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چکیده
هاي هرز گیاه دارویی زنیان، آزمایشی بر تنوع زیستی جوامع علفنیتروژن و کودهاي آلیمختلف اثرات منابعبررسی به منظور

صورت طرح ه آزمایش بدر مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفت.93-94در سال زراعی 
(عدم استفاده از سطح (شاهد4در ول منابع نیتروژناتکرار انجام شد. فاکتور 3هاي کامل تصادفی در فاکتوریل در قالب بلوك

در دوم منابع آلی، اوره معمولی، اوره با پوشش گوگردي، نصف اوره با پوشش گوگردي + آلکازت پالس)، فاکتور منبع نیتروژن)
. بررسی ود، هیومیک اسید، ورمی کمپوست، هیومیک اسید+نصف ورمی کمپوست) ب(عدم استفاده از منبع آلی)سطح (شاهد4

یورمي +آلکازت پالس و نصف اوره با پوشش گوگردهايهاي هرز باریک برگ نشان داد تیمارمیانگین وزن خشک علف
ترین گرم بر متر مربع) بیش11/334(عدم استفاده از منبع آلیگرم بر متر مربع) و اوره معمولی + 83/348(کمپوست

هاي هرز باریک برگ نیز در تیمار اوره با پوشش ترین وزن خشک علفکمند. هاي هرز را دارا بودمیانگین وزن خشک علف
هاي پهن برگ حداکثر وزن خشک در تیمار اوره با پوشش مشاهده شد. در مورد گونهعدم استفاده از منبع آلیگوگردي، 
و ياوره با پوشش گوگردآلکازت پالس و نصف هاي گرم بر متر مربع) و حداقل میزان آن در تیمار27/312گوگردي (

گرم بر متر مربع) مشاهده گردید.83/42(دیاسکیومیه
هیومیک اسیدتنوع زیستی، زنیان، اوره با پوشش گوگردي، کلیدي: هايواژه

Investigating the effect of different nitrogen and organic fertilizer sources on

biodiversity of ajowan (Carum copticum) weed community

Esfandiar Fateh1 , Seidi Zahra 2and Amir Aynehband3

1,3.Agroecology Associate professor  of Shahid Chamran University of Ahvaz.
2.Agroecology student of Shahid Chamran University of Ahvaz.

Abstract
In order to investigate the effect of different nitrogen and organic fertilizer sources on biodiversity of ajowan
(Carum copticum) weed community, an experiment was conducted at Agricultural Faculty of Shahid Chamran
University of Ahvaz in 2012.The experimental design was completely randomized block design with three
replications. The treatments were arranged in a 4 × 4 factorial design including different nitrogen sources
(Control, Urea, sulfur seed coated urea and 50% of sulfur seed coated urea + Alkazotplus) and different organic
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fertilizer (control, humic acid, vermicompost and humic acid+50% vermicompost). The results of grass weed dry
weight showed that the highest grass weed dry weight  were obtained at  Alkazotplus+ 50% sulfur seed coated
urea(348.83g/m2) and urea+ no organic fertilizer(332.11 g/m2) and The lowest grass weed dry weight were
obtained at sulfur seed coated urea and no application of organic fertilizer(control) treatments. The results of
broadleaf dry weight showed that the highest broadleaf dry weight (312.27 g/m2) was obtained at sulfur seed
coated urea and the lowest (42.83 g/m2) was obtained at alkazotplaus+50% sulfur seed coated urea and humic
acid.
Key words: seed coated urea, biodiversity, Ajowan and humic acid.

مقدمه 
دلیلبهوشدهمحسوبگیاهیتولیداتعملکرددهندهکاهشعواملازیکیهرزهايعلفجهان،نقاطدیگرهمانندماکشوردر

ناهمگونیدرجهدادننشانضمنهرزهايعلفزیستیتنوع.هستندبرخوردارباالییايگونهغنايازهوایی،وآبشرایطتنوع
(سلیمانی و داردگیاهانمدیریتدرايویژهنقشودهدمینشاننیزراهاآننسبیاهمیتوبرتريها،گونهتعدادجوامع،

مدیریتدرايویژهنقشهرزهايعلفجوامعو ساختارکارکرديوايگونهتنوعمطالعهوفلوردقیقشناخت.)1388همکاران، 
صرفهوعملکردافزایشدراساسینقشتواندمیومزارع داردهرزهايعلفجمعیتدرتعادلایجادوهرزهايعلفبامبارزه

.)1998(بوردوت و همکاران، باشدداشتهاقتصادي

هامواد و روش
هاي هرز گیاه دارویی زنیان، آزمایشی بر تنوع زیستی جوامع علفی آليو کودهاتروژنیاثرات منابع مختلف نیبه منظور بررس
آزمایش بصورت طرح در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفت.93- 94در سال زراعی 

فاکتور متر در نظر گرفته شد. 3× 3طول و عرض هر کرت تکرار انجام شد. 3هاي کامل تصادفی در فاکتوریل در قالب بلوك
نصف اوره با ،ياوره با پوشش گوگرد،ی)، اوره معمولتروژنیتفاده از منبع نسطح (شاهد (عدم اس4در تروژنیاول منابع ن

یورمد،یاسکیومی)، هیسطح (شاهد (عدم استفاده از منبع آل4در ی+ آلکازت پالس)، فاکتور دوم منابع آليپوشش گوگرد
ه گردید. فاصله روي ردیف زمین مورد نظر به شکل جوي و پشته تهی) بود. مپوستکی+نصف ورمدیاسکیومیکمپوست، ه

cm5ها و فاصله بین ردیفcm30و بصورت کاشت در دو طرفه پشته 1393و عملیات کاشت در آبان ماه در نظر گرفته شد
در این تحقیق به منظور بررسی تراکم، وزن خشک و تعیین گونه غالب علف هرز از هیچ گونه علف کشی استفاده انجام شد. 

انجام شده و سپس وزن خشک یک متر مربع هاي هرز به صورت تصادفی و توسط کوادرات به مساحت علفهاي نگردید. نمونه
و ترسیم نمودارها با استفاده از نرم افزار SASها توسط نرم افزار آماري ها محاسبه گردید. در نهایت تجزیه آماري دادهآن

Excelها به وسیله آزمونصورت گرفت. مقایسه میانگین دادهLSDبود.% 5و در سطح احتمال

ایج و بحث نت
وزن خشک

، يآلکازت پالس و نصف اوره با پوشش گوگردهاي علف هرز باریک برگ نشان داد تیماربررسی میانگین وزن خشک گونه
نشان دهنده این است د که هاي هرز را دارا بووزن خشک علفترین میانگین) بیشگرم بر متر مربع83/348(کمپوستیورم
نتایج ).1(شکل توانند موثرتر از گیاه زراعی این منبع را مورد استفاده قرار دهندهاي هرز در حضور کود بیولوژیک میعلفکه 

هاي هرز که استفاده از کود اوره نسبت به شاهد باعث افزایش جمعیت علفداد) نشان 2007(و همکاران وندلوك آزمایشات
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هاي هرز باریک برگ در تیمار کود ترین زیست توده علفنشان داد که بیش،1390کمایستانی و همکاران، ایج نت.استشده
آلی گاوي به دست آمد.

هاي هرزدر شرایط کاربرد کود شیمیایی در پژوهشی گزارش کردند مقدار بیوماس تولیدي علف، 1384، عزیزي و همکاران
تر از کود آلی بود.بیش

مقایسه میانگین وزن خشک گونه هاي علف هاي هرز باریک برگ تحت تاثیر تیمارهاي مختلف کودي-1شکل 

به همراه عدم اوره با پوشش گوگرديهاي علف هرز پهن برگ نشان داد تیمارهمچنین بررسی میانگین وزن خشک براي گونه
نشان دهنده قدرت پایین گیاه براي د کههاي هرز را دارا بووزن خشک علفترین میانگین) بیش27/312(استفاده از کود آلی

تترین زیسعنوان کردند بیش، 1390کمایستانی و همکاران، .)2(شکل باشدهاي پهن برگ در این شرایط میرقابت با گونه
برگ در تیمار کاربرد تلفیقی بیوسولفور و کود شیمیایی مشاهده شد.هاي هرز پهن توده علف

برگ تحت تاثیر تیمارهاي مختلف کوديپهنمقایسه میانگین وزن خشک گونه هاي علف هاي هرز -2شکل

تنوع زیستی جوامع علف هاي هرز
ترین تراکم هاي فیزیولوژیکی خود داراي بیشلیوم به دلیل قابلیتودهد علف هرز باریک برگ لبررسی تنوع زیستی نشان می

و گلرنگ وحشی، خارترشکالیس، غ، آناشبدرهاي غالب به ترتیب شامل گونه،هاي پهن برگنکه در بین گونهآبوده حال 

میانگین وزن 
خشک گونه 
هاي علف 
هاي هرز 
پهن برگ

(گرم بر متر 
مربع)

میانگین وزن 
خشک گونه 
هاي علف 
هاي هرز 

باریک برگ 
(گرم بر متر 

مربع)

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


668

هاي هرز ایرانششمین همایش علوم علف
1394شهریور 12الی 10بیرجند، 

تلفیقی علفهاي هرزمدیریت غیرشیمیایی و 

مشاهده عدم استفاده از کود آلیهاي هرز در تیمار اوره با پوشش گوگردي، ترین تنوع علفدر این بین بیشپنیرك بودند.
هاي هرز نیز شوند) در میان علفهاي غنی از تیترات طاهر میهایی که در زیستگاه هاي نیتروفیل (گونهفراوانی گونه. گردید

(جوانمرد و همکاران، دهدفزایش میحاکی از نوعی سازگاري است که احتمال بقاي گیاهچه را در مناطق دستکاري شده ا
.)1(جدول،)1389

هاي هرزجدول تنوع زیستی جوامع علف-1جدول 

نام علمی گونه 
غالب باریک برگ

نام علمی گونه هاي غالب پهن برگ تیمارها 

لولیوم الیسغ، آناخارترشک، شبدر شاهد ، شاهد
لولیوم لیس غ، آناگگلرنگ وحشی ، شبدر شاهد ، هیومیک اسید
لولیوم الیسغ، آناشبدر شاهد ، ورمی کمپوست
لولیوم شبدر شاهد ، هیومیک اسید و نصف ورمی کمپوست
لولیوم الیس، پنیركغ، آناشبدر اوره معمولی ، شاهد
لولیوم گلرنگ وحشیالیس، غ، آناخارترشک،شبدر اوره معمولی ، هیومیک اسید
لولیوم الیس، پنیركغ، آناشبدر اوره معمولی ، ورمی کمپوست
لولیوم الیسغ، آناشبدر اوره معمولی ، هیومیک اسید و نصف ورمی کمپوست
لولیوم ، پنیركگلرنگ وحشی ، شبدر اوره با پوشش گوگردي ، شاهد
لولیوم الیسغ، آناخارترشک، شبدر اوره با پوشش گوگردي ، هیومیک اسید
لولیوم گلرنگ وحشی، پنیرك، شبدر اوره با پوشش گوگردي ، ورمی کمپوست
لولیوم الیسغ، آناخارترشک، شبدر اوره با پوشش گوگردي ، هیومیک اسید و نصف ورمی کمپوست
لولیوم شبدر اوره با پوشش گوگردي ، شاهدآلکازت پالس و نصف 
لولیوم خارترشک، شبدر آلکازت پالس و نصف اوره با پوشش گوگردي ، هیومیک اسید
لولیوم گلرنگ وحشی، پنیرك، خارترشک، شبدر آلکازت پالس و نصف اوره با پوشش گوگردي ، ورمی کمپوست
لولیوم شبدر اسید و نصف ورمی کمپوستآلکازت پالس و نصف اوره با پوشش گوگردي ، هیومیک
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