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 چکیده

کـش سولفوسـولفورون    به منظور بررسی امکان کاهش مصرف علف. رودهاي مهم و پرکاربرد مزارع گندم به شمار میکشسولفوسولفورون از علف
کرت اصلی عبارت بود ترکیب فاکتوریل . درگندم، آزمایشی بصورت فاکتوریل اسپلیت پالت در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد

متر از گندم و سانتی 5پخش سراسري و یکنواخت در سطح مزرعه و کاربرد نواري و قرار دادن کود به فاصله (ژن در دو سطح دو عامل روش کاربرد نیترو
و  92، 46درصد که بترتیـب معـادل    46کیلوگرم در هکتار اوره  400و   200و  100و مقدار کاربرد نیتروژن در سه سطح ) متري خاك سانتی 10عمق 

 100و  75،  50سطح شامل کاربرد مقادیر  4هاي هرز در تار نیتروژن خالص بودند و کرت فرعی شامل روش کنترل شیمیایی علفکیلوگرم در هک 184
دهی کامل  در مرحله پنجه%)) 75  با فرموالسیون امولسیون شونده غلیظ(گرم در هکتار 5/26(کش سولفوسولفورون  درصد مقدار کاربرد توصیه شده علف

نتایج نشان دادند که کاربرد کود نیتروژن بصورت نواري منجر به کاهش معنی دار . بودند) وجین دستی تمام فصل(هرز  تیمار عاري از علف گندم به همراه
کـه    طـوري  بـه . هاي هرز شد و افزایش مقدار کاربرد آن در هر دو روش کاربرد، افزایش شاخص هاي مذکور را بـدنبال داشـت  توده علف تراکم و زیست

کـش سولفوسـولفورون و    هاي هرز به ترتیب در عدم کاربرد علـف تراکم علف) بوته در متر مربع 78/12(و کمترین ) بوته در متر مربع 27/29(ترین بیش
مقدار از سوي دیگر کاربرد نواري کود سبب کاهش . شده و کاربرد نواري نیتروژن مشاهده شد کاربرد نیتروژن به صورت سراسري، و در کاربرد دز توصیه

نـواري   درصد دز توصیه شده آن در روش کاربرد 50و  75هاي هرز در مقادیر  کش سولفوسولفورون در کنترل علف که تاثیر علف بطوري. کش شد علف
P(داري  نیتروژن، اختالف معنی سراسري  بکار رفـت،   درصد دز توصیه شده آن، که نیتروژن به صورت 100با تاثیر کاربرد آن زمانی که در )  0.05

و زیست تـوده  ) گرم در متر مربع 40/343(که عملکرد دانه گندم  طوري به .نتایج مشابهی نیز در عملکرد دانه و زیست توده گندم ، مشاهده شد. نداشت
سراسري نیتروژن، اختالف معنی داري آن در کاربرد نواري نیتروژن و در مقدار توصیه شده سولفوفولفورون بر خالف کاربرد ) گرم در متر مربع 50/1141(

 . درصد مقدار کاربرد توصیه شده سولفوسوفورون نداشت 75با 
  

  هاي هرز علف، کود، کاربرد سراسري کودکاربرد نواري  :کلیدي هاي واژه
  

    1مقدمه
مـدت   محیطی، اقتصادي و ابهام در کارایی دراز جنبه هاي زیست

ز مهمترین مسائلی هستند هاي هرز اهاي کنترل شیمیایی علف روش
که سبب شده است، محققین و کشاورزان در صدد معرفـی جـایگزین   

در این . ها و یا کاهش مقدار کاربرد آنها باشند کشمناسبی براي علف
هاي هرز روند رو بـه رشـدي    راستا، توجه به مدیریت اکولوژیک علف

 هـاي هـرز و محصـول    از آنجا که در تداخل علـف ). 15(داشته است 
زراعی بیشترین رقابت براي عناصر غـذایی بـویژه نیتـروژن صـورت     
                                                        

 هاي هرز علوم علف ش آموخته کارشناسی ارشددانشیاران و دانبه ترتیب  -3و  2، 1
  دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده کشاورزيگروه زراعت و اصالح نباتات 

 )Email: e-izadi@um.ac.ir                            : نویسنده مسئول -*(

هسـتند   هاییگیرد و این عنصر از مهمترین و پر کاربردترین نهاده می
لـذا بـه   ) 8و  5(رود  در مزرعه بکار می ،که به منظور افزایش عملکرد

رسد مدیریت کاربرد آن نقش مهمی در کـاهش تـداخل ایـن     نظر می
هـا  کـش زراعی و کاهش اتکا به کـاربرد علـف  گیاهان با محصوالت 

   ).4(داشته باشد 
محصـول   -بر اساس مطالعات مذکور روابط رقـابتی علـف هـرز   

) 4(زمان کاربرد ) 27و  12، 7(تواند در اثر مقدار کاربرد کود  زراعی می
تغییر یابد و از ) 12(و نوع منبع کود مصرفی ) 4و 1(هاي کاربرد روش

همتـرین و پرکـاربردترین عنصـر غـذایی در     آنجایی کـه نیتـروژن م  
رود، بیشتر مطالعات مرتبط بـا تـاثیر    هاي کشاورزي به شمار می نظام

هاي هرز و گیاهان زراعی بر روي  کاربرد کودها بر روابط رقابتی علف
در آزمایشـی، مقایسـه محتـوي    . این عنصر غذایی انجام شـده اسـت  

  )ایع کشاورزيعلوم و صن(حفاظت گیاهان  نشریه
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و ) .Amaranthus retroflexus L(عناصر غـذایی تـاج خـروس    
ذرت در تداخل و عدم تداخل با هم نشان داد که رقابت تـاج خـروس   

درصد باعث کاهش غلظت نیتروژن در ذرت شد و در مقابل در  50تا 
اي در مطالعـه . تا دو برابر افزایش یافـت  نیتروژن خروسبافتهاي تاج

برگ برگ و یک باریکهرز پهنگونه علف 6مشابه که رقابت ذرت با 
 6/7تا  6/1هرز نسبت به ذرت هايشد، مشاهده شد که علف مقایسه

ایـونس و  ). 27(برابر نیتروژن بیشتري را بـه خـود اختصـاص دادنـد     
نشان دادند که با افـزایش کـاربرد نیتـروژن در فلـور     ) 14(همکاران 

هاي هـرز در جـذب نیتـروژن     طبیعی علف هرز، ذرت نسبت به علف
باعث کاهش دوره بحرانی رقابـت   تر بوده و افزایش کاربرد آنموفق
) 13(کاسـکارت و سـووانتون    از طرف دیگـر  ).13(هرز شد هايعلف

مشاهده کردند که افزایش کاربرد نیتروژن باعث افزایش درجه رقابتی 
شد و آستانه خسارت ) .Setaria viridis L(روباهی سبز ذرت با دم

نامبردگان اشاره . روباهی سبز در سطوح باالتر نیتروژن کاهش یافتدم
سبز، نیتروژن بیشتري نیاز است روباهیکردند که با افزایش تراکم دم

در   ..)12(روباهی ممانعت کند که از تلفات عملکرد ناشی از رقابت دم
هـرز و محصـول زراعـی نتـایج      بعضی مطالعات بسته به گونـه علـف  

و بـراي مثـال وانـدل دون    . متفاوتی در این ارتباط ارائه شـده اسـت  
گزارش کردند که افزایش کاربرد نیتروژن باعث کاهش ) 27(همکاران 

زمینی شد ولی رقابـت   با سیب) Stellaria media(گندمک  رقابت
در سـایر گیاهـان نیـز مطالعـات بـه      ). 27(آن را با گندم افزایش داد 

هاي  سودمندي افزایش کاربرد نیتروژن براي کاهش درجه رقابتی علف
براي مثال در آزمایشی افزایش کاربرد نیتروژن در . دان هرز اشاره کرده

ــا علــف ــره  وحشــی، ســلمه خــروسهــرز تــاج هــايمخلــوط ذرت ب ت
)Chenopodium album L.(  روباهی سبز، سبب افـزایش  و دم

این مساله بویژه در هیبریدهاي . هرز شد هايتوان رقابتی ذرت با علف
اند ، نمـود بیشـتري    هجدید که به افزایش کاربرد نیتروژن سازگار شد

عالوه بر مقدار کاربرد، روش کاربرد کـود نیـز از عوامـل    ). 13(داشت 
شا و  بالك. هرز به شمار می رود هايموثر و تاثیرگذار در مدیریت علف

در بررسی اثرات روش کاربرد، مقدار و زمان کاربرد نیتروژن ) 5(مولنار 
روش کاربرد نسبت به که  کردهرز با گندم مشاهده  هايبر رقابت علف

سایر عوامـل تـاثیر بیشـتري را در افـزایش تـوان رقـابتی گنـدم بـا         
بر اساس گزارش نامبردگـان عملکـرد گنـدم در    . هرز داشت هاي علف

کاربرد نواري نیتروژن نسبت به کاربرد سراسري چه در رقابت و چه در 
نامبردگـان همچنـین   . هرز بیشتر بـود  هايشرایط عدم رقابت با علف

زارش کردند که کاربرد نواري کود نیتروژن عالوه بـر تـاثیر بـر بـر     گ
بطوریکه پس . هاي هرز شدنتیجه رقابت، منجر به تغییر غالبیت علف

درصـد   63تـا   25هرز بانک بذر آنهـا از  سال بسته به گونه علف 4از 
نتایج این مطالعه منطبق با نتایج آزمایش دیگـري  ). 8(کاهش یافت 

گان در ارتباط با بهبود توان رقابتی گنـدم بـا تغییـر    که توسط نامبرد

  ). 6(روش کاربرد نیتروژن انجام شد، است 
کشی انتخابی از گروه سـولفونیل  علف) آپیروس(سولفوسولفورون 

یـا    (ALS)اوره ها و بازدارنـده عمـل آنـزیم اسـتوالکتات سـنتتاز      
ــنتتاز ــه    (AHAS)استوهیدروکســی س ــیدهاي آمین ــنتز اس و بیوس

لوسین، ایزولوسین و والین را مختل می کند کـه  (دار  اي شاخه یرهزنج
در نهایت سبب توقف تقسیم سلولی، توقف رشد و مرگ گیاه می شود  

کش اختصاصی گندم بـراي  به عنوان علف در ایران  1382و از سال 
برگ به کار برگ و باریکهرز پهنهايهاي علفکنترل برخی از گونه

بسیار کم، فعالیت زیستی  در واحد سطح آن ار مصرفمقد). 9(رود  می
کشی گسترده با خاصیت انتخابی قابل توجه و خطرات ، طیف علفباال

سمیت پایین براي پستانداران و از جمله انسان، موجب استقبال جهانی 
به رغم مزایاي بسیار زیاد ). 25(کشی شده است  از این ترکیبات علف

سالیان اخیر بروز مقاومـت نسـبتا سـریع     ها، در کش این گروه از علف
هاي هرز و نیز خطرات بقایاي با ماندگاري نسبتا  نسبت به آنها در علف

باالي این ترکیبات در خاك براي محصوالت تناوب، منجر به تغییـر  
 113تـا کنـون   ). 4(نگرش در میزان مصرف این سـموم شـده اسـت    

برگ نسبت به پهنبرگ و هاي مختلف باریکبیوتیپ مختلف از گونه
لذا استفاده از ). 15(ها مقاوم شده اند  کش این خانواده شیمیایی از علف

ها را  کش هاي مدیریتی که به نحوي مقدار مصرف این نوع علفروش
هاي هرز کاهش دهد از اولویت هاي برنامه هاي مدیریت تلفیقی علف

  .خواهد بود
ـ  اگر چه مطالعات پراکنده ابی اثـرات مقـادیر و   اي در رابطه با ارزی

هاي مختلف کاربرد نیتروژن بر جنبه هـاي رقـابتی گیاهـان و    روش
هاي هرز مختلف انجام شده است، اما تاثیر تـوام مقـدار کـاربرد    علف

به نظر می رسد با . است نیتروژن و روش کاربرد آن کمتر بررسی شده
ریق توجه به موارد مذکور مدیریت کوددهی و تغذیه گیاه زراعی، از ط

هـاي هـرز امکـان کـاهش      افزایش توان رقابتی گیاه زراعی با علـف 
از اینرو به ). 26 و 3(کش ها را نیز به دنبال خواهد داشت مصرف علف

هاي فوق در مدیریت زراعی گندم می تواند نظر می رسد تلفیق روش
لـذا ایـن   . هـا داشـته باشـد    کـش نقش مهمی در کاهش مصرف علف

ی تاثیر مقدار و روش کاربرد کود نیتـروژن بـر   بررسی به منظور ارزیاب
هاي هرز گندم و نیـز امکـان کـاهش مقـدار     عملکرد و مدیریت علف

 .کش سولفوسولفورون انجام خواهد شدمصرف علف
 

  مواد و روش ها
در مزرعــه تحقیقــاتی  1391-92ایــن مطالعــه در ســال زراعــی 

متري کیلـو  10دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشـهد واقـع در   
 36دقیقـه شـرقی و    23درجـه و   59با طول جغرافیایی (شرق مشهد 

متر از سطح  985دقیق عرض جغرافیایی شمالی و ارتفاع  15درجه و 
هاي کامل  به صورت فاکتوریل اسپلیت پالت در قالب طرح بلوك) دریا



  573      ...کش سولفوسولفورونسنجی کاهش مقدار کاربرد علفامکان

 4/43حداکثر درجـه حـرارت مطلـق    . تصادفی در سه تکرار انجام شد
گـراد،   درجـه سـانتی   8/27حـداقل دمـاي مطلـق    گراد و درجه سانتی

میلی متـر و آب و هـواي آن بـر اسـاس      256بارندگی سالیانه مشهد 
خـاك محـل آزمـایش داراي    .تقسیم بندي آمبرژه خشک و سرد است

 56/2عصـاره اشـباع خـاك     EC ، 5/7بافت سیلتی لومی با اسیدیته 
کرت . وددرصد ب/. 099دسی زیمنس بر متر و محتواي نیتروژن خاك 

اصلی عبارت از ترکیب فاکتوریل دو عامل روش کاربرد نیتروژن در دو 
پخش سراسري و یکنواخت در سطح مزرعه و کاربرد نواري و (سطح 

سـانتی   10سانتی متر از بذورگندم و عمق  5قرار دادن کود به فاصله 
و   200و  100و مقدار کاربرد نیتـروژن در سـه سـطح    ) متري خاك 

و  92، 46درصد که بترتیـب معـادل    46در هکتار اوره  کیلوگرم 400
درصد مقدار آن  50که (کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص بودند  184

درصد آن در مرحله شروع ساقه رفـتن گنـدم    50همزمان با کاشت و 
 4هـرز در   هـاي و کرت فرعی شامل روش کنترل علف) بکار برده شد

درصد مقدار کاربرد توصیه  100و  75،  50سطح شامل کاربرد مقادیر 
با فرموالسیون ( گرم در هکتار 5/26(کش سولفوسولفورون شده علف

دهی کامل گندم به  در مرحله پنجه) درصد 75  امولسیون شونده غلیظ
ابعـاد  . بودنـد ) وجین دستی تمام فصل(هرز همراه تیمار عاري از علف

زي زمین شامل عملیات آماده سا.  بود 5/2×6کرتهاي مورد آزمایش 
یک شخم بهره در سال قبل و نیز شخم پاییزه در سال انجام آزمایش 
و متعاقب آن دیسک، تسطیح و کاشت گندم بود، که قبـل از کاشـت   

 40گندم فسفر مورد نیاز گندم بر اساس آزمایش خاکشناسی به مقدار 
کیلوگرم در هکتار از منبع سوپر فسـفات تریبـل مـورد اسـتفاده قـرار      

کاشت گندم . همزمان با عملیات دیسک با خاك مخلوط شد گرفت و
آبان ماه  بصورت ردیفی و توسط دستگاه ردیف کار گنـدم در   15 در

بوته در  300سانتی متر و  در تراکم  60طرفین پشته هایی به عرض 
 .انجام شد) نشتی(و آبیار ي به شیوه سنتی متر مربع انجام شد 

هرز و نیـز و   هاياکم و فلور علفگیري به منظور تعیین تر نمونه 
هـرز و گنـدم در هـر یـک از      هـاي علـف   تـوده روند تغییرات زیسـت 

قبـل از سمپاشـی   (دهی کامـل   مرحله پنجه 3تیمارهاي آزمایشی در 
و ) روز پـس از کاشـت   177(، ساقه رفـتن  ) روز پس از کاشت 149(

ام انج) روز پس از کاشت گندم 210(مرحله رسیدن فیزیولوژیک گندم 
متر مربع و با در نظر  5/0براي این منظور از کوادراتی به مساحت . شد

بـراي  . اي در کرت هاي مورد بررسـی اسـتفاده شـد    گرفتن اثر حاشیه
تعیین وفور نسبی هر علف هرز نیز از نسبت تراکم هر گونه علف هرز 

در انتهاي فصل نیز با . هرز موجود استفاده شد هاي به تراکم کل علف
اثر حاشیه اي از هر کرت سطحی به مساحت یک متـر مربـع   رعایت 

هرز و  هايهاي گندم به همراه علف بر کردن بوته انتخاب و پس از کف
هـرز را در داخـل    هـاي شمارش آنها به تفکیک گونه، بوته هاي علف

هایی قرار داده و پس از خشکاندن آنها در داخل آونی با دمـاي  پاکت

خشـک کـل آنهـا بـا اسـتفاده از تـرازوي       گراد، وزن درجه سانتی 70
ماده خشک کل و عملکـرد  . دیجیتال و با دقت صدم اندازه گیري شد

دانه گندم نیز پس از هوا خشک شدن بوتـه هـاي گنـدم در معـرض     
  . روز تعیین شدند 20آفتاب به مدت 

افـزار آمـاري    هاي آزمایش با اسـتفاده از نـرم   آنالیز واریانس داده
SAS  هاي آزمایش نیـز از   براي مقایسات میانگین دادهاستفاده شد و

. درصد استفاده شد 5در سطح ) LSD(دار  آزمون حداقل اختالف معنی
افزارهاي اکسل و ورد  ها نیز بترتیب از نرم ها و جدولبراي رسم شکل

  .استفاده شد
  

  نتایج و بحث
هرز موجـود در زمـین    هايبر اساس نتایج آزمایش، جمعیت علف

گونـه   10هرز بود که از بین آنهـا  گونه علف 14یش شامل مورد آزما
با ). 1جدول (برگ بودند هرز باریک هايگونه جزو علف 4برگ و  پهن

هرز مزرعه، مربوط بـه   هايتوجه به نتایج حاصل، بیشترین تنوع علف
وحشـی،  برگ از جملـه خاکشـیر، چسـبک، شـاهی    پهنهرز  هايعلف

هفت بند، ناخنک، بارهنگ تره، علفهکشیش، سلمفام، کیسه آبی خردل
-اي و پیچک بودند و بیشترین فراوانی را در بین کل علـف  برگ نیزه

هرز موجود بترتیب چچم، علف هفت بند، سلمه تره و اویارسـالم   هاي
  . ارغوانی به خود اختصاص داده بودند

  
   هاي هرز تراکم علف

بـر  ) p≤0.05(داري  روش و مقدار کاربرد نیتـروژن تـاثیر معنـی   
بطوریکه روش کـاربرد نـواري نیتـروژن    ؛ هاي هرز داشتتراکم علف

-نسبت به روش پخش سراسري آن در کاهش تراکم و حضور علـف 
هاي هرز موثرتر بود و افزایش کاربرد نیتروژن در گندم، افزایش معنی 

). اند داده ها نشان داده نشده(هاي هرز را بدنبال داشت دار تراکم علف
دار  اثرات معنیکنش روش و مقدار کاربرد نیتروژن نیز  برهمدر بررسی 

بیشـترین  ). 2جـدول  (هرز مشـاهده شـد    هايو بارزي بر تراکم علف
زمانی مشاهده شد که ) بوته در متر مربع 02/28(هرز  هايتراکم علف
کیلـوگرم در هکتـار بـه    400صورت سراسري و به مقـدار    نیتروژن به

) بوته در متر مربع 94/9(هاي هرز م علفکاربرده شد و کمترین تراک
کیلوگرم در هکتار 100در کاربرد نیتروژن به صورت نواري و به مقدار 

در هردو روش کاربرد نیتروژن، کاهش مقـدار نیتـروژن   . مشاهده شد
). 1شـکل  (هرز را به دنبـال داشـت    هايکاهش معنی دار تراکم علف

وژن در شکسـتن  هاي موجود نقش تحریـک کننـدگی نیتـر    درگزارش
 4، 1(هرز و افزایش تراکم آنها محرز شده اسـت   هايخواب بذور علف

هـرز در ایـن آزمـایش،     هايافزایش وفور علف احتمال می رود) 12و 
قـراردادن   بـوده و هاي هرز ناشی از افزایش شکست خواب بذور علف

  .کود نیتروژن امکان کاهش جمعیت آنها را به دنبال خواهد داشت
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  آزمایش در سه مرحله نمونه برداريهاي هرز موجود در زمین مورد و فراوانی علف) بوته در مترمربع(متوسط تراکم   -1جدول

Table 1- Average density and relative frequency of weeds in field at three sampling time 

Weed species 
 گونه علف هرز

Family 
 خانواده

Sampling time ) نمونه برداريزمان(   
149 DAP  177 DAP  210 DAP  

Density 
(plant 
m-2) 

تراکم 
بوته در (

)متر مربع  
 

Relative 
Frequency 

 وفور نسبی

Density 
(plant m-2) 

بوته در (تراکم 
)متر مربع  

 

Relative 
Frequency 

 وفور نسبی

Density 
(plant m-2) 

بوته در (تراکم 
)متر مربع  

 

Relative 
Frequency 

 وفور نسبی

Descuriana sophia 
procumbens Brasicaceae 3.35 0.54 2.86 0.20 1.92 0.16 

Chorispora tenella Brasicaceae 1.88  0.45
 0 1.52 0.08 1.22 0.10 

Euclidium syriacum 
L pastoris Brasicaceae 2.07 0.48 1.67 0.09 1.28 0.11 

Lepyrodicilis 
holostoides album Caryophyllaceae 1.47 0.44 0.96 0.06 0.84 0.08 

Asperugo 
procumbensL. Boraginaceae 2.43 0.50 1.54 0.12 1.22 0.13 

Galium tricornutum 
Dan. Rubiaceae 1.77 0.46 1.73 0.05 1.13 0.12 

Cerastium sp. Caryophyllaceae 0.73 0.41 0.71 0.14 0.58 0.06 
Secal cereale L. Poaceae 1.13 0.42 1.96 0.01 1.54 0.13 

Silybium marianum Asteraceae 0.79 0.39 0.58 0.03 0.32 0.02 
Goldbachia 

laevigata Brasicaceae 0.71 0.39 0.73 0.06 0.47 0.06 

 Days after planting 
  

  )plant. m-2(هرز هايبرهمکنش روش و مقدار کاربرد نیتروژن بر تراکم و زیست توده علف - 2جدول 
Table 2- The interaction of nitrogen rate and application method on weed biomass and density  

Nitrogen application 
method 

)روش کاربرد نیتروژن(   

Nitrogen rate (kg ha-1) 
کیلوگرم در ( مقدار کاربرد نیتروژن

)هکتار  

)plant m-2( Weed density تراکم علف-
 هاي هرز

  )بوته در متر مربع( 

)g. m-2( Weed biomass 
هاي هرززیست توده علف  

 )گرم در متر مربع( 
  

 سراسري
(Broadcast) 

100 28.02 226.15 
200 16.29 191.14 
400 14.80 175.02 

 160.19 13.90 100 نواري
(Band) 200 11.05 133.19 

 400 9.94 132.72 
LSD(p≤0.05) - 3.37 28.87 

  
دار  کش سولفوسولفورون نیز منجر بـه کـاهش معنـی    کاربرد علف

هرز شد و با کاهش مقدار کاربرد آن تاثیر آن بر کنترل  هايتراکم علف
سـولفورون  کش سولفو بیشترین تاثیر علف. هرز کاهش یافت هايعلف

بوته  5/10(درصد مقدار کاربرد آن مشاهده شد 100هرزدر  هاي بر علف
درصد، منجر به  50وکاهش مقدار کاربرد آن به ) علف هرز در مترمربع

. بوته در متر مربع شد 64/16هاي هرز به دار تراکم علف افزایش معنی

کـش   برهمکنش روش کاربرد نیتروژن و مقدار کاربرد علف). 3جدول
هاي بر تراکم علف) p 0.05 (داري لفوسولفورون نیز تاثیر معنیسو

بر اساس نتایج آزمایش، در سطوح مختلف مقدار کـاربرد  . هرز داشت
هـرز در کـاربرد    هـاي کش سولفوسولفورون، بیشترین تراکم علف علف

که بود نیتروژن به صورت سراسري مشاهده شد و کمترین آن زمانی 
با این حال، در هر دو . برده شده بود صورت نواري به کار نیتروژن به
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کش همراه با افزایش  روش کاربرد نیتروژن کاهش مقدار کاربرد علف
بوته  27/29(هرز  هايبیشترین تراکم علف.  هاي هرز بودتراکم علف

کش و کاربرد نیتروژن بـه صـورت   در عدم کاربرد علف) در متر مربع
کـه   بـود  هنگامی) بوته در تر مربع 78/12( سراسري و کمترین تراکم

کـش   نیتروژن به صورت نواري به کاربرده شد و مقدار کـاربرد علـف  
با توجه به نتایج حاصـل،  . سولفوسولفورون در دز توصیه شده آن بود

داري در کاهش  روش کاربرد نواري نیتروژن توانسته است تاثیر معنی
کـش   کـه تـاثیر علـف    بطـوري . کش داشـته باشـد   مقدار کاربرد علف

درصد دز توصیه شده آن در روش  50و  75سولفوسولفورون در مقادیر 
P(داري  کاربرد نواري نیتروژن ، اخـتالف معنـی   بـا تـاثیر   )  0.05

درصد دز توصیه آن، زمانی که نیتروژن  100کاربرد آن زمانی که در 

  ).3جدول (به صورت سراسري بکار رفت، نداشت 
کـش   ش مقـدار کـاربرد نیتـروژن و مقـدار کـاربرد علـف      برهمکن

. هـرز داشـتند   هايبر تراکم علف تاثیر معنی داري سولفوسولفورون نیز
در تیمار عدم ) بوته در متر مربع 82/31(هرز  هايبیشترین تراکم علف

کیلـوگرم در هکتـار   400کش و کاربرد نیتروژن به مقـدار  کاربرد علف
بوته در  16/9(هرز  هايکمترین تراکم علفوجود این،  با . مشاهده شد

کیلوگرم در هکتار با 100در تیمار کاربرد نیتروژن به مقدار ) متر مربع
از . درصد توصیه شده آن، مشـاهده شـد   100کش در دز  کاربرد علف

سوي دیگر با توجه به اینکه کاهش مقدار کاربرد نیتروژن بـه مقـدار   
هاي هرز شد، بـه  تراکم علف کیلو گرم در هکتار منجر به کاهش100

  .کش را نیز در پی داشته استنظر می رسدکاهش تاثیر کاربرد علف
  

  هاي هرزکش سولفورسولفورون بر تراکم و زیست توده علفبرهمکنش روش کاربرد نیتروژن و مقدار کاربرد علف - 3جدول 
Table 3- The interaction of nitrogen application method and sulfosulforun herbicide rate on weeds density and biomass 

Nitrogen application 
method 

)روش کاربرد نیتروژن(   

Sulfosulforun rate (g a.i ha-1) 
گرم ماده موثره در ( مقدار کاربرد نیتروژن

)هکتار  

)plant m-2( Weed density تراکم علف-
 هاي هرز

  )بوته در متر مربع( 

)g. m-2( Weed biomass 
هاي هرززیست توده علف  

 )گرم در متر مربع( 
  

 سراسري
(Broadcast) 

0 27.29 239.40 
19.75 12.87 138.60 
14.81 16.16 157.30 

 9.87 20.50 200.80 
 178.30 15.82 0 نواري

(Band) 19.75 8.11 99.04 
 14.81 9.77 120.10 
 9.87 12.87 170.70 

LSD(p≤0.05) - 3.89 32.18 
 

 هاي هرزکش سولفورسولفورون بر تراکم و زیست توده علفبرهمکنش مقدار کاربرد نیتروژن و مقدار کاربرد علف - 4جدول 
Table 4- The interaction of nitrogen and sulfosulforun herbicide rate on weed density and biomass 

Nitrogen rate (kg ha-1) 
)کیلوگرم در هکتار( وژنمقدار کاربرد نیتر  

Sulfosulforun rate (g a.i ha-1) 
 مقدار کاربرد نیتروژن

)گرم ماده موثره در هکتار(   

)plant. m-2(Weed density  
 هاي هرزتراکم علف

)بوته در متر مربع(   

)g. m-2( Weed biomass 
هاي هرززیست توده علف  

 )گرم در متر مربع( 
 

400 

0 31.82 274.60 
19.75 13.17 135.60 
14.81 16.32 156.40 
9.87 22.50 206.00 

200 

0 19.19 215.00 
19.75 9.16 115.80 
14.81 11.50 135.30 
9.87 14.83 183.11 

100 

0 16.63 218.00 
19.75 9.16 105.00 
14.81 11.08 124.40 
9.87 12.59 168.11 

LSD(p≤0.05) - 4.77 39.41 
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هـرز در   هـاي که اختالف قابل توجهی در تـراکم علـف   به طوري

کیلـو گـرم   100کـش در کـاربرد    سطوح مختلف مقدار کـاربرد علـف  
نتــایج مشــابهی نیــز در تیمــار مربــوط بــه . نیتــروژن مشــاهده شــد

با توجـه بـه   ).  4جدول (کیلوگرم در هکتار نیتروژن مشاهده شد 200
ــی  ــر م ــه نظ ــذکور ب ــایج م ــفرســد، بی نت ــارایی عل ــترین ک ــش ش ک

شود که مقدار کـاربرد نیتـروژن در    سولفوسولفورون زمانی حاصل می
اعتقاد بر این است که نیتروژن با تأثیر بر ترکیب . سطوح باالتري باشد

کوتیکـولی  بـرگ هـا، بـر      کوتیکول، طول کرك و مقـدار مـوم اپـی   
ز اینرو ا. کش تأثیر می گذاردنگهداري، نفوذ، جذب برگی و انتقال علف

هـا مـوثر    کشمدیریت کاربرد آن می تواند در کارایی استفاده از علف
در آزمایشی که به منظور بررسی تاثیر مقـدارکاربرد کـود   ). 19(باشد 

کش گالیفوسیت در کنترل علف هرز گاوپنبه نیتروژن در کارایی علف
)Abutilon theophrasti L.  ( انجام شد، مشاهده شد که دز موثر

در ) ED50( درصد زیست توده گاوپنبه 50سیت  براي کاهش گالیفو
گرم ماده تجـاري   431، )میلی موالر 7/0(سطح پایین نیتروژن خاك 

حال این که در  سطح باالي نیتروژن خاك . گالیفوسیت در هکتار بود
گرم ماده تجاري گالیفوسیت در  241دز مذکور به ) میلی موالر 7/7(

، در آزمایشی که بـه  )23(یتیال و همکاران م). 12(هکتار تقلیل یافت 
هـرز   هـاي منظور بررسی دلیل کاهش کارایی گالیفوسیت روي علـف 

رشد کرده در سطح پایین نیتروژن خاك انجام دادند، بیان داشتند که 
 15(گرم در هکتار گالیفوسیت در سطح بـاالي نیتـروژن    84کاربرد 

که به گیاهـان رشـد    سلمه تره را کنترل کرد در صورتی) میلی موالر
در . خسارتی وارد نشد  )میلی موالر 5/1(کرده در سطح پایین نیتروژن 

آزمایشی که به منظور بررسی برهمکنش بین مقدار کاربرد نیتروژن و 
تراکم گاوپنبه روي کارایی گلیفوسینات و گالیفوسیت بـر کنتـرل آن   

یتـروژن  هایی که در سطح باالي نانجام شد، مشاهده شد که گاوپنبه
گرم  900رشد کردند در مقدار کاربرد )  کیلوگرم در هکتار 150(خاك 

درصد کنترل شـدند، در حـالی کـه     80در هکتار گالیفوسیت بیش از 
با ) صفر کیلوگرم در هکتار(گیاهان رشد کرده در سطح پایین نیتروژن 

) درصـد کنتـرل   50کمتـر از  (اینکه خسارت دیدند ولی کنترل نشدند 
کـش   سنجی بهبود کـارایی علـف   نیز در بررسی امکان) 2(د آزا ).29(

گالیفوسیت تحت تاثیر محتـوي نیتـروژن خـاك نتـایج مشـابهی را      
بر اساس گزارش نامبرده بیشترین کارایی گالیفوسیت در . گزارش کرد
خروس زمانی مشاهده شـد، کـه    هرز سلمه تره و تاج هاي کنترل علف

مقدار توصیه شده و بیش از ( ري کش در مقادیر کاربرد باالتاین علف
که در مطالعه حاضر  از آنجایی. کاربرده شده بود پاشی به قبل از سم) آن

روز قبـل از   7پاشی مصادف با کاربرد نیتـروژن بـه فاصـله     زمان سم
رسد کاربرد نیتروژن با  کاربرد سولفوسولفورون بود، از اینرو به نظر می

وسولفورون منجـر بـه افـزایش    کش سولف تاثیر بر جذب و انتقال علف
 ). 1(هرز و بهبود کنترل آنها شده است  هاي حساسیت علف

  
  هاي هرز  توده علف زیست

بر اساس نتایج آزمایش،  برهمکنش روش کاربرد نیتروژن و مقدار 
هاي هرز  داري بر زیست توده علف کاربرد آن از نظر آماري تاثیر معنی

تـوده تشـکیل شـده     ترین زیسـت که، بیش ي طور به). 2جدول (داشتند 
به ترتیب در زمانی حاصل شد ) گرم در متر مربع2/226(هرز  هاي علف

کیلوگرم در هکتار به صورت سراسـري بـه    400که نیتروژن به مقدار 
در کاربرد نیتـروژن  ) 70/132(کار برده شده بود و کمترین میزان آن 

اربرده شد، که کیلوگرم در هکتار به ک100به صورت نواري و به مقدار 
داري با سایر مقادیر کاربرد نیتروژن در روش کاربرد  البته اختالف معنی

ایـن بـه ایـن مفهـوم     ). 2جـدول  (آن به صورت نواري مشاهده شـد  
تواند حتی  باشد که، کاربرد کودهاي نیتروژن به صورت نواري می می

هرز  يها داري در مدیریت و کنترل علف در مقادیر پایین نیز تاثیر معنی
هاي هرز  تواند در مدیریت تلفیقی علف داشته باشند و استفاده از آن می

از سوي دیگر، در بررسی اثرات متقابـل  . مفید و مورد توجه واقع شوند
کش مشـاهده شـد کـه در    روش کاربرد نیتروژن و مقدار کاربرد علف

سطوح مختلف مقادیر کاربرد علف کـش سولفوسـولفورون، بیشـترین    
هرز در کـاربرد نیتـروژن بـه صـورت سراسـري       هاي علف توده زیست

  ). 3جدول ( مشاهد شد 
رسد کاربرد نیتـروژن در مـزارع    با توجه به این نتایج، به نظر می

هـرز و بهینـه    هـاي گندم به صورت نواري می تواند در مدیریت علف
کش سولفوسولفورون تـاثیر بسـزایی داشـته     سازي میزان کاربرد علف

نیز نشان دادند که کاربرد ) 18(ارتباط، ایزدي و همکاران در این . باشد
کود نیتروژن بصورت نواري منجر به کاهش معنی دار تراکم و زیست 

شد و افزایش مقدار کـاربرد آن در هـر دو    ذرتهرز در  هاي توده علف
بر اسـاس  . روش کاربرد، افزایش شاخص هاي مذکور را بدنبال داشت

د نیتروژن بصورت نواري، ضمن کاهش مقدار نتایج آزمایش آنها، کاربر
کش فورام سولفورون و  کاربرد نیتروژن، افزایش کارایی استفاده از علف
هر چند در ارتبـاط بـا   . کاهش مصرف آن را در ذرت، به دنبال داشت

کش مطالعـه  تاثیر روش کاربرد نیتروژن در بهینه سازي مصرف علف
العات موجود به تـاثیر مثبـت   اما با توجه به اط. اي انجام نشده است

اشـاره  ) تـوده  تراکم و زیست(هرز  هايکاربرد نیتروژن در کنترل علف
کـش در  رسد بهینه سازي مصرف علف از اینرو به نظر می. شده است

هـرز و   هـاي روش کاربرد کود می تواند از طریق کاهش جمعیت علف
اي کـه  لعهبراي مثال در مطا. نیز کاهش توان رقابتی آنها میسر باشد

و به منظور بررسی روش کاربرد، مقدار ) 6، 5(توسط بلکشا و همکاران 
هرز و عملکرد گندم  هايو زمان کاربرد کود نیتروژن بر مدیریت علف

انجام شده بود، مشاهده کردند که روش کـاربرد نیتـروژن نسـبت از    
هاي هرز منجر به بهبود چشمگیر گندم شـده   طریق کنترل بهتر علف
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بر اساس گزارش نامبردگان کاربرد نواري کود منجر به افزایش . است
  .درصدي عملکرد گندم نسبت به کاربرد سراسري آن شد 40

کـش   از سوي دیگر، برهمکنش مقـدار کـاربرد نیتـروژن و علـف    
.  بـود ) P≤0.05(هـرز مـوثر    هاي توده علف سولفوسولفورون بر زیست

کیلـوگرم   400تیمـار   در) 6/274(هـرز   هاي توده علف بیشترین زیست
کش مشاهده شد، که  نسبت به  نیتروژن در هکتار و عدم کاربرد علف

کیلـوگرم کـود    100و  200سایر تیمارهاي مشابه در مقـادیر کـاربرد   
افزایش مقدار . داشت) P≤0.01(داري نیتروژن در هکتار اختالف معنی

کش  کش در هر سطح از کاربرد نیتروژن تاثیر منفی علف کاربرد علف
با توجه به نتایج ). 3جدول (هرز افزایش داد  هاي توده علف را بر زیست

کش در هرز در کاربرد علف هايتوده علف بدست آمده، کمترین زیست
درصد مقدار توصیه شده آن و زمانی حاصل شد که مقدار کاربرد  100

با این حال، کـارایی اسـتفاده از   . کیلوگرم در هکتار بود 100نیتروژن 
کش در این تیمار از نظر آماري اختالفی با کـاربرد نیتـروژن در    علف
با توجه بـه نتـایج حاصـل از    . کیلوگرم در هکتار نداشتند 400و  200

هرز، این نتیجه به  هايتوده علف تاثیر مقدار کاربرد نیتروژن بر زیست
تواند در بهینـه سـازي    این معنی است که افزایش کاربرد نیتروژن می

از طریـق   کـش سولفوسـولفورون و احتمـاالً    تفاده از علـف کارایی اسـ 
.  هـا مـوثر باشـد    کـش  هرز به کاربرد علف هايافزایش حساسیت علف

سایر محققین نیز در تحلیل هاي مشـابه اثـرات مفیـد کـاربرد کـود      
، 12، 2(هاي هرز را گزارش داده اند نیتروژن را بر بهبود مدیریت علف

  )28 و 22
  

  د دانه گندمتوده و عملکر زیست
توده و عملکرد دانه گندم تحت تاثیر  بر اساس نتایج حاصل، زیست

کـش   و نیز مقدار کاربرد علف) 1شکل (روش و مقدار کاربرد نیتروژن 
توده و عملکـرد   سولفوسولفورون قرار گرفت؛ بطوریکه بیشترین زیست

آن در کاربرد نیتروژن بصورت نواري و در باالترین مقادیر نیتروژن و 
در بررسی ). 3و شکل  2شکل (کش سولفوسولفورون حاصل شد علف

توده  برهمکنش روش و مقدار کاربرد نیتروژن در عملکرد دانه و زیست
داري  گندم مشاهده شد که، افزایش مقدار کاربرد نیتروژن تاثیر معنـی 

)P تـوده و عملکـرد دانـه گنـدم در روش      در بهبود زیسـت ) 0.05
نداشت ، اما منجر به افـزایش صـفات مـذکور در تیمـار     سراسري آن 

با توجه به نتایج حاصل از تاثیر ). 1شکل( کاربرد نواري نیتروژن شد 
هاي هـرز، بـه   توده علف هاي کاربرد نیتروژن بر تراکم و زیست روش

رسد، که این امکان وجود دارد که کاربرد نیتروژن به صـورت   نظر می
هاي هرز موجب رشد توده علف و زیست نواري از طریق کاهش تراکم

از سوي دیگر، قراردادن نیتروژن در . و بهبود عملکرد گندم شده باشد
هاي گندم از طریق افزایش دسترسی گندم به آن  ها و ردیف پاي بوته

هاي هرز در طول فصل شده و و بهبود رشد گندم، مانع از ظهور علف
هاي هرز شده توده علف از این طریق منجر به کاهش تراکم و زیست

نیز نشان دادند که ) 17و  16(در این ارتباط ایزدي و همکاران . باشند
کاربرد نواري کود فسفر و نیتروژن در مقایسه با کاربرد سراسـري آن  

آنهـا  . درصد کـاهش داد   50هاي هرز را حدود  زیست توده کل علف
کود نیتروژن  نتیجه گرفتند که کاشت دو ردیفه همراه با کاربرد نواري

هاي هـرز و   و فسفر به شکل قابل توجهی سبب کاهش خسارت علف
  .افزایش عملکرد گندم خواهد شد

  
  

  
 توده گندم کش سولفورسولفورون بر عملکرد دانه و زیست اثر متقابل روش کاربرد نیتروژن و مقدار کاربرد علف - 5جدول 

Table 5- The interaction of nitrogen application method and sulfosulforun herbicide rate on wheat seed yield and biomass. 

Nitrogen application 
method 

)روش کاربرد نیتروژن(   

Sulfosulforun rate (g a.i ha-1) 
گرم ماده موثره در ( مقدار کاربرد نیتروژن

)هکتار  

)g. m-2( Wheat seed yield  عملکرد
 دانه گندم

  )تر مربعبوته در م( 

)g. m-2( wheat 
biomass 

 زیست توده گندم
 )گرم در متر مربع( 

  
 سراسري

(Broadcast) 
0 137.20 523.53 

19.75 236.60 907.99 
14.81 239.30 856.30 

 9.87 176.60 722.89 
 731.95 184.20 0 نواري

(Band) 19.75 343.40 1141.50 
 14.81 300.00 1105.12 
 9.87 210.90 898.82 

LSD(p≤0.05) - 38.67 61.85 
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هاي با حداقل یک حرف مشترك بر اساس آزمون ستون. گندم) ب(توده  و زیست) الف(برهمکنش روش و مقدار کاربرد نیتروژن برعملکرد دانه  - 1شکل 
LSD  درصد می باشند 5فاقد اختالف معنی دار در سطح.  

Figure 1- The interaction of nitrogen rate and application method on wheat seed yield (a) and wheat biomass (b). Bars with 
the same one letter are not significantly different (P≤0.05). 

  
هرچند در بررسی اثرات متقابل روش و مقدار کاربرد نیتروژن بـر  

در روش کـاربرد  هرز افزایش مقدار کاربرد نیتـروژن   هايکنترل علف
دار تـراکم و   سراسري در باالترین سطح آن منجر بـه کـاهش معنـی   

هرز شده است، اما عدم تـاثیر آن بـر    هاي علف) 2جدول (توده  زیست
اي  گونـه   تـوده گنـدم احتمـاال بـه رقابـت درون      عملکرد دانه و زیست

شود کـه در مطالعـات بعـدي پیشـنهاد بـه       هاي گندم مربوط می بوته
با ایـن حـال، بـرهمکنش روش کـاربرد     . باشد تر آن می قبررسی دقی

کش سولفوسولفورون بـر عملکـرد دانـه     نیتروژن و مقدار کاربرد علف
توده گنـدم   دار زیست گندم تاثیري نداشتند، اما منجر به افزایش معنی

تـوده گنـدم در کـاربرد     که، بیشترین زیسـت  به طوري ).5جدول (شد 
ربرد سولفوسولفورون در مقادیر تـا دز  نیتروژن به صورت نواري  و کا

رسد، با توجه به نقش مثبت تلفیق  به نظر می. توصیه شده مشاهده شد
هرز اثرات مثبت  هايکش در کنترل علف مقدار کاربرد نیتروژن و علف

هـاي غیـر زایشـی     این مهم، بیشتر از طریق تخصیص مواد به بخش

(a)الف  

(b)   ب
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 .گندم سبب رشد بیشتر رویشی را فراهم کرده است
  

 
 کش سولفورسولفورون بر عملکرد دانه گندمبرهمکنش مقدار کاربرد نیتروژن و مقدار کاربرد علف - 2شکل 

Figure2- The interaction of nitrogen rate and sulfosulforun herbicide dose on wheat seed yield 
Bars with the same one letter are not significantly different (P≤0.05). 

  
مقـدار کـاربرد   × روش کـاربرد نیتـروژن  (گانـه   اثرات متقابل سـه 

توده گندم  بر عملکرد دانه و زیست) کش  مقدار کاربرد علف× نیتروژن
دار نبود، با ایـن وجـود    درصد معنی 5به لحاظ آماري در سطح احتمال

بررسی نتایج حاصل نشان دادکه، در سطوح مختلـف کـاربرد مقـادیر    
کش سولفوسولفورون بیشترین عملکرد دانه و  تروژن و علفمختلف نی

توده گندم مربوط به زمانی بود که نیتروژن به صـورت نـواري    زیست
کار برده شد و چنانچه سـطح احتمـال مـورد نظـر بـراي مقایسـه        به

درصد مورد نظر قرار گیرد، کاربرد  5هاي مورد بررسی بیش از  میانگین
هرز و متعاقب آن کاهش مقدار  هاي ل علفتواند در کنتر نواري کود می

که،  به طوري. کش و بهبود عملکرد دانه گندم موثر باشند مصرف علف
کش زمانی حاصل شد کـه   توده گندم در کاربرد علف بیشترین زیست

کار رفته بود و به کیلو گرم  و به صورت نواري  400نیتروژن به مقدار 
. ر کاربرد توصیه شده آن بوددرصد مقدا 75کش نیز  میزان کاربرد علف

  .نتایج مشابهی هم در ارتباط با عملکرد دانه گندم مشاهده شد
بطور کلی نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که روش کاربرد 
کود نیتروژن و مقدار کاربرد آن می توانـد بـه عنـوان یـک رهیافـت      

ـ  هايمدیریتی قابل قبول در مدیریت علف رار هرز گندم  مورد توجه ق

گیرد و این مساله ضمن اینکه در بهینه سازي مصرف کود نیتروژن و 
کش سولفوسولفورون که از مهمتـرین نهـاده هـاي مصـرفی در     علف

،  از نظـر  بـوده ، مـی توانـد مفیـد و مـوثر     استمدیریت زراعی گندم 
هر چند بـا توجـه بـه    . محیطی نیز مورد توجه باشد اقتصادي و زیست

لعه کاربرد نیتروژن بصورت نواري تاثیر معنی نتایج حاصل از این مطا
کش سولفورسولفورون داشت، داري در کاهش مصرف نیتروژن و علف

اما با توجه به عوامـل مختلـف تـاثیر گـذار بـر روابـط رقـابتی بـین         
شود در مطالعات آتی تاثیر  هرز و گیاهان زراعی، پیشنهاد می هاي علف

ي  هـا، در مکـان هـا    کـش  این تیمارها در کاهش مصرف سایر علف
 مطالعه و و سال هاي مختلف و نیز محصوالت مختلف موردمختلف 

 .بررسی قرار گیرد
 

   سپاسگزاري
 18149بودجه این پژوهش در قالب طـرح پژوهشـی بـه شـماره     

توسط معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد تامین شده است که 
 .بدین وسیله سپاسگزاري می گردد
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