
  

 هاي هرزگندممقدار و روش هاي كاربرد كود هاي نيتروژن و فسفر بر تراكم و رشد علف

  3مسعود آزاد

  كارشناسي ارشد شناسايي و مبارزه با علف هاي هرز دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد

تحقيقاتي در مزرعه  1388-89هاي هرز گندم در سال زراعي 

مقدار تيمارها شامل . هاي كامل تصادفي در سه تكرار انجام شد

در  تريبلسوپر فسفات لوگرم كي 200و  100(و در دو سطح براي فسفر

سانتي  10سانتي متر از گياه زراعي و در عمق  5نواري به صورت قرار دادن كود به فاصله 

در اين  .به وسيله دست انجام شد  كه بودند) كمتري زير بذر و كاربرد سراسري به صورت پاشش يكنواخت كود در سطح زمين و اختالط سطحي آن  با خا

درصد  50(دهيو اوايل ساقه) درصد 50(در دو مرحله قبل از كاشت 

كاربرد . هاي هرز داشتافزايش عملكرد گندم و كاهش زيست توده و تراكم علف

درصد  و  54هاي هرز بترتيب به مقدار  زيست توده و تراكم علف

در بررسي اثرات متقابل مقدار و روش كاربرد كود فسفر و 

نيتروژن بهترين حالت در بهبود  كيلوگرم در هكتار 300

تواند نقش مهمي را به همراه تغيير در مقادير مصرف آنها مي
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مسعود آزاد و 2محمد حسن راشد محصل، 1*دربندي ابراهيم ايزدي

كارشناسي ارشد شناسايي و مبارزه با علف هاي هرز دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهدبترتيب استاديار، استاد و فارغ التحصيل 

  20/2/91: تاريخ دريافت

  2/12/91: تاريخ پذيرش

هاي هرز گندم در سال زراعي فسفر بر مديريت علف و نيتروژن هاي به منظور بررسي مقدار و روش كاربرد كود

هاي كامل تصادفي در سه تكرار انجام شددانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد به صورت فاكتوريل و در قالب طرح آماري بلوك

و در دو سطح براي فسفر) در هكتاركود اوره كيلوگرم  300و  200، 100( كاربرد كود در سه سطح براي نيتروژن 

نواري به صورت قرار دادن كود به فاصله كاربرد ( روش كاربرد كودهاي نيتروژن و فسفر در دو سطح

متري زير بذر و كاربرد سراسري به صورت پاشش يكنواخت كود در سطح زمين و اختالط سطحي آن  با خا

در دو مرحله قبل از كاشت ) اوره(بصورت پيش كاشت و مخلوط با خاك و نيتروژن ) سوپرفسفات تريپل

افزايش عملكرد گندم و كاهش زيست توده و تراكم علف بر) P≤0.01(داري نتايج نشان داد كه روش كاربرد كود تاثير معني

زيست توده و تراكم علف) P≤0.01(نواري كود فسفر و نيتروژن در مقايسه با كاربرد سراسري آنها، سبب كاهش معني دار 

در بررسي اثرات متقابل مقدار و روش كاربرد كود فسفر و . درصد افزايش داد 36درصد و  21انه گندم به ترتيب درصد گرديد و افزايش زيست توده و عملكرد د

300فسفر و  كيلوگرم در هكتار 200كودها به صورت نواري و به مقدار مصرف 

به همراه تغيير در مقادير مصرف آنها مي كودهاي كاربرد رسد اصالح روشبه نظر مي. هاي هرز با آن بود

 .هاي هرز گندم داشته باشدو مديريت علف

  ، روش كاربرد كود، عملكرد گندم،  مقدار كاربرد كودعلف هاي هرز

                                                 
izadi@um.ac.ir 

مقدار و روش هاي كاربرد كود هاي نيتروژن و فسفر بر تراكم و رشد علف تاثير

بترتيب استاديار، استاد و فارغ التحصيل  3و  2، 1

  چكيده

به منظور بررسي مقدار و روش كاربرد كود اين آزمايش

دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد به صورت فاكتوريل و در قالب طرح آماري بلوك

كاربرد كود در سه سطح براي نيتروژن 

روش كاربرد كودهاي نيتروژن و فسفر در دو سطح و) هكتار

متري زير بذر و كاربرد سراسري به صورت پاشش يكنواخت كود در سطح زمين و اختالط سطحي آن  با خا

سوپرفسفات تريپل(آزمايش كود فسفر

نتايج نشان داد كه روش كاربرد كود تاثير معني. استفاده شد) 

نواري كود فسفر و نيتروژن در مقايسه با كاربرد سراسري آنها، سبب كاهش معني دار 

درصد گرديد و افزايش زيست توده و عملكرد د 34

كودها به صورت نواري و به مقدار مصرف نيتروژن مشاهده شد كه كاربرد 

هاي هرز با آن بودعملكرد گندم و كاهش تداخل علف

و مديريت علف كود در افزايش كارايي مصرف

علف هاي هرز بترقا: هاي كليديواژه
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 مقدمه

براساس آمار موجود متوسط تلفات عملكرد گندم در اثر 

درصد و در مقياس جهاني  25هاي هرز در ايران تداخل علف

رسد با اين توصيف به نظر مي. باشددرصد مي 12تا  10

تواند نقش مهمي را در بهبود مديريت علف هاي هرز مي

). Kocheki & Khaje Hossaini, 2008(عملكرد گندم داشته باشد

ها به عنوان مهمترين گزينه در كشاز آنجايي كه كاربرد علف

هاي هرز گندم به شمار مي رود و با توجه به جنبه كنترل علف

يي دراز مدت هاي زيست محيطي، اقتصادي و ابهام در كارا

هاي هرز محققين و زارعين روش هاي كنترل شيميايي علف

درصدد معرفي جايگزين مناسبي براي علف كش ها مي 

از اينرو در نيم قرن اخير توجه به مديريت تلفيقي علف. باشند

 ,Liebman & Davis(هاي هرز روند رو به رشدي داشته است 

تراكم و الگوي در اين ارتباط تاريخ كاشت مناسب، ). 2000

كاشت، تناوب زراعي، كشت مخلوط و مديريت تغذيه گياهي 

هاي هرز و تلفيق اين روش ها در قالب مديريت تلفيقي علف

هاي هرز مهمترين راهكارهاي موجود در مديريت پايدار علف

در همه اين روش ها توجه به افزايش توانايي رقابت . هستند

هبردي در بهبود گياه زراعي با علف هاي هرز هدف را

هاي هرز به شمار مي رود كه با هدف كاهش مديريت علف

 ;Blackshaw, 2004(ها همراه استكشمصرف علف

Blackshaw & Molnar, 2004; Blackshaw, 2005; Wahle & 

Masiunas, 2003; Zimdahl, 1999; .( از آن جايي كه در تداخل

ناصر غذايي علف هرز با گياه زراعي، بيشترين رقابت براي ع

از جمله فسفر و نيتروژن صورت مي گيرد و اين دو عنصر از 

هايي هستند كه زارعين به مهمترين و پر كاربردترين نهاده

منظور افزايش عملكرد محصول، آنها را در مزرعه بكار مي 

-به نظر مي Blackshaw, 2004; Blackshaw et al., 2004a) ( برند

دف افزايش توانايي رقابت گياه رسد مديريت كاربرد آنها با ه

هاي هرز مي تواند نقش مهمي در زراعي در رقابت با علف

هاي هرز با گياهان زراعي داشته باشد كاهش تداخل علف

)Blackshaw & Molnar, 2004( . نظر به اهميت اين نهاده ها در

هاي هرز، مطالعات مختلفي از رقابت گياهان زراعي با علف

 ,.Evance et al( از جمله تاثير مقدار كاربردديدگاههاي متنوع 

2003; Moradi et al., 2009; Kazemini & Ghadiri, 2007;( زمان ،

روش  ،)Blackshaw & Molnar, 2004(كاربرد 

 ;Blackshaw & Molnar, 2004; Blackshaw, 2004(كاربرد

Mousavi et al., 2009 (و نوع منبع كود)Blackshaw et al., 

2005b, Liebman & Davis, 2000 (آنها بر نتيجه تداخل علف-

كه نتايج حاصل،  هاي هرز با گياهان زراعي انجام شده است

نشان از تاثير مثبت شيوه هاي مديريت كوددهي  بر بهبود 

 & Blackshaw(و مولنار بالك شا. كنترل علف هاي هرز دارند

Molnar, 2004 (مان در بررسي اثرات روش كاربرد، مقدار و ز

هاي هرز با گندم مشاهده كاربرد نيتروژن بر رقابت علف

كردند كه روش كاربرد نيتروژن نسبت به ساير عوامل، تاثير 

هاي هرز بيشتري را در افزايش توان رقابتي گندم با علف

بر اساس گزارش نامبردگان عملكرد گندم در كاربرد . داشت

ر رقابت و نواري نيتروژن نسبت به كاربرد سراسري آن چه د

در . هاي هرز بيشتر بودچه در شرايط عدم رقابت با علف

ارتباط با فسفر نيز مطالعات متعددي نشان از تاثير آن بر نتيجه 

در مطالعه . رقابت علف هاي هرز با گياهان زراعي دارد

 ,.Blackshaw et al(گلخانه اي كه توسط بالك شاو و همكاران 

2004a ( گونه علف هرز به  22و به منظور بررسي پاسخ

كاربرد فسفر انجام شد، مشاهده شد كه كاربرد فسفر باعث 

افزايش زيست توده تمام گونه هاي مورد مطالعه شد و در اين 

در بين گونه . ارتباط تنوع زيادي در بين گونه ها مشاهده شد

هاي مورد مطالعه خردل وحشي و يوالف وحشي بيشترين 

بر اساس . كاربرد فسفر داشتندافزايش زيست توده را در اثر 

با افزايش ) Santos et al., 1998(مطالعات سانتوز و همكاران 

مقدار كاربرد فسفر توانايي رقابت كاهو با خرفه كاهش ولي 

كاربرد فسفر و نيتروژن عالوه . در تاج خروس افزايش يافت

بر تغيير نتيجه تداخل علف هرز و محصول زراعي بر تغيير 

هاي هرز نيز موثر است ني و غالبيت گونهتراكم، فراوا

)Miyazawa et al., 2004 .( 47در اين ارتباط نتيجه مطالعات 
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نشان داد كه ) Banks et al., 1976(ساله بانكز و همكاران 

كاربرد فسفر باعث افزايش تراكم علف فرش           

)Mollugo verticilata ( وLamium amplexicum  و كاهش تراكم

در مطالعه اي كه . شده است Oenothera laciniataرز علف ه

مزرعه در هلند انجام شده بود نيز مشخص شد كه بين  37در 

غلظت فسفر و تراكم تاج ريزي سياه رابطه مستقيمي وجود 

بالك شاو و مولنار ).  Anderson et al., 1991(داشت 

)Blackshaw & Molnar, 2004 ( نيز گزارش كردند كه كاربرد

اري كود نيتروژن عالوه بر تاثير بر نتيجه رقابت، منجر به نو

 4بطوريكه پس از . تغيير غالبيت علف هاي هرز خاصي شد

سال در روش مذكور بسته به گونه علف هرز بانك بذر آنها از 

   .درصد كاهش يافت 63تا  25

كاربرد نواري يا قرار دادن كود  در زير اليه كاشت بذر به 

ر مقدار كاربرد آن از مهمترين روش هاي همراه دستكاري د

مديريت تغذيه گياهان زراعي است كه به دليل افزايش 

هاي هرز دسترسي گياه زراعي به آنها در بهبود كنترل علف

از آنجايي كه در ارتباط با نقش روش ها و مقادير . مفيد است

كاربرد عناصر غذايي بويژه نيتروژن و فسفر در مديريت علف 

گندم اطالعات اندكي در كشور موجود است، اين هاي هرز 

مطالعه با هدف ارزيابي امكان بهبود مديريت علف هاي هرز 

مزارع گندم با استفاده از تغيير در روش ها و مقادير كاريرد 

  .كود هاي مذكور انجام شد

  هامواد و روش

اين بررسي به منظور ارزيابي تاثير مقدار و روش كاربرد كود 

سال فسفر بر مديريت علف هاي هرز گندم در نيتروژن و 

، در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي 1388-89زارعي 

 23درجه و  59با طول جغرافيايي ( دانشگاه فردوسي مشهد 

دقيقه  15درجه و  36دقيقه طول شرفي و عرض جغرافيايي 

آزمايش به صورت . اجرا شد) متر  985شمالي و ارتفاع 

هاي كامل تصادفي و در طرح آماري بلوكفاكتوريل در قالب 

سه تكرار انجام شد عوامل مورد بررسي در آن شامل مقدار 

 300و  200، 100( كاربرد كود در سه سطح براي نيتروژن 

 100(و در دو سطح براي فسفر) در هكتاركود اوره كيلوگرم 

و روش ) در هكتار تريبلسوپر فسفات كيلوگرم  200و 

نواري كاربرد ( روژن و فسفر در دو سطح كاربرد كودهاي نيت

سانتي متر از گياه زراعي  5به صورت قرار دادن كود به فاصله 

سانتي متري زير بذر و كاربرد سراسري به  10و در عمق 

صورت پاشش يكنواخت كود در سطح زمين و اختالط 

براي آماده سازي بستر كاشت پس . بودند) سطحي آن با خاك

اوآهن برگردان دار زمين مورد آزمايش از شخم خاك توسط گ

ديسك زده شد و عمليات تسطيح زمين توسط لولر انجام 

 50هايي به فواصل با استفاده از پنجه غازي پشته. گرفت

براي كاربرد سراسري كود، قبل از تهيه . سانتيمتر ايجاد شدند

- ها نيمي از كود نيتروژن و كل كود فسفره، روي كرتپشته

پاشيده شد و توسط شن كش با خاك سطحي  هاي مورد نظر

ها و قبل از كاشت گندم، در پس از تهيه پشته. مخلوط شدند

هاي مورد نظر تمام كود روش كاربرد نواري كود در كرت

سانتي متري و به  10فسفر و نيمي از كود نيتروژن در عمق 

سانتيمتري از طرفين محل كاشت بذر، قرار داده شد  5فاصله 

با مقداري خاك پوشيده شد و نصف ديگر كود در و روي آن 

سانتي  5دهي گندم به صورت نواري و به فاصله مرحله ساقه

. سانتي متري خاك بكار برده شد 10متر از گياه و در عمق 

تيمار كود نيتروژن به صورت سراسري نيز در همين مرحله در 

هاي مورد نظر به صورت پاشش يكنواخت با دست بكار كرت

رقم مورد بررسي گندم، رقم ديررس كاسكوژن بود . شد برده

كش بنوميل به نسبت كه قبل از كاشت، بذور آن توسط قارچ

هايي دو در هزار ضد عفوني شد و سپس كاشت آن در كرت

-متر با دست و بصورت خشكه 5/2و عرض  5/3به طول 

 350سانتي متر و با تراكم  30كاري در رديف هايي به فواصل 

آبياري به شيوه . آبان ماه انجام شد  29متر مربع در  بوته در

بود كه به منظور اطمينان از سبز شدن بذور ) نشتي(سنتي 

  .گندم، اولين آبياري دو روز بعد از كاشت گندم انجام شد
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به منظور جلوگيري از اختالط اثرات تيمارها با هم، فاصله بين 

متر در  2وك سانتي متر و بين هر دو بل 50هر كرت آزمايش، 

در طي فصل رشد، نمونه برداري به منظور . نظر گرفته شد

هاي مورد نظر هاي هرز در كرتتعيين تراكم و فراواني علف

، خوشه ) روز پس از كاشت 161(ساقه دهي(مرحله  3در 

و مرحله رسيدن فيزيولوژيكي ) روز پس از كاشت 180(دهي

 4ز گندم در و نمونه برداري ا) روز پس از كاشت 220(گندم

 161(، ساقه دهي)روز پس از كاشت 130(پنجه دهي(مرحله 

و ) روز پس از كاشت 180(روز پس از كاشت ، خوشه دهي

) روز پس از كاشت 220(مرحله رسيدن فيزيولوژيكي گندم

اي در براي اين منظور با در نظر گرفتن اثر حاشيه. انجام شد

اي ر حاشيهرديف وسطي هر كرت و با حذف اث 4هر كرت از 

متر مربع نمونه /. 25و بصورت تصادفي از سطحي به مساحت 

هاي هرز به تفكيك گونه، گيري انجام و پس از شمارش علف

-ها را از سطح زمين قطع و بصورت جداگانه درون پاكتآن

ها پس از قرار هاي كاغذي قرار داده شدند و وزن خشك آن

سانتيگراد، با درجه  70ساعت در آوني با دماي  48دادن 

در انتهاي فصل و . ترازوي ديجيتال با دقت صدم توزين شدند

اي از هر هاي گندم با اعمال اثر حاشيهدر مرحله رسيدن بوته

كرت سطحي به مساحت يك متر مربع انتخاب و ابتدا دو 

هاي هرز آن پس از شمارش هفته قبل از برداشت گندم، علف

ين تراكم و فراواني آنها، به تفكيك گونه شمارش و پس از تعي

. كف بر و پس از خشك كردن، در آزمايشگاه توزين شدند

هاي گندم نيز از سطح مذكور برداشت و پس از تعيين بوته

ها به مدت ده روز در هواي تراكم، ارتفاع و تعداد پنجه آن

آزاد خشكانده شد و وزن خشك و عملكرد دانه آن اندازه 

براي تجزيه آماري هاي آزمايش پس از ثبت داده. گيري شدند

استفاده شد و مقايسه   MSTAT-Cو  SASها از نرم افزار آن

درصد و بر اساس آزمون  5ها در سطح احتمال ميانگين

 .اي دانكن انجام شدندچنددامنه

  نتايج و بحث

هاي هرز موجود در بر اساس نتايج آزمايش، جمعيت علف

گونه  3ه از بين آنها گونه بود ك 5زمين مورد آزمايش شامل 

جدول (هاي هرز پهن برگ بودندگونه علف 2برگ باريك و 

هاي هرز، با توجه به نتايج حاصل، بيشترين تنوع علف). 1

هاي هرز باريك برگ چچم، يوالف و مربوط به علف

اويارسالم ارغواني بود و بطور متوسط بيشترين فراواني را در 

 220(در انتهي فصل هاي هرز موجود بخصوص بين كل علف

- به ترتيب چچم، پيچك و اويارسالم) روز پس از كاشت

 .ارغواني به خود اختصاص داده بودند

روز پس از كاشت  250و  180، 161( مرحله نمونه برداري 3زمين مورد آزمايش در متوسط تراكم و فراواني علفهاي هرز موجود در   - 1جدول

  ).گندم

Table1- Mean of weeds density and their frequency in experimental field at 3 sampling periods (161, 
118 and 220 days after wheat planting (DAP)). 

Weed species Family 

Sampling periods 
161 DAP 218 DAP 220 DAP 

Density 
(N. m-2) 

Frequency Density 
(N. m-2) 

Frequency Density 
(N. m-2) 

Frequency 

Avena loduviciana L . Poaceae 15.67 0.20 19.64 0.17 21.86 0.12 
Capsella bursa pastoris L. Brasicaceae 0.00 0.00 8.33 0.07 11.56 0.6 
Convolvulus arvensis L . Convolvuluaceae 19.83 0.26 32.56 0.29 39.39 0.22 
Cyprerus rotundus L . Cypraceae 0.00 0.00 0.00 0.00 44.61 0.25 
Lolium temulentum L . Poaceae 42.08 0.54 53.22 0.47 62.64 0.35 

 

كاربرد كودهاي نيتروژن و فسفر بر نتايج نشان دادند كه روش 

  وزن خشك و تراكم علف هاي هرز تاثير معني داري

)p≤0.01(   داشت)بطوريكه متوسط تراكم )3و2هاي جدول ،

بوته در متر  56/137هاي هرز در روش كاربرد نواري علف
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مربع و متوسط وزن خشك توليد شده توسط علف هاي هرز 

ه در مقايسه با متوسط تراكم گرم در متر مربع بود ك  57/195

و وزن خشك توليد شده توسط علف هاي هرز در روش 

بوته در متر  78/207(درصد 34كاربرد سراسري به ترتيب 

  . كمتر بود) گرم در متر مربع 65/423(درصد  54و ) مربع

به وزن خشك زيست توده، عملكرد دانه، تعداد پنجه، شاخص برداشت گندم،  زيست  منابع تغيير، درجه آزادي و ميانگين مربعات مربوط - 2جدول

 هاي هرزتوده و تراكم علف

Table 2- Source of variations, degree of freedom and mean of squares related to biomass, seed yield, tiller number, harvest index of wheat, 
biomass and weed density. 

Source of variation df 
Wheat Weed 

Seed yield  Biomass  Tiller number Harvest index Biomass  Density 

Block 2 3654.18* 57886.88* 2.11* 0.0001 ns 9525.05 ns 2336.08* 
Application method (A) 1 141348.42** 1056263.21** 0.03 ns 0.0125** 468170.69** 44380.44** 
Phosphorus rate  (P) 1 25105.34** 259182.81** 2.25* 0.0017** 1.18 ns 87.11 ns 
Nitrogen rate (N) 2 132816.60** 1482653.21** 5.03** 0.0068** 31579.85** 1733.25 ns 
A×P 1 540.71 ns 2766.76 ns 2.25* 0.0001 ns 33403.65** 3061.78* 
A×N 2 11362.93** 55702.01* 0.36 ns 0.0016** 38912.26** 3861.19* 
P×N 2 4730.95** 45429.95* 0.25 ns 0.0001 ns 20216.03* 2020.86 ns 
A×P×N 2 1665.19 ns 25451.08 ns 0.25 ns 0.0012** 24154.91** 3705.36* 
Error 22 839.45 11494.245 0.47 0.00016 3882.26 750.05 

ns: non significant, * , ** significant at 5 and 1 % levels, respectively. 

در مطالعات انجام شده در اين ارتباط توسط ساير محققين نيز 

به اهميت اصالح روش كاربرد كودهاي نيتروژن و فسفر در 

هاي هرز با گياهان زراعي اشاره شده كاهش رقابت علف

 Blackshaw et al, 2002; Blachshaw, 2004; Blackshaw(است 

& Molnar, 2004 .( بر اساس مطالعات انجام شده، رمز موفقيت

ها نيست، هاي هرز نياز بيشتر و كارايي مصرف باالي آنعلف

هايي از جمله سطح و حجم بلكه مصرف تجملي و ويژگي

 باشدها دليل اين مهم مي هاي زيرزميني آنتر اندامگسترده

)Wahle & Masiunas, 2003; Zimdahl, 1999 .( بنابراين تغيير در

تواند در كاهش فشار رقابتي ها و الگوهاي كوددهي ميروش

مطالعات . ناشي از علف هاي هرز بر گياه زراعي موثر باشد

) مكان قرارگيري(انجام شده نشان مي دهند كه روش كاربرد

در بهبود توان رقابتي تواند نقش مهمي نيتروژن و فسفر مي

در اين بين كاربرد نواري نيتروژن و . گياه زراعي داشته باشد

بويژه فسفر كه از تحرك كمي در خاك برخوردار است نسبت 

هاي هرز به روش پراكنش سراسري كود، در كنترل علف

). Blachshaw, 2004; Blackshaw & Molnar, 2004( تر استمفيد

در بررسي اثرات روش كاربرد  )Blackshaw, 2004(بالك شا 

هاي هرز و رقابت با گندم مشاهده كود نيتروژن بر رشد علف

كرد كه علف هاي هرز در روش كاربرد نواري كود نيتروژن 

نسبت به روش كاربرد سراسري آن تراكم و زيست توده 

 ,Blackshaw & Molnar( بالك شا و مولنار. كمتري توليد كردند

ات روش كاربرد، مقدار و زمان كاربرد در بررسي اثر )2004

هاي هرز با گندم مشاهده كردند كه نيتروژن بر رقابت علف

روش كاربرد نيتروژن نسبت به ساير عوامل تاثير بيشتري را 

. هاي هرز داشتدر افزايش توان رقابتي گندم با علف

نامبردگان گزارش كردند كه كاربرد نواري كود نيتروژن عالوه 

-درجه  غالبيت علف ر نتيجه رقابت، منجر به تغييربر تاثير ب

سال در كاربرد كود به  4بطوريكه پس از . هاي هرز نيز شد

تا  25ها از روش نواري، بسته به گونه علف هرز، بانك بذر آن

نتايج اين مطالعه در تطابق با آزمايش . درصد كاهش يافت 63

توان رقابتي ديگري كه توسط نامبردگان در ارتباط با بهبود 

گندم با تغيير روش كاربرد نيتروژن انجام شده بود، نيز مي 

 . )Blackshaw et al., 2004( باشد
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  .مقايسات ميانگين مربوط به تاثير تيمارهاي آزمايش بر تراكم و وزن خشك زيست توده علفهاي هرز در انتهاي فصل - 3جدول

Table 3- Mean comparations related to the  effect of experimental treatments on weed density and biomass dry weight at the final of 
experiment. 

 Treatments  Weed Biomass (gr/m2) Weed Density(no/m2) 

Application method (A) 
Banded 195.57 b 137.56 b 
Broadcast 423.65 a 207.78 a 

Phosphorus rate  (P) 
100kg/ha 309.43 a 174.22 a 
200kg/ha 309.79 a 171.11 a 

Nitrogen rate (N) 
100kg/ha 250.61 b 158.92 a 
200kg/ha 334.51 a 181.17 a 
300kg/ha 343.70 a 177.92 a 

A×P 

Banded×100kg/ha 225.85 c 148.33 b 
Banded×200kg/ha 165.29 c 126.78 b 
Broadcast×100kg/ha 393.00 b 200.11 a 
Broadcast×200kg/ha 454.29 a 215.44 a 

A×N 

Banded×100kg/ha 201.07 c 144.16 bc 
Banded×200kg/ha 199.28 c 139.16 c 
Banded×300kg/ha 186.35 c 129.33 c 
Broadcast×100kg/ha 300.15 b 173.76 b 
Broadcast×200kg/ha 469.74 a 223.16 a 
Broadcast×300kg/ha 501.05 a 226.50 a 

A×P×N 

Banded×100kg/ha ×100kg/ha 242.16 de 160.33 cde 
Banded×100kg/ha ×200kg/ha 227.05 de 152.33 de 
Banded×100kg/ha ×300kg/ha 208.34 e 132.33 de 
Banded×200kg/ha ×100kg/ha 160.00 e 128.00 e 
Banded×200kg/ha ×200kg/ha 171.50 e 126.00 e 
Banded×200kg/ha ×300kg/ha 164.37 e 126.33 e 
Broadcast×100kg/ha ×100kg/ha 259.35 cde 169.00 cde 
Broadcast×100kg/ha ×200kg/ha 359.19 bc 184.00 cd 
Broadcast×100kg/ha ×300kg/ha 560.46 a 247.33 ab 
Broadcast×200kg/ha ×100kg/ha 340.94 bcd 178.33 cde 
Broadcast×200kg/ha ×200kg/ha 580.30 a 262.33 a 
Broadcast×200kg/ha ×300kg/ha 441.63 b 205.66 bc 

Means in each column followed by same letter are not significantly different at  p ≤ 0.05 based on Duncan’s Multiple Range Test. 

رسد روش كاربرد با توجه به نتايج اين آزمايش، به نظر مي

كودهاي نيتروژن و فسفر ، ضمن اينكه توانسته است منجر به 

، )3جدول( هاي هرز شودكاهش رشد و زيست توده علف

زيست توده، عملكرد دانه و  )p≤0.01(باعث افزايش معني دار 

ولي بر تعداد پنجه  ،است شاخص برداشت گندم نيز شده

 .)4و2هاي جدول(نداشته است  )p≤0.05(گندم اثر معني داري 

گرم در 48/1289از   بطوريكه زيست توده توليد شده گندم

گرم در  07/1632 واحد سطح در روش كاربرد سراسري به

. درصد افزايش يافت 21  واحد سطح در روش كاربرد نواري

  43/348(همچنين عملكرد دانه گندم در روش كاربرد نواري 

  11/223(نسبت به روش كاربرد سراسري ) گرم در متر مربع

 36هاي هرز با آن در شرايط رقابت علف) گرم در متر مربع

شاخص برداشت گندم نيز در روش . درصد افزايش يافت

به روش كاربرد سراسري بود كه نسبت  2/0كاربرد نواري 

  ).4جدول(درصد افزايش داشت  15) 17/0(
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مقايسات ميانگين مربوط به تاثير تيمارهاي آزمايش بر عملكرد دانه، وزن خشك زيست توده، تعداد پنجه و شاخص برداشت گندم در  - 4جدول

  .انتهاي فصل

Table 4- Mean comparations related to the  effect of experimental treatments on biomass dry weight, seed yield, tiller number and harvest 
index of wheat at the final of experiment. 

 Treatments Wheat Seed yield 
(gr/m2) 

Wheat Biomass 
(gr/m2) 

Wheat Tiller no. Wheat Harvest 
index(%) 

Application method 
(A) 

Banded 348.43 a 1632.07 a 3.44 a 0.20 a 
Broadcast 223.11 b 1289.48 b 3.50 a 0.17 b 

Phosphorus rate  
(P) 

100kg/ha 259.36 b 1375.93 b 3.22 b 0.18 b 
200kg/ha 312.18 a 1545.63 a 3.72 a 0.20 a 

Nitrogen rate (N) 
100kg/ha 184.68 c 1111.69 c 2.75 b 0.17 c 
200kg/ha 277.99 b 1456.00 b 4.00 a 0.19 b 
300kg/ha 394.66 a 1814.64 a 3.67 a 0.21 a 

A×N 

Banded×100kg/ha 213.01 d 1230.63 c 2.66 a 0.17 c 
Banded×200kg/ha 349.88 b 1704.32 b 3.83 a 0.20 b 
Banded×300kg/ha 482.41 a 1961.24 a 3.83 a 0.24 a 
Broadcast×100kg/ha 156.35 e 992.73 d 2.83 a 0.16 d 
Broadcast×200kg/ha 206.09 d 1207.67 c 4.16 a 0.17 c 
Broadcast×300kg/ha 306.90 c 1668.04 b  3.50 a 0.18 c 

P×N 

100kg/ha×100kg/ha 170.68 d 1047.77 d 2.33 a 0.16 a 
100kg/ha ×200kg/ha 262.07 c 1419.47 c 3.83 a 0.18 a 
100kg/ha ×300kg/ha 345.35 b 1660.52 b 3.50 a 0.20 a 
200kg/ha ×100kg/ha 198.68 d 1175.60 d 3.16a 0.17 a 
200kg/ha ×200kg/ha 293.90 c 1492.51 c 4.16 a 0.19 a 
200kg/ha ×300kg/ha 443.96 a 1968.76 a 3.83 a 0.22 a 

Means in each column followed by same letter are not significantly different at  p ≤ 0.05 based on Duncan’s Multiple Range Test. 

در مطالعات انجام شده در اين ارتباط توسط ساير محققين نيز 

افزايش به اهميت روش كاربرد كودهاي نيتروژن و فسفر در 

 ,Blachshaw(توليد محصول گياهان زراعي اشاره شده است 

2004., Blackshaw & Molnar, 2004., Kelley & Sweeney, 

در ) Blackshaw & Molnar, 2004( بالك شا و مولنار ).2005

بررسي اثرات روش كاربرد، مقدار و زمان كاربرد نيتروژن بر 

د كه عملكرد گندم هاي هرز با گندم مشاهده كردنرقابت علف

در كاربرد نواري نيتروژن نسبت به كاربرد سراسري آن، چه در 

هاي هرز، شرايط رقابت و چه در شرايط عدم رقابت با علف

براساس نتايج اين آزمايش عالوه بر روش كاربرد،   .بيشتر بود

مقدار كاربرد كودهاي نيتروژن و فسفر نيز اثر معني داري 

)p≤0.01(   دانه، وزن خشك زيست توده، تعداد عملكرد بر

، )4و2هاي جدول(پنجه و شاخص برداشت گندم داشته است

براي كود فسفر، در  عملكرد دانه و زيست توده گندمبطوريكه 

و  18/312كيلوگرم در هكتار  به ترتيب  200 مقدار كاربرد 

  بود كه نسبت به مقدار كاربرد گرم در متر مربع 63/1545

گرم در متر   93/1375و  36/259(هكتار  كيلوگرم در 100

. درصد افزايش داشت 11و  17به ترتيب حدود  )مربع

در  عملكرد دانه و زيست توده گندمهمچنين در كود نيتروژن 

و    66/394كيلوگرم در هكتار بترتيب  300 مقدار كاربرد 

 نسبت به مقدار كاربرد گرم در متر مربع بود كه   64/1814

گرم در متر   69/1111و   68/184(در هكتار كيلوگرم  100

درصد افزايش نشان داد  39و  53به ترتيب حدود   )مربع

تعداد پنجه و بيشترين  بر اساس نتايج آزمايش،). 4جدول(

 200 كود فسفر، در مقدار كاربرد  شاخص برداشت گندم براي

مشاهده ) 2/0بوته در متر مربع و  72/3(كيلوگرم در هكتار 

 در مقدار كاربرد  تعداد پنجهبيشترين راي كود نيتروژن شد و ب

شاخص و بيشترين ) پنجه در بوته 4( كيلوگرم در هكتار  200

بود ) 21/0(كيلوگرم در هكتار  300 در مقدار كاربرد برداشت 

از سوي ديگر مقدار كاربرد كود فسفر اثر معني ). 4جدول(

اي هرز هبر زيست توده و تراكم علف  )p≤0.05(داري 

حال اينكه مقدار كاربرد كود نيتروژن ). 3و2جدول (نداشت 

هاي هرز نداشت بر تراكم علف  )p<≤0.05(اثر معني داري 

 )p≤0.01(داري ولي بر زيست توده علف هاي هرز اثر معني

بطوريكه، بيشترين و كمترين زيست توده علف . نشان داد

 7/343(كيلوگرم در هكتار 300هاي هرز به ترتيب در كاربرد 

گرم در  61/250(كيلوگرم در هكتار  100و ) گرم در متر مربع

  ). 3و2جدول هاي (مشاهده شد) متر مربع
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يافته هاي ساير مطالعات نيز در اين ارتباط نشان مي دهد كه 

يش مقدار كاربرد كودهاي فسفر و نيتروژن، در افزايش افزا

و از آنجايي كه  شاخص هاي رشدي گندم تاثير مهمي دارند

نيتروژن پركاربردترين عنصر غذايي به شمار مي رود بيشتر 

 Casper & Jacson, 1997(مطالعات بر روي آن انجام شده است 

;Evance et al., 2003; Blachshaw et al., 2003( .اظميني و ك

گزارش دادند كه ) Kazemini & Ghadiri, 2007(غديري 

عملكرد بيولوژيك گندم با افزايش ميزان نيتروژن در شرايط 

بر اساس . رقابت و عدم رقابت علف هاي هرز افزايش يافت

مطالعات نامبرده افزايش مقدار كاربرد نيتروژن مي تواند از 

  .كاهداثرات منفي رقابت علف هاي هرز با گندم ب

در بررسي اثرات متقابل روش و مقدار كاربرد كودهاي فسفر 

و نيتروژن، مشاهده شد كه تلفيق روش كاربرد و مقدار كود، 

و  )p≤0.05(ضمن اينكه منجر به كاهش معني داري در تراكم

جدول هاي (شده است  )p≤0.01(هاي هرززيست توده علف

ز را نيز به هاي هر، افزايش توان رقابتي گندم با علف)3و2

بطوريكه زيست توده و عملكرد دانه گندم . همراه داشته است

). 3جدول (افزايش داده است  )p≤0.01(داري را بطور معني

تلفيق روش كاربرد و مقدار كاربرد فسفر تاثير معني داري 

)p≤0.05(  عملكرد دانه، زيست توده و شاخص برداشت بر

ولي تاثير معني داري ) 4و2هاي جدول(گندم نداشته است 

)p≤0.05(  بر تعداد پنجه گندم داشت)بطوريكه ). 2جدول

بيشترين و كمترين تعداد پنجه به ترتيب در روش كاربرد 

كيلوگرم در هكتار فسفر و روش  200مقدار كاربرد × سراسري

كيلوگرم در هكتار فسفر  100مقدار كاربرد × كاربرد نواري

  ).1شكل ( پنجه در بوته بود  3و  4ب مشاهده شد كه به ترتي

 تاثير مقدار و روش كاربرد فسفر بر تعداد پنجه گندم - 1شكل 

Figure 3- Effect of phosphorus application rates and methods on wheat tiller number. 

با وجود اين، بر اساس نتايج آزمايش تلفيق روش كاربرد و 

زيست توده بر  )p≤0.01(مقدار كاربرد فسفر تاثير معني داري 

 .)3و2هاي جدول( هاي هرز داشته استو تراكم علف

زيست توده و تراكم علف هاي بطوريكه بيشترين و كمترين 

بترتيب در روش كاربرد سراسري همراه با مقدار كاربرد  هرز

كيلوگرم در هكتار فسفر و روش كاربرد نواري همراه با  200
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كيلوگرم در هكتار فسفر مشاهده شد كه به  200مقدار كاربرد 

 29/165و  29/454هاي هرز ترتيب براي زيست توده علف

و  44/215هاي هرز گرم در متر مربع و براي تراكم علف

تلفيق روش كاربرد ). 3جدول(بوته در متر مربع بود   78/126

عملكرد بر  )p≤0.01(و مقدار كاربرد نيتروژن تاثير معني داري 

ولي تاثير دانه، زيست توده و شاخص برداشت گندم داشت 

هاي جدول(بر تعداد پنجه گندم نداشت  )p≤0.05(داري معني

عملكرد كمترين بر اساس نتايج حاصل، بيشترين و ). 4و2

روش دانه، زيست توده و شاخص برداشت گندم بترتيب در 

كيلوگرم در هكتار نيتروژن  300كاربرد نواري و مقدار كاربرد 

كيلوگرم در  100و روش كاربرد سراسري و مقدار كاربرد 

 عملكرد دانههكتار نيتروژن مشاهده شد كه به ترتيب براي 

براي زيست توده گرم در متر مربع،  35/156و  41/482

گرم در متر مربع و براي شاخص  73/992و  24/1961

تلفيق روش كاربرد و ). 4جدول(بود  16/0و  24/0برداشت 

بر زيست  )p≤0.01(مقدار كاربرد نيتروژن تاثير معني داري 

توده و تراكم علف هاي هرز داشت و بيشترين و كمترين 

ش كاربرد در رو بترتيبزيست توده و تراكم علف هاي هرز 

كيلوگرم در هكتار نيتروژن و  300مقدار كاربرد × سراسري

كيلوگرم در هكتار  300مقدار كاربرد × روش كاربرد نواري

نيتروژن بود كه به ترتيب براي زيست توده علف هاي هرز 

گرم در متر مربع و براي تراكم آنها  35/186و   05/501

هاي جدول( بوته در متر مربع مشاهده شد 33/129و  5/226

اعتقاد بر اين است كه هر گونه عمليات زراعي كه منجر  ).3و2

هاي زراعي، به افزايش قابليت دسترسي گياه زراعي به نهاده

بويژه عناصر غذايي پر مصرفي مانند فسفر و نيتروژن شود، 

تعامل رقابتي علف هرز و محصول زراعي را به نفع محصول 

 ,.Blackshaw, 2005; Blackshaw et al( زراعي رقم خواهد زد

2002; Zimdahl, 1999; Anderson et al., 1991.(  به نظر مي رسد

كود و  با توجه به نتايج اين آزمايش، با اصالح روش كاربرد

افزايش مقدار كاربرد و قابليت دسترسي آن نقش مهمي را در 

بهبود توان رقابتي گندم با علف هاي هرز و مديريت آنها 

از طرفي بر اساس نتايج حاصل تلفيق مقدار كاربرد . داشت

عملكرد دانه و بر  )p≤0.01(فسفر و نيتروژن تاثير معني داري 

درصد اثر  5ي زيست توده گندم داشت ولي در سطح آمار

معني داري بر تعداد پنجه و شاخص برداشت گندم مشاهده 

با وجود اين، اثر آن روي زيست توده علف هاي هرز . نشد

بر تراكم علف  )p≤0.05(معني دار بود، ولي اثر معني داري 

بر اساس نتايج حاصل بيشترين ). 2جدول(هاي هرز نداشت 

 200بترتيب در و كمترين عملكرد دانه و زيست توده گندم 

كيلوگرم در هكتار  300فسفر همراه با كيلوگرم در هكتار 

 100فسفر همراه با كيلوگرم در هكتار  100نيتروژن و 

نيتروژن بود كه بترتيب براي عملكرد دانه كيلوگرم در هكتار 

گرم در متر مربع و براي زيست توده  68/170و  96/443

دارا بودند  گرم در متر مربع را 77/1047و  76/1968

بيشترين و كمترين زيست توده علف هاي هرز و ) 4جدول(

كيلوگرم در  300× فسفركيلوگرم در هكتار  100بترتيب در 

كيلوگرم  100× فسفركيلوگرم در هكتار  200نيتروژن و هكتار 

گرم در  46/250و  4/384نيتروژن بود كه بترتيب در هكتار 

  ).2شكل(متر مربع مشاهده شد 
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  بر زيست توده علف هاي هرز)) بترتيب از چپ به راست( ( تاثير مقدار كاربرد فسفر و نيتروژن  - 2شكل 

Figure 2-The effect of phosphorus and nitrogen rate (left to right respectively) on weed biomass 

مقدار كاربرد كود × اثرات متقابل سه گانه، روش كاربرد كود 

درصد اثر  1مقدار كاربرد كود نيتروژن در سطح آماري × فسفر

معني داري بر شاخص برداشت گندم، زيست توده و تراكم 

 بر )p≤0.05(علف هاي هرز داشتند ولي تاثر معني داري 

 نداشت عملكرد دانه، زيست توده و تعداد پنجه گندم

با اين وجود بيشترين شاخص برداشت گندم در ). 2جدول(

كيلوگرم در  200مقدار كاربرد  ×روش كاربرد نواري كود 

كيلوگرم در هكتار نيتروژن  300مقدار كاربرد  ×هكتار فسفر

  ).3شكل(بود  26/0مشاهده شد كه 

  

  بر شاخص برداشت گندم) بترتيب از چپ به راست(كاربرد فسفر و نيتروژن اثرات متقابل روش كاربرد و مقدار  - 3شكل 

Figure 3-The effect of the interaction of phosphorus and nitrogen rates (left to right respectively) and their application method on wheat 
harvest index 
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 ×ياثرات متقابل سه گانه، روش كاربرد كود بر اساس بررس

مقدار كاربرد كود نيتروژن،  ×مقدار كاربرد كود فسفر

گرم در متر  160(و كمترين) گرم در متر مربع 3/580(بيشترين

زيست توده علف هاي هرز بترتيب در روش كاربرد ) مربع

 ×كيلوگرم در هكتار فسفر 200مقدار كاربرد  ×سراسري كود 

كيلوگرم در هكتار نيتروژن و روش كاربرد  200رد مقدار كارب

 ×كيلوگرم در هكتار فسفر 200مقدار كاربرد  ×نواري كود 

 .كيلوگرم در هكتار نيتروژن مشاهده شد 100 مقدار كاربرد

 126(و كمترين) بوته در متر مربع 33/262(بيشترينهمچنين 

هاي هرز بترتيب در روش تراكم علف) بوته در متر مربع

كيلوگرم در هكتار  200مقدار كاربرد × كاربرد سراسري كود 

كيلوگرم در هكتار نيتروژن و روش  200مقدار كاربرد × فسفر

كيلوگرم در هكتار  200مقدار كاربرد × كاربرد نواري كود 

كيلوگرم در هكتار نيتروژن مشاهده  200 مقدار كاربرد× فسفر

  ).3جدول(شد

هاي هرز نسبت اغلب علف بطور كلي اعتقاد بر اين است كه

به گياهان زراعي، كارايي مصرف عناصر غذايي بويژه نيتروژن 

هاي باالتري ندارند و آنچه كه باعث موفقيت آنها در سيستم

 ,.Miyazawa et al(ها استزراعي شده است مصرف تجملي آن

2004; Wahle & Masiunas, 2003; Zimdahl, 1999.(  اين ويژگي

هاي هرز به افزايش مقداركاربرد علف باعث شده است كه

كود، پاسخ بهتري نشان داده و نتيجه رقابت را به نفع خود 

اما . )Wahle & Masiunas, 2003; Zimdahl, 1999(  رقم زنند

اينكه يك سيستم زراعي خاص چه نسخه مديريتي را در اين 

ارتباط نياز دارد، متاثر از عوامل مختلفي از جمله نوع محصول 

هاي مديريتي هاي هرز و ساير روشعي، تركيب علفزرا

مانند روش كاربرد كود و در دسترس بودن آن براي گياه 

  .)Blackshaw, 2004(زراعي با علف هرز است 

توان با مديريت بطور كلي نتايج اين آزمايش نشان داد كه مي

كاربرد عناصر غذايي بويژه نيتروژن و فسفر كه از مهمترين و 

رود توان رقابتي گياه زراعي با رين آنها به شمار ميپركاربردت

هاي هرز را افزايش داد و اين مساله جزء مهمي از علف

با توجه . هاي هرز نيز به شمار مي رودمديريت تلفيقي علف

به نتايج حاصل، كاربرد نواري يا كاشت كود در زير اليه 

كاشت بذر به همراه دستكاري در مقدار كاربرد آنها از 

هاي مديريت تغذيه گياهان زراعي مهمترين و موثرترين روش

است كه به دليل افزايش دسترسي گياه زراعي به آنها در بهبود 

هاي هرز نيز مفيد است و از آنجايي كه پاسخ كنترل علف

هاي مختلف مديريتي هاي هرز به روشگياهان زراعي و علف

ختلف اقليمي از جمله مديريت عناصر غذايي متاثر از شرايط م

است، پيشنهاد مي شود در مطالعات آتي اين آزمايش طي چند 

سال و در مكان هاي مختلف تكرار شود و ارقام مختلف گندم 

-در اين ارتباط جهت بررسي اختالف در پاسخ آنها به روش

هاي مديريت تغذيه گياهي و مديريت علف هاي هرز آنها 
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Effect of Amount and Methods of Nitrogen and Phosphorus Fertilizer 

Applications in Wheat weed Density and Growth 
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Abstract 

To investigate effect of the amount and the methods of nitrogen and phosphorus application on weed management of 
wheat, an experiment was performed as factorial, based on randomised complete blocks design with three 
replications at the Research Farm, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran during 2009. 
Treatments included nitrogen at (100, 200, and 300 kg ha-1 phosphorus at 100, and 200 kg ha-1 and their application 
methods (Broadcast and Band application). Phosphorus source for fertilization was triple superphosphate applied 
soil incorporated before wheat sowing and N2 source was urea: 50% applied pre plant and 50% at shooting stage. 
The results showed that fertilizer application methods significantly affected wheat yield and weed biomass and 
density (p≤0.01). Phosphorus and nitrogen band application method reduced weed biomass and weed density by 
54% and 34% respectively and increased wheat biomass and seed yield by 21% and 36% compared to broadcast 
application method. The interaction effects of nitrogen and phosphorus application rate and also the interaction of 
phosphorus and nitrogen application methods showed that the fertilizer band application × 200 kg ha-1 phosphorus 
rate and 300 kg ha-1 nitrogen rate were the best treatment in wheat yield improvement and reducing weeds. These 
results indicated that by modifying fertilizer application methods and changing the amounts of their application, we 
may improve fertilizer use efficiency and weed management in wheat. 

Key words: Competition of weeds, fertilizer application methods, plant nutrient, wheat yield 
  

 


