژن و اثر متقابل یر نیبدست آمده از گونه ها، مقاد يها داده يز برایانس نیه واریتجز.مورد استفاده قرار گرفتند) 1(وم یون فروآمونیتراسیت
 يها تروژن به گروهیبه نها  و براساس پاسخ آن)  4(ه کالستر یتوسط تجز یاهیگ يها انجام و سپس گونه یدر قالب طرح کامالً تصادفها  آن
  .م شدندیتقس يزیمتما

  ج و بحث ینتا
ست توده و شکل یش زیۀ افزااما دامن).  1شکل ( ش نشان داد یتروژن، افزایزان نیش میبا افزاها  در مورد تمام گونه یاهیست توده تاج گیز

ست توده تاج یلوگرم خاك، زیگرم در ک یلیم 200تا  0تروژن از یزان نیش میتوأم با افزا. پاسخ بسته به نوع گونه متفاوت بود يها یمنحن
  .افتیش یدرصد افزا 71تا  یدرصد و خردل وحش 40چچم کمتر از 

  

                                                             
1 Leaf weight ratio 
2 Relative growth rate 
1 KJLTEC Analyzer,2300 
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روش  بر اساس)  Cا یA ،B( موجود در هر گروه  يها گونه. تروژنیر مختلف نیبه مقاد یاهیگ يها واکنش وزن خشک تاج گونه – 1شکل 
  .داشتند یکالستر پاسخ مشابه

ست یواقع در هر گروه به لحاظ ز يها گونه).  1شکل ( گرفتند  يه کالستر در سه گروه جایبراساس تجز یاهیگ يها وزن خشک تاج گونه
تروژن به یزان نی، در حداکثر میاهین وزن خشک تاج گیشتریب)  یوالف وحشی( ک گونه ی ر ازیغ. ک سطح قرار داشتندیباً در یتوده تقر
تنها گندم قرار داشت  Aدر گروه . بود Aو گروه  B،گروه  Cتروژن شامل گروه یش نیبه افزا یاهیگ يها پاسخ گونه يدسته بند. دست آمد

  . ن مطالعه به خود اختصاص دادیزان واکنش را در این میشتریکه ب
، خردل  یوالف وحشی( قرار داشتند  Bدر گروه  یاهیگ يها از گونه یکه تعداد قابل توجهیدر حال. ز فقط شامل چچم بودین Cگروه 
ش یست توده تاج آن توأم با افزایش زیقرار دارد، اما درصد افزا Bدر گروه  یرغم آنکه خردل وحش یشود عل یم دهی، د)و کلزا  یوحش
  .  شتر استی، بها  ر گونهیساتروژن از گندم و ین

 

بر اساس روش )  Cا یA ،B( موجود در هر گروه  يها گونه. تروژنیر مختلف نیبه مقاد یاهیگ يها شه گونهیواکنش وزن خشک ر – 2شکل 
  .داشتند یکالستر پاسخ مشابه

به عنوان ).  2و  1 يها شکل(  حاصل نمود یاهیاج گسه با تیدر مقا ياد کمتریتروژن، ازدیش نیهمراه با افزاها  شتر گونهیشه بیست توده ریز
 60که تاج آن یدرصد در حال 28والف یشه یست توده ریز) لوگرم یگرم در ک یلیم 200تا  0از ( تروژن خاك یش نیمثال همراه با افزا

  .  افتیش یدرصد افزا
ط عدم یشه در شرایست توده تاج به ریشاخص ز. ع مواد محاسبه شدیتوز ین چگونگییز به منظور تعیشه نیشاخص وزن خشک تاج به ر

( قرار داشت  27/1تا  95/0لوگرم خاك در محدودة یتروژن در کیگرم ن یلیم 200و هنگام وجود  2/1تا  69/0تروژن در دامنۀ یکاربرد ن
اهان معموالً از یشه داشته اند، گیوماس تاج نسبت به ریدر ب يشتریش بیافزاها  از گونه ياز آن است که تعداد یند حاکین فرآیا).  3شکل 
ن یدر ا یاهیگ يها گونه. موجود باشد، برخوردارند یتروژن به حد کافیکه ن یشه خود هنگامیش رشد ریدر جهت افزا يل کمتریتما
(  هرز علفسه . شدند يدسته بند یمختلف يها تروژن به گروهیش نیشه در واکنش به افزایست توده تاج به ریش براساس نسبت زیآزما
ن موضوع از یا. سه با کلزا داشتندیشه در مقایست توده تاج به ریدر درصد نسبت ز يشتریش بیافزا) و چچم  ی، خردل وحشیوالف وحشی

  ). 11(تروژن، برخوردار است  یزان نیش مینور، هم زمان با افزا يند رقابت برایدر فرآ یمفهوم مهم
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بر )  Cا یA ،B( موجود در هر گروه  يها گونه. تروژنیر مختلف نیبه مقاد یاهیگ يها گونهشه یواکنش نسبت وزن خشک تاج به ر – 3شکل 
  .داشتند یاساس روش کالستر پاسخ مشابه

تروژن صورت یدرصد جذب ن 80شتر از یکه بیدر جائ. شتر استیتروژن ، بیاد نیر زیتروژن خاك در مقادیت جذب نیدر قابلها  اختالفات گونه
ز سهم کلزا از یمانده ن یاه باقیان سه گیاز م. قرار گرفتند) درصد  90و  76ب به طور متوسط یبه ترت( ن حد یم ، در باالترگرفت، گندم و چچ

تروژن یاد نیر زیدر مقاد). درصد  68و  70،  64ب یبه ترت یوالف و خردل وحشیبه طور متوسط کلزا، ( هرز کمتر بود  يها ر علفیسا
) گندم و کلزا (  یاهان زراعیگ يو برا)  یوالف وحشیبدون احتساب ( درصد  75هرز  يها علف يترس براتروژن در دسیخاك، متوسط ن

  ) .  1جدول ( درصد بود  64
  

  )شه و تاج یجمع ر(  یاهیهر گونه گ يتروژن در دسترس برایدرصد ن -1جدول
 تروژنیمقدار ن  ینام علم  ینام عموم

  )لوگرم خاك یتروژن در کیگرم ن یلیم( 
   0  50  100  150  200  

  Triticum aestivum  38/99  65/69  69/67  72/73  16/70  گندم 
  Brassica napus 11/75  18/51  38/74  65/62  58/59  کلزا 

  Avena fatua 100  33/72  59/75  3/57  37/46  یوحشوالف ی
  Sinapis arvensis 22/68  91/71  24/63  92/66  6/70   یخردل وحش
  Cynodon dactylon  100  68/91  100  75/77  58/80  چچم
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