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چکیده
گیاه هرزهايعلفتودهزیستورزي بر هاي خاك، سطوح کود نیتروژن و روشگیاهیبقایايمدیریتتأثیربررسیبه منظور 

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند در قالب طرح اسپلیت فاکتوریل با سه 1392آزمایشی در سال پنبه
ورزي دار) و کم خاكورزي معمول (شخم برگردانورزي، شامل خاكدر این آزمایش، عامل اصلی دو سطح خاكتکرار اجرا شد. 
گرم در هکتار) و پنج سطح بقایا (صفر، کیلو150و 50یل دو سطح نیتروژن (و عامل فرعی شامل ترکیب فاکتور(با دیسک) بود

نتایج .صورت تصادفی توزیع گردیدفرعی بههاي صورت فاکتوریل در کرتکه بهگرم در مترمربع) بودند308و 231، 154، 77
تودهزیستداري بر اثر معنیمختلف نیتروژنورزي، میزان بقایاي گیاه جو و سطوح نوع سامانه خاكکه داد نشان این آزمایش 

نیتروژن کاهش یافت و هاي هرزعلفتودهزیستهرز گیاه پنبه داشت، با افزایش بقایاي جو در هر دو سیستم شخمهايعلف
گرم 77هاي هرز در سامانه شخم دیسک در بقایاي علفتودهزیستبیشترین .هاي هرز شدعلفتودهزیستبیشتر باعث افزایش 

گرم در 308مربوط به سامانه شخم معمول در بقایاي تودهزیستکیلوگرم در هکتار و کمترین 150در مترمربع و نیتروژن 
این تحقیق نشان داد که مدیریت بقایاي گیاهی کلی نتایج طوربهکیلوگرم در هکتار حاصل شد.50نیتروژن و سطح مترمربع  

هاي هرز مزرعه پنبه باشد.علفتودهزیستتواند روشی مؤثر در کاهش می
، نیتروژنورزي، خاكیاهیگیايبقاهاي کلیدي:واژه

The effect of crop residues and different levels of nitrogen on cotton weeds biomass in
two tillage systems

M. Farahmand1, M. Jami AL-Ahmadi2 and S. V. Eslami2

1- MSc student of Agroecology, Faculty of Agriculture, University of Birjand.
2- Associate Professor of Department of Agronomy & Plant Breeding University of Birjand.

Abstract
In order to study the effect of management of crop residual, different level of nitrogen and type of tillage on
cotton weeds biomass, an experiment was carried out in Agricultural Research Station, at Birjand University in a
split factorial design with three replications in 2013 specified. In this experiment, the main factor was two tillage
types, including conventional tillage (moldboard plowing) and reduced tillage (disk) and the sub factor was the
combination of level of nitrogen (50 and 150 kg/ha) and five level of residual (0, 77, 154, 231 and 308 g/m2),
which were distributed randomly in a factorial subplots. The results of this study showed that the tillage types,
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the amount of barley residual and different level of nitrogen had a significant effect on cotton weed biomass.
With increasing of barley residual in both tillage types, weed biomass was decreased and higher level of nitrogen
cease increase in weeds biomass. The highest of weeds biomass in disk tillage was in 77 g/m2 residuals and level
of nitrogen 150 kg/ha and lowest of biomass related with conventional tillage was in 308g/m2 residuals and
level of nitrogen 50 kg/ha. In general, the results of this study showed that management of crop residuals can be
an effective method to reduce weed biomass in cotton field.
Keywords: Crop residue, tillage, nitrogen

مقدمه 
هاي کشاورزي در نظام کشاورزي رایج و همچنین فشار ناشی از عملیات ناشی از کاربرد مداوم و متراکم نهادهمشکالت 

استفاده ازورزي در مزارع، زمینه افزایش فاصله بشر از اهداف کشاورزي پایدار را فراهم کرده است. در چنین شرایطیخاك
هرزهايعلفخشکوزنبودنزیادتردلیل).1391است (نجفی و زند، ربرخورداهاي کشاورزي حفاظتی از اهمیت باالیی نظام

که دادنسبتهاآنتراکموهرزهايعلفبذربانکافزایشنشدن خاك،یروروزبهتوانیمراورزيخاكبدوندر تیمار
) بیان کردند، کاشت 1388صمدانی و منتظري (.)2002همکارانوکاردینا(شودمیهاآنخشکوزنافزایشسببیتدرنها

96و 99خروس را به ترتیب تره و تاجهاي هرز سلمهعلفخشک سویا و آفتابگردان در پی آمیختن بقایاي چاودار با خاك، وزن 
ر، کیلوگرم در هکتا120) گزارش دادند با افزایش میزان نیتروژن از صفر به 2009درصد کاهش داد. توگاي و همکاران (

تعدادافزایش رشدکهدادندنشان) نیز2003همکاران (وشاو. بلکداري افزایش یافت.معنیطوربههاي هرز توده علفیستز
وبودچشمگیرترمراتببهعملکرد گندمافزایشبامقایسهدرنیتروژن،مصرفاثری دربررسموردهرزعلفهايگونهاززیادي
بیشترداشت. همچنینپیدرراهرزهايعلفماده خشکافزایشولیشد،گندمعملکردکاهشنیتروژن موجباضافیمقادیر

استممکن1لوکسيهاکنندهمصرفایننتیجهدروکنندمیاستفادهغذاییعناصرازیازموردنمیزانازبیشهرزهايعلف
ببرند.بهرهکوداززراعیگیاهازبیشتر

مواد و روشها
آزمایشی در هرزهايعلفتودهزیستورزي بر هاي خاك، سطوح کود نیتروژن و روشجوگیاهیبقایايتأثیربررسیمنظوربه

در در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند در قالب طرح اسپلیت فاکتوریل با سه تکرار اجرا شد. 1392سال 
و ورزي (با دیسک) بوددار) و کم خاكورزي معمول (شخم برگردانخاكورزي، شامل این آزمایش، عامل اصلی دو سطح خاك

231، 154، 77گرم در هکتار) و پنج سطح بقایا (صفر، کیلو150و 50عامل فرعی شامل ترکیب فاکتوریل دو سطح نیتروژن (
کرت آزمایشی داراي گردید.صورت تصادفی توزیعهاي فرعی بهصورت فاکتوریل در کرتکه بهگرم در مترمربع) بودند308و 
متر سانتی15متر و فاصله روي ردیف سانتی60ردیف کاشت بافاصله بین ردیف 4متر طول بوده و در آن 6متر عرض و 5/2

دسی زیمنس بر 2/3آن برابر )EC(، هدایت الکتریکی 4/7برابر با pHخاك مورداستفاده داراي بافت لومی، در نظر گرفته شد. 
ها اضافه شد. افزودن کود فسفات تریپل در زمان کاشت به کرتکیلوگرم کود سوپر200طبق نتایج آزمون خاك .متر بود
سوم در زمان کاشت) و سوپر فسفات تریپل همزمان با کاشت به روش کاشتن کود با استفاده از فوکا سه نوبت یکدر(نیتروژن

با در نظر تصادفی به صورت کهکوادرات در ابعاد نیم متر در نیم مترهاي هرز بوسیلهعلفبیوماسگیرياندازهانجام گرفت. 
ها تعیین گردید.از انتقال به آزمایشگاه وزن خشک آنو پسبرداشت شد هرزهاي علفاز هر طرف هیمتر حاش5/0گرفتن 

1 Luxury consumers
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درصد انجام 5داريیدر سطح معنFLSDبا استفاده از آزمون نیانگیمسهیو مقاSASافزارنرمازهادادهانسیوارهیتجزيبرا
.رفتیانجام پذExcelافزارنرمبا استفاده از زیمحاسبات نگردیواشکالوهاشد. نمودار

ایج و بحثنت
ورزي ختلف نوع سامانه خاكهاي متیمارهاي هرزعلفتودهزیستهاي حاصل از بر اساس نتایج تجزیه واریانس داده

)05/0P< روز پس از 140درداري در سطح احتمال یک درصد یمعنیر تأث)، میزان بقایاي گیاه جو و سطوح مختلف نیتروژن
شخم در بقایا در گانهسه)، و اثر >01/0P)، شخم در نیتروژن (>05/0P(داشت. همچنین اثرات متقابل شخم در بقایا کاشت 
داري بر یر معنیتأثبقایا در نیتروژن . اما اثر متقابلداري داشتیر معنیتأثهاي هرزعلفتودهزیستبر)>05/0P(نیتروژن

.)1(جدول هرز نداشتهاي علفتودهزیست

هاي هرز نتایج تجزیه واریانس اثر نوع شخم، سطوح بقایا و کود نیتروژن بر وزن بیوماس کل علف-1جدول 

منابع 
× شخم نیتروژنبقایاخطاشخمتکرارتغییرات

بقایا
× شخم 

نیتروژن
× بقایا 

نیتروژن

× شخم 
× بقایا 

نیتروژن
خطا

ضریب
تغییرات
%CV

درجه 
21241414436آزادي

بیوماس کل 
هاي علف

هرز
n.s05/5*38/16383530795/2572**75/34364**29/139999*32/2336**59/5932n.s59/706*43/171506/62785/6

دار% و غیر معنی5%، 1دار در سطح احتمال به ترتیب معنیnsو*، **

در سطح کودي نشان داد که شخم در بقایاي جو در سطوح کود نیتروژن گانهسهنتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر متقابل 
گرم در مترمربع) حاصل 73/198هاي هرز (گرم در مترمربع کمترین وزن خشک علف308گرم در هکتار در بقایاي کیلو50

گرم در مترمربع و نیتروژن 77که در بقایاي يطوربههاي هرز بیشتر بود شد ولی در سیستم شخم دیسک وزن خشک علف
افزایش بقایاي ).1گرم در مترمربع) حاصل شد (شکل 69/534هاي هرز (خشک علفگرم در هکتار بیشترین وزن کیلو150

آسیبی و جلوگیري از رسیدن نور هاي هرز گردید که به نظر می رسد به دلیل عوامل دگرگیاهی باعث کاهش وزن خشک علف
هاي هرز به تبع آن وزن خشک علفهاي هرز کاهش یافت و بذور کمتر جوانه زده در نتیجه تراکم علف،هاي هرزبه بذر علف

ورزي افزایش یافت که به نظر می هاي هرز در هر دو سامانه خاكنیز کاهش نشان داد. با افزایش نیتروژن نیز وزن خشک علف
هاي هرز بود.رسد به دلیل کاهش نسبت کربن به نیتروژن خاك و فراهمی بهتر نیتروژن براي علف

شدهمصرفباالترین مقادیر کود نیتروژن ها گزارش کردند،ک شاو و همکاران مطابقت داشت. آننتایج به دست آمده با نتایج بل
باعث کاهش تنهانههاي هرز هاي هرز همراه بود. علفتوده علفیستزدر تمام سطوح بقایاي گیاهی کاربردي، با تولید حداکثر 

یابد (بلک شاو و همکاران، هاي هرز در حضور نیتروژن افزایش میگردند بلکه رشد بسیاري از علفنیتروژن در دسترس گیاه می
هرز موردبررسی در اثر هاي علف) اظهار داشتند که افزایش رشد تعداد زیادي از گونه2003). بلک شاو و همکاران (2003

مراتب چشمگیرتر بود و مقادیر اضافی نیتروژن موجب کاهش عملکرد با افزایش عملکرد گندم بهمصرف نیتروژن، در مقایسه 
) نتیجه گرفتند، وزن خشک و 2003هاي هرز را در پی داشت. دهیما و الفترورینوس (گندم شد، ولی افزایش ماده خشک علف

نیتروژن نسبت به عدم مصرف کود نیتروژن به شکل کیلوگرم 150هاي هرز فاالریس با گندم در تیمار کودي توان رقابت علف
برورزيخاكهايسیستموسال) اعالم کردند که اثر1390در این راستا ربیعی و رجبیان (داري افزایش یافت. همچنین معنی
ونسیستم بدورزيخاكهايیستمسمیانکه دريطوربهبود دارمعنی،)کاشتازپسروز20(هرزهايخشک علفوزن
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بود. برتريگرفتند، دارايقرارآماريگروهیکدرکهمتداولوورزي حداقلخاكهايسیستمبهنسبتورزيخاك
در کـهاستدادهنشان) 1986هیلوکارلسونو1988و مورفی فرحبخش،1976همکارانواپلبی(زیاديهايآزمـایش

متفاوتییرها تأثآنکـاربردهرزهايعلفحضوردراماداد،افزایشگنـدم رادانـهعملکردنیتروژنکاربردهرزهايعلفغیاب
نیتروژن،مقدارافزایشباهاي هرز،علفحضوردرکهکردندگزارش) 1388و همکاران،مـرادي تـالوت(مثـال،بـراي. داشـت
.کاهش یافتگندمدانهعملکرد

هاي داراي حرف مشترك فاقد یانگینم(هاي هرزعلفتودهزیستسطوح نیتروژن بر بقایا درمیانگین اثر متقابل شخم درمقایسه1شکل 
باشند).یمFLSD% با آزمون5دار در سطح احتمال یمعناختالف 
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