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 خالصه

هاي هرز گندم، آزمايشي به صورت طرح بلوك كامل تصـادفي   هاي مختلف بر جمعيت علف به منظور بررسي اثرات كود نيتروژن در زمان     
صـورت اوره بـه همـراه     كود نيتروژنه بـه . برگي داده شد 3در تيمار اول كودهي در زمان كاشت و تيمار دوم در زمان . با سه تكرارطراح شد

كيلوگرم در هكتار از منبـع سـولفات پتاسـيم      40كيلوگرم در هكتار از منبع سوپر فسفات تريپل و پتاس به ميزان  40كودهاي فسفاته به ميزان 
عيـت  نتايج تجزيه واريانس نشان داد كـه مصـرف و زمـان مصـرف كـود بـر روي جم      . استفاده گرديد و در مرحله آخر زمين ديسك زده شد

برگي نسبت بـه مصـرف    3همچنين تأخير در دادن كود اوره و مصرف در زمان  .هاي هرز و رشد گياه زراعي اثر معني داري داشته است علف
بيشترين و كمترين اثر كود نيتروژنه به ترتيب بر جمعيـت   .هرز و افزايش وزن بوته گندم شده است در زمان كاشت باعث كاهش جمعيت علف

همچنين كارايي استفاده از كود در گياه باال رفته زيرا گياه در اوايل رشد از ذخيره خود استفاده كرده و نيـاز  . وحشي است خردل گياه يوالف و
  .دار بود روباهي معني هاي هرز به جز چچم و دم اثر تيمار كود نيتروژن بر اكثر علف. زيادي به كود ندارد

  .هاي مختلف كاربرد م، زمانندهاي هرز، گ نيتروژن، علف: هاي كليدي واژه
  

 مقدمه

ها از سوي ديگر عملكرد گياهان زراعي را براي تغذيه جهان ناكافي نمـود   افزايش جمعيت جهان از يك سو و حمله آفات و بيماري     
اينـدرجيت و  (رونـد    هـاي كشـاورزي بـه شـمار مـي      هاي هرز مهمترين خطر براي پايداري و سالمتي اكوسيستم علف). 2000آرايانان، (

  .هاي هرز است هاي علف هدف از اين آزمايش تعيين اثر زمان مصرف كودهاي پايه ازته بر جمعيت). 2006موكرجي، 
  

  ها مواد و روش
هاي هرز آزمايشي به صورت طرح بلوك كامالً تصـادفي بـا    هاي پايه نيتروژن بر جمعيت علف به منظور بررسي اثر زمان مصرف كود     

انجام شد، تيمارهاي آزمايشي شامل شاهد بدون مصـرف   1386-87مزرعه تحقيقاتي واقع در شهرستان فسا در سال زراعي سه تكرار در 
. برگـي داده شـد   3در تيمار اول كودهي در زمان كاشت و تيمار دوم در زمان . برگي بودند 3كود، مصرف در زمان كاشت، مصرف زمان 

  40كيلوگرم در هكتار از منبع سوپر فسـفات تريپـل و پتـاس بـه ميـزان       40دهاي فسفاته به ميزان كود نيتروژنه از منبع اوره به همراه كو
كاشت با تـراكم  . كيلوگرم در هكتار از منبع سولفات پتاسيم بصورت قبل از كاشت استفاده گرديد و در مرحله آخر زمين ديسك زده شد

فاصله خطوط . متر بود 4خط كاشت به طول  10هر كرت آزمايشي شامل . دسانتيمتري خاك انجام ش 1بوته در متر مربع و درعمق  400
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و نيم متر از ابتدا و انتهاي هر خط كاشت حذف گرديد، قسمت باقي مانده جامعه آمـاري   10، 9و  2، 1سانتيمتر، خطوط  15از يكديگر 
هاي هرز و وزن گياهچه  شامل تعداد و نوع علف صفات. برداري صورت گرفت دهي نمونه در ابتداي مرحله ساقه. آزمايش را تشكيل داد

هـا پـس از برداشـت در     گيري وزن خشك گياهچه گندم نمونه براي اندازه. گندم به صورت تصادفي در متر مربع تعيين و اندازگيري شد
سـاعت   48بـه مـدت    C˚75هاي پالستيكي در بسته قرار داده شده و بالفاصله به آزمايشگاه منتقـل و بطورجداگانـه در آون    داخل كيسه

، ترسيم اشكال با استفاده از نرم افزار SASمحاسبات آماري با استفاده از نرم افزار آماري . ها تعيين گرديد خشك و سپس وزن خشك آن
EXEL ها با آزمون دانكن در سطح يك درصد انجام شد و مقايسه ميانگين.  

  

  بحث و نتايج
ايـن  . )1جـدول (هاي هرز و رشد گياه زراعي اثر معني داري داشته است  بر روي جمعيت علفنتايج نشان داد كه زمان مصرف كود      

تواند به علت وجود مواد شيميايي بخصوص نيترات در كود اوره باشد كه اثرات آن در شكستن خواب بسـياري از بـذور بـه     موضوع مي
دهد كه استفاده از كود اوره نسبت بـه شـاهد باعـث افـزايش      ينشان م )2007(نتايج آزمايشات ونديلوك و همكاران . اثبات رسيده است

همچنـين  ). 1جـدول  (دار بود  هي معنيروبا هاي هرز به جز چچم و دم اثر تيمار كود نيتروژن بر اكثر علف. هرز شده است جمعيت علف
هرز و افزايش وزن بوته  برگي نسبت به مصرف در زمان كاشت باعث كاهش جمعيت علف 3تأخير در دادن كود اوره و مصرف در زمان 

ايـن  ). 2جـدول (وحشي است  بيشترين و كمترين اثر كود نيتروژنه به ترتيب بر جمعيت گياه يوالف و خردل .)2جدول( گندم شده است
تواند كـامالً متفـاوت باشـد     جنس مي هاي هم زني در گونه اكولوژي خواب و جوانه. هرز باشد تواند ناشي از نوع خواب علف اختالف مي

در ميـان  ) شـوند  هـاي غنـي از نيتـرات ظـاهر مـي      هايي كه در زيستگاه گونه(هاي نيتروفيل  فراواني گونه). 2007كتنرينگ و گاالتوييش، (
براسـاس نتـايج   . دهـد  يز حاكي از نوعي سازگاري است كه احتمال بقاي گياهچه را در مناطق دستكاري شده افزايش ميهاي هرز ن علف

هرز زماني رشد كند، كه گيـاه قـدرت رقابـت     شود علف توان به اين نتيجه رسيد كه تأخير در مصرف كود اوره باعث مي بدست آمده مي
استفاده از كود در گياه باال رفته زيرا گياه در اوايل رشد از ذخيره خـود اسـتفاده كـرده و نيـاز      بيشتري با آن داشته باشد، همچنين كارايي

  .گردد زني علف هرز مي زيادي به كود ندارد، اين كود فقط باعث تحريك جوانه
  

  .تجزيه واريانس صفات مورد مطالعه -1جدول 
     مربعاتميانگين     

 گندم گياه وزن ها سايرعلف روباهي دم چچم افسر شاه خردل والفي پنيركآزادي درجه منابع تغيير

 ns4/1 **7/0 **1/3 *4/1 ns7/0 ns4/0 *1/4 ns1/0 2 بلوك

 2/8** 4/5** 4/12** 4/5* 4/5** 4/5* 1/10** 1/10** 2زمان مصرف

 4/0 4/0 27/0 7/0 1/0 1/0 4/0 4/0 8 خطا

ns ، * درصد 1و  5ار در سطح احتمال د دار و معني به ترتيب عدم معني** و . 

  
  .مقايسات ميانگين مربوط به صفات آزمايشي -2جدول 

   وزن گياه ها سايرعلف روباهي دم چچم افسر شاه خردل يوالف پنيرك تيمار
 )گرم(گندم

   مصرف بدون
 كود

a3/4 a3/3 a5 a3/2 a3/3 a3/2 a6/4 a3/2 

 b6/7 a6/6 a7 b5 ab6 b6/5 a3/7 a7/5 درزمان كاشت مصرف

 c6 a5 a6 b3/4 b5 c6/3 c6 a2/6 برگي 3مصرف در زمان 

  .دار ندارند هاي هر ستون كه داراي حرف مشترك هستند، با هم اختالف معني ميانگين
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wheat weed population   
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Abstract 
      This experiment was conducted in agriculture research field of Fasa university to determine the 
effect of Nitrogen fertilizer on weeds population of wheat in different times. We used completely 
block design with 3 replication. The first fertilizer was used in time of planting, the second was used 
when seedling had 3 leaves. Urea was used with 40 kg super phosphate triple per hectare as a 
phosphorus fertilizer and 40 kg potash sulphate as potash fertilizer. Results showed that time of 
consuming and consuming had significant effects on weeds population. Delayed in application of 
urea and used that source when seedling had 3 leaves in planting time due to reduction weeds and 
increase wheat ,s weight. The maximumu and minimum effect of nitrogen was shown in oat and 
sinapis, respecrively. The effect of nitrogen fertilizer on foxtail and lolium was not significant. 
 
Keyword: Nitrogen, weed, wheat, different time of application.   
 

 


