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 چکیده

هرز علف رشدی پارامترهای بر )توتال( سولفورونسولفوسولفورون + متکش کود نیتروژن، تراکم گندم و مقدار علفتیمارهای مختلف  تاثیر ارزیابی منظور به

واقع در محمدشهر کرج و مزرعه تحقیقاتی  ،دانشگاه تهران طبیعی منابع و کشاورزی دانشکده تحقیقاتی مزرعه در 1393در سال  ، آزمایشیجودره و عملکرد گندم

سه سطح تراکم  انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل: رارتک 3 با تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب در و فاکتوریل صورت اسپلیتهبجهاد کشاورزی استان قم 

گرم ماده  54، 45، 33، 20، 0) کش توتالهکتار( و پنج سطح غلظت علف در کیلوگرم 300 ،240) نیتروژن سطوحدو  بوته در مترمربع( 500و  400، 300گندم )

هرز جودره توده علفدار بود. تاثیر کاهشیِ افزایش تراکم گندم بر زیستدو منطقه معنینتایج نشان داد برهمکنش تیمارهای مورد بررسی در  .بودموثره در هکتار( 

-هرز جودره شد. درحالیکش، افزایش تراکم گندم منجر به کاهش علفهای پایین علفکه در غلظتنحویکش توتال، متفاوت بود. بههای مختلف علفدر غلظت

توده جودره حذف گردید. با توجه به باال بودن کارایی مصرف کود نیتروژن در گندم، هشی تراکم گندم بر روی زیستکش توتال، اثر کاکه با افزایش غلظت علف

مندی بیشتر گندم و کاهش توان رقابتی جودره در آزمایش کرج گردید. در آزمایش قم اگرچه این روند بطورکلی کاربرد سطح پایین کود نیتروژن منجر به بهره

کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن به همراه  240توان گفت که تلفیق کاربرد مصرف به طورکلی می دار شناخته نشد.ی تغییرات از لحاظ آماری معنیمشاهده شد، ول

قه قم تلفیق کاربرد که در منطکش توتال در منطقه کرج بهترین تیمار شناخته شد. درحالیگرم در هکتار از علف 45بوته در متر مربع گندم و اعمال  400تراکم 

کش توتال منجر به حداکثر عملکرد گندم گرم در هکتار از علف 45بوته در متر مربع گندم و اعمال  500کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن + تراکم  300مصرف 

 گردید.

 .کش توتال، عملکرد گندمعلف کارایی مصرف نیتروژن،توده جودره، زیست: كلیدیهای واژه
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ABSTRACT 

Field experiments were conducted to study the effect of nitrogen, wheat density and herbicide doses on wheat-wild 

barley competition in Karaj and Qom. Experiment was a split-factorial with three replications. Experimental factors 

were wheat densities of 300, 400 and 500 plants m-2, nitrogen levels of 240 and 300 kg ha-1 and five doses of 

metsulfuron-methyl plus sulfosulfuron at 0, 20, 33, 45 and 54 g ha-1. Results from both locations indicated significant 

interactions between treatments. Depending on herbicide dose applied wheat density effect on wild-barley biomass was 

different. Decrease in wild-barley biomass obtained from increasing wheat density was significantly higher with low 

doses of herbicide. Regarding higher nitrogen efficiency in Karaj wheat, lower nitrogen level caused more competition 

ability of wheat and lower wild-barley biomass. In Qom experiment, the general trend was similar, differences were not 

significant at p-value <0.05. In summary, integrating 240 kg h-1 of nitrogen fertilizer with wheat density of 400 plants 

m-2 and herbicide dose of 45 g ha-1 resulted in highest wheat yield in Karaj, while in Qom experiment, the treatment 

combination of 300 kg ha-1 plus wheat density of 500 plants m-2 and 45 g ha-1 herbicide gave the best wheat yield. 

Key words: wild barley biomass, nitrogen use efficiency, herbicide dose and wheat yield. 

mailto:moveisi@ut.ac.ir


 (۱) ۱۳هرز هایعلف مجله دانش(/ ۱۳۹۶) فر و همکارانفرهنگ                                                                             4۶

   

 مقدمه

ای گونه( Hordeum spontaneum C.koch) هرز جودرهعلف

است که در بیشتر  Poaceaeیکساله و زمستانه از خانواده 

مشکل ساز در برگ هرز باریكهای کشور به عنوان علفاستان

ی باالی جودره هاتراکم. مطرح شده است مزارع گندم و جو

د درصدی عملکرد گندم شو ۳8تواند باعث کاهش می

(Baghestani et al., 2008).  

زنی های اخیر مطالعات زیادی روی بیولوژی جوانهدرسال

(Diaji et al., 2015a; Beheshtian et al., 2013 رویش ،)

 ,.Pour-Ali et al., 2013; Jamali et alجودره در مزرعه )

2009 ; Keshtkar et al., 2009های مدیریت (، روش

(و Jamali & Jokar, 2010; Diaji et al., 2015bغیرشیمیایی )

هرز ی مختلف در کنترل این علفهاکشعلفکاربرد 

(Hosseini et al., 2011; Khalaj et al., 2013  در )کشور 

انجام شده است. مجموعه اطالعات بدست آمده حاصل از 

های مدیریتی مناسبی برای آزمایشات متعدد منجر به توصیه

است. برای مثال تغییر در تاریخ هرز شده کنترل این علف

کشت و اعمال روش بستر بذر زودهنگام کاشت 

(Farhangfar et al., 2012) جودره هایتراکم بوته توانست که 

 برابری دو باعث افزایش نهایتاً  و داده کاهش سوم یك تا را

کاربرد (،Diaji et al., 2015bگردد ) گندم دانه عملکرد

 و توتال (سولفورونسولفو) آپیروسی هاکشعلف

که بر اساس گزارش ( سولفورونسولفوسولفورون + مت)

به ترتیب  (Jamali & Baghestani, 2011)جمالی و باغستانی 

درصد شدند.  72و  ۶2میزان موجب کاهش تراکم جودره به

 دوم گره مرحله در هاکشعلف از این یك هر کاربرد همچنین

 کامل توقف ایجاد و شیرشد روی در خلل ایجاد به قادر ساقه

-می جودره هایبوته در بذر تشکیل از ممانعت و زایشی فاز در

( ، افزایش تراکم گندم نیز از عوامل Ameri et al., 2012) شود

( Baghestani & Atri, 2003باشد )موثر بر کنترل جودره می

( Baghestani et al., 2009باغستانی و همکاران ) کهطوریبه

 تراکم گندم، شده کشت بذر مقدار با افزایش گزارش کردند

 برگزیست توده  گیاه، کننده سطح فتوسنتز آن دنبال به و گندم

 سبب امر همین و یافت گندم افزایش ساقه زیست توده و

 عملکرد افزایش نهایتاً  دانه و درشتی گندم، رشد میزان افزایش

 تغییر در کود نیتروژن نیز مدیریت گردید. گندم محصول

 نقش کلیدی زراعی گیاهان و هرزهایعلف رقابت ابلیتق

-طوری(. بهHamidi et al., 2010b ; Veisi et al., 2013دارد )

هرز جودره، که، مطالعات نشان داده به دلیل کودپذیری علف

تواند منجر به تر از مقدار توصیه شده نیتروژن میسطوح پایین

هرز جودره ت علفمندی باالتر گندم شده و قدرت رقاببهره

هرروی با وجود (. بهSharpe et al., 2001)را کاهش دهد 

 مطالعاتی که انجام شده است روش غالب در کنترل 

 ستهاکشعلفهرز، مبتنی بر کاربرد هایعلفگونه این

 (Zimdal, 1999 .)ضمن تاثیر سریع و قابل قبول  هاکشعلف

ل هزینه باال، ، مضراتی همچون تحمیهرزهایعلفدر کنترل 

و نیز عواقب زیست محیطی  هرزهایعلفایجاد مقاومت در 

مندی از های تلفیقی و بهرهبه همراه دارند. لذا لزوم اعمال روش

به منظور کاهش مصرف  کشعلفها در کنار کاربرد سایر روش

 (.Zimdal, 1999رسد )ضروری به نظر می هاکشعلف

 کشعلفموجود،  در این مطالعه پس از بررسی منابع

 ; Esmaili et al., 2011) سولفورونسولفوسولفورون + مت

Mirvakili et al., 2012 موثر بر جودره،  کشعلف( بعنوان

میایی موثر بر کنترل یعنوان راهکار غیرشافزایش تراکم گندم به

( و نیز مدیریت سطوح کود Ameri et al., 2012جودره )

اخته شده از لحاظ مدیریت عنوان روش موثر شننیتروژن به

( Sweeney et al., 2008) هرزهایعلفها در کنترل نهاده

های فوق برای انتخاب شده و ترکیبات مختلف تیماری از روش

کنترل جودره در گندم در دو منطقه کرج و قم مورد بررسی 

قرار گرفت. این دو منطقه در عین مواجهه با معضل جودره در 

های نسبتاً متفاوتی از لحاظ شرایط از اقلیم مزارع غالت زمستانه

تواند از اعتبار دمایی و بارش برخوردارند. لذا نتایج حاصل می

 الزم برای ارایه توصیه مدیرتی برخوردار باشد.
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هدف این مطالعه دستیابی به ترکیباتی از تیمارهای توصیه 

شده در تحقیقات یا مورد کاربرد در مزارع است که ضمن 

های زراعی و شیمیایی از کاربرد ناسب، با تلفیق روشتاثیر م

 .های باال بکاهددر غلظت هاکشعلفبی رویه 

 هامواد و روش

های آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب بلوكاین 

)منطقه  کرج شهرستانتکرار در دو  ۳کامل تصادفی با 

خصوصیات اقلیم  انجام شد. )شهر قنوات( و قم محمدشهر(

اصلی شامل  رتآورده شده است. ک ۱و منطقه در جدول د

بوته در مترمربع و  500، 400، ۳00تراکم گندم در سه سطح:

و  240شامل میزان کود نیتروژن در دو سطح:  های فرعیکرت

، 0در پنج سطح:  کشعلفکیلوگرم در هکتار و غلظت ۳00

 و ۱00، 75، 45، 0گرم در هکتار )معادل  54و  45، ۳۳، 20

 کشعلفدرصد غلظت توصیه شده( از ماده تجاری  ۱20

-T + سورفکتانتسولفورون )توتالسولفوسولفورون + مت

mix) .5سمپاشی در مرحله گره دوم ساقه و در تاریخ  بودند 

کشت آزمایش، در این  صورت گرفت. ۱۳۹4ماه فروردین

 ۱۶)گندم مطابق با زمان کشت متداول در شهرستان کرج 

قبل از  .انجام شد (۱۳۹۳آذرماه  ۱) و قم( ۱۳۹۳ماه آبان

و شد متری گرفته سانتی ۳0کشت، آزمون خاك از عمق 

برای همة  کود نیتروژن(به غیر از )کود مورد نیاز  مقادیر

داده صورت مساوی بهبر اساس آزمون خاك منطقه ها کرت

در سه مرحله زمان کاشت،  کود نیتروژن، .(۱شد )جدول 

صورت سرك رفتن گندم بهساقهی و ابتدای بهزنابتدای پنجه

و با رقم گندم پیشتاز توسط دستگاه بذر کار اعمال گردید. 

کشت شد. کشت بذور جودره با تراکم  مقدار بذر مورد نظر

( با دست و Baghestani et al., 2008بذر در مترمربع ) ۱00

همزمان با کشت گندم و به موازات خطوط کشت گندم انجام 

س از کشت، عملیات تنك کردن جهت رسیدن به پ شد.

آبیاری به  های مورد نظر در دو گیاه صورت گرفت.تراکم

های متداول در عملیات داشت مشابه روش روش بارانی و

 4در  5/۱منطقه کرج و قم صورت گرفت. هر کرت به ابعاد 

متر سانتی ۱5ردیف با فواصل بین ردیف  ۱0متر شامل 

متر  5/0های متوالی در هر تکرار ن کرتطراحی شد. فاصله بی

به کادر . یك متر در نظر گرفته شد ۳ها و فواصل بین بلوك

، هرز جودرهعلف گیریجهت نمونه مترسانتی 50 × 50ابعاد 

صورت تصادفی به ،کشعلفروز پس از پاشش  ۳0در زمان 

 شد. در هر کرت انداخته

 زیکوشیمیایی خاک مزرعه آزمایشی در دو منطقهخصوصیات اقلیم، شرایط محیطی و فی -1جدول 

Table 1. Characteristics of the study locations.  

 قم  کرج  مشخصات

 کویری و خشك خشك و معتدل یمهن اقلیم

 مترمیلی ۱5۱ مترمیلی 24۱ متوسط بارندگی ساالنه

 گراددرجه سانتی ۱8 گراددرجه سانتی ۱4 متوسط درجه حرارت

 شرقی ۳0ˈو  5۱˚ -شمالی  ۱5ˈو ۳4˚ شرقی ۱0ˈو  5۱˚ -شمالی  48ˈو ۳5˚ جغرافیاییموقعیت 

 لومی شنی لومی رسی بافت خاک

pH 5/7 ۱/8 

 درصد 0۱۳/0 درصد 8۱/0 درصد کربن آلی خاک

 درصد 04/0 درصد ۹8/0 درصد نیتروژن خاک

 قسمت در میلیون ۱27 قسمت در میلیون 2۶0 پتاسیم قابل جذب

 قسمت در میلیون 5/۱۱ قسمت در میلیون ۱/22 ل جذبفسفر قاب
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و  زیست تودهثبت  ،به گندم ربوطهای میادداشت برداری

نیز در انتهای فصل رشد )اوایل خردادماه نهایتًا عملکرد دانه 

در منطقه کرج( انجام  ۱۳۹4در منطقه قم و اوایل تیرماه  ۱۳۹4

ی مختلط خطی هاتجزیه واریانس داده با استفاده از مدل. شد

 SAS 9.2( در محیط نرم افزار Proc GLIMMIXیافته )تعمیم

اثرات ساده فاکتورها و  انجام پذیرفت. مقایسه میانگین

دانکن انجام  برهمکنش آنها با استفاده از روش مقایسه میانگین

( تحت تأثیر مقادیر مختلف DWتوده جودره )شد. زیست

از پاشش با استفاده از روز پس  ۳0( برای Dتوتال ) کشعلف

 (:Streibig et al., 1993معادله لجستیك سه پارامتره )

DW                                           ۱معادله  =
𝐷𝑊𝑚

1+(
𝐷

𝐸𝐷50
)𝑏

 

،  𝐸𝐷50، کشعلفتوده بدون کاربرد زیست،  𝐷𝑊𝑚 که در آن

توده نسبت در زیست %50ی که موجب کاهش کشعلفمقدار 

شیب منحنی در ناحیه  ، bشود و می کشعلفبه شاهد بدون 

ها در باشد. آنالیز رگرسیون غیرخطی و رسم شکلخطی می

 انجام شد. SigmaPlot 12.5افزار محیط نرم

 ج و بحثینتا

 هرز جودرهتوده علفزیست

نتایج حاصل از تجزیه واریانس، حاکی از معنی دار بودن 

صلی مورد مطالعه و نیز برهمکنش بین تیمارهایاثرات ا

(. لذا در 2آزمایشی در هر دو منطقه کرج و قم بود )جدول  

گام بعدی از روش تجزیه رگرسیون برای نشان دادن 

(. پارامترهای محاسبه شده ۱ها استفاده شد )شکل برهمکنش

دهد ( نشان می۳)جدول  ریسپانس-مدل دز حاصل از برازش

 کشعلفهرز جودره بدون مصرف کرج، علف که در منطقه

(DWm در تیمار کود )کیلوگرم در هکتار نیتروژن،  ۳00

کیلوگرم در هکتار  240توده بیشتری نسبت به کود زیست

نیتروژن تولید نمود. بنابراین به عنوان یك نتیجه کلی در 

ی باالی جودره، کاربرد سطوح باالی کود نه تنها به هاتراکم

برداری باالتر جودره از تمام نشد بلکه باعث بهرهنفع محصول 

کود نیتروژن و تحمیل خسارت باالتر به گندم شد. مطالعات 

هرز جودره توانایی باالیی در قبلی نیز نشان داده بود که علف

 جذب نیتروژن خاك دارد و افزایش در نیتروژن 

 خاك موجب افزایش در توان رقابتی جودره خواهد شد 

(Bahari & Taghizadeh, 2012.) 

ریسپانس برای -، پارامترهای محاسبه شده مدل دز۳جدول 

های گندم و دو سطح کود نیتروژن در دو هریك از تراکم

داری بین دهد. تفاوت معنیمنطقه کرج و قم را نشان می

هرز جودره در علف )که بیانگر زیست توده mDWپارامتر 

-شانگر تاثیر تراکمتوتال است( ن کشعلفزمان عدم کاربرد 

-توده علفهای گندم و مقدار مصرف کود نیتروژن بر زیست

  mDWباشد. مقدار پارامتر می کشعلفهرز، فارغ از مصرف 

 كشعلفروز بعد از پاشش  30هرز جودره در زمان توده علفتجزیه واریانس زیست – 2جدول 

Table 2- Analysis of variance the H. spontaneum biomass measured for 30 day after herbicide spraying. 

 P-values of treatment effects are shown. 

Source of variation 
H. spontaneum biomass  

) in Karaj2-(g m 

 H. spontaneum biomass  

) in Qom2-(g m 

 df 
 

P value 
 

df  P value 

Plant density (P) 2  <.0001  2  <.0001 

N Fertilizer (N) 1 
 

<.0001  1  0.2957 

P×N 2 
 

0.0050  2  0.0055 

Dose (D) 4 
 

<.0001  4  <.0001 

P×D 8 
 

<.0001  8  <.0001 

N×D 4 
 

<.0001  4  0.0003 

P×N×D 8 
 

0.1511  8  0.3596 
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بوته در متر مربع گندم در دو سطح کودی  ۳00تراکم برای 

 ۹/۱8(5/0کیلوگرم در هکتار نیتروژن به ترتیب ) ۳00و  240

بوته در مترمربع گندم،  400بود. در تراکم  ۹/27(۶۶/0و )

به ترتیب در  ۱/۱۹(0۱/۱و ) ۹/۱4(55/0مقدار پارامتر مذکور )

وژن محاسبه کیلوگرم در هکتار نیتر ۳00و  240سطوح کودی 

بوته در مترمربع گندم  500در تراکم  mDWشد. مقدار پارامتر 

و  2/۱2(77/0برای سطوح کودی مذکور به ترتیب )

 تخمین زده شد. 5/۱4(۶8/0)

، با افزایش تراکم mDWبا توجه به روند تغییرات پارامتر 

هرز جودره بدون توجه به سطح توده علفگندم، زیست

دار این نکته موید تاثیر معنی کودی دچار کاهش شد. که

باشد. تحقیقات گذشته نیز هرز میکاربرد تراکم در کنترل علف

های باالی گندم تاثیر حاکی از آن است که استفاده از تراکم

برگ گندم مثل باریك هرزهایعلفقابل توجهی در کنترل 

 ,.Ghorbani et al( جودره )Carlson & hill, 1985یوالف )

بروموس  ( وWalker et al., 2002الریس )(، فا2012

(1991 .,et alKoscelny  دارند. بررسی واکنش پارامتر )mDW 

بر پاسخ به سطوح کودی نیز حاکی از افزایش مقادیر این 

پارامتر با افزایش سطح کود بود. حمیدی و همکاران 

(Hamidi et al., 2010a گزارش کردند که با افزایش سطوح )

هرز جودره در متر مربع توده علفمقدار زیستکودی نیتروژن 

 ۳00و  240دربین سطوح کودی  50EDافزایش یافت. پارامتر 

 90EDداری نداشت، اما پارامتر کیلوگرم نیتروژن، تفاوت معنی

درصدی  ۹0توتال برای کاهش  کشعلفکه غلظت الزم از 

(. این شرایط ۳توده جودره است، متفاوت بود )جدول زیست

کارگیری سطوح باالتر کود باشد که بهر این نکته میبیانگ

های باالتر نیتروژن در مزرعه، منجر به نیاز کاربرد غلظت

، تاثیر کشعلفخواهد شد. با افزایش غلظت  کشعلف

-هرز کمرنگ شد، بهتوده علفکاهشی تراکم گندم بر زیست

یا عدم مصرف  کشعلفهای پایین که اگرچه در غلظتنحوی

های گندم توده جودره در تراکمتفاوت زیست شکعلف

خصوص غلظت توصیه متفاوت بود، ولی با افزایش غلظت، به

های هرز جودره در تراکمتوده علفشده تفاوتی در زیست

 (.۱مختلف مشاهده نشد )شکل 

 هرزهایعلفروش کنترلی قویی در مبارزه با  کشعلف

 هاکشعلفه شود و دلیل عمده بروز مقاومت بمحسوب می

 Zandباشد )می هاکشعلفنیز به سبب فشار انتخابی باالی 

& Baghestani, 2002استفاده  هاکشعلفکه ( و در جایی

ها شوند به دلیل تاثیر باالی کنترل انتخابی، تاثیر سایر روشمی

 Elahinejad etنژاد و همکاران )کمتر قابل محاسبه است. الهی

al., 2017تاثیر  کشعلفکه با افزایش غلظت  ( نشان دادند

هرز کنترلی کشت مخلوط و افزایش تراکم در کنترل علف

نیز روند مذکور به همین  در منطقه قم کمتر قابل مشاهده بود.

 DWmترتیب مشاهده شد و مقادیر محاسبه شده پارامتر 

توده جودره با افزایش تراکم گندم و حاکی از کاهش زیست

ده جودره با افزایش مقدار کود نیتروژن تونیز افزایش زیست

 (.۳ )جدولبود 

 عملکرد بیولوژیک گندم

در افزایش عملکرد  کشعلفدر این آزمایش، میزان تاثیر 

بیولوژیك گندم، بسته به تراکم گندم و میزان کود نیتروژن 

مصرفی متفاوت بود. در منطقه قم، برهمکنش تیمارهای مورد 

دار بود. معنی ژیك گندمعملکرد بیولوآزمایش بر روی 

که در منطقه کرج، فقط اثرات اصلی تراکم گیاهی و درحالی

عملکرد داری بر توتال موجب تغییرات معنی کشعلفغلظت 

(. برای عملکرد بیولوژیك 4شدند )جدول  بیولوژیك گندم

توده جودره که در بخش مربوط به زیستگندم همچنان

باعث شد که تاثیر  شکعلفتوضیح داده شد، افزایش غلظت 

افزایشی تراکم گندم بر عملکرد بیولوژیك، که ناشی از تاثیر 

 هرز جودره بود، کنترلی این روش غیر شیمیایی بر علف

 و همکاران  کمتر قابل مشاهده باشد. مرادی تالوت

(Moradi-Telavat et al., 2010 مشاهده نمود که افزایش )

شیمیایی با استفاده از  های غیرعملکرد گندم تحت تاثیر روش

 قابل محاسبه نبود. کشعلفهای باالی غلظت
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 روز پس از سمپاشی، در سطوح مختلف كود نیتروژن و تراكم گندم 30توده جودره توتال بر زیست كشعلفهای تاثیر غلظت-1 شکل

Figure 1- Effect of herbicide dose on H. spontaneum biomass as affected by nitrogen levels and plant density. 

توتال )مقادیر داخل  كشعلفهای توده جودره تحت تاثیر غلظتهای زیستبرازش داده شده به داده پاسخ-تخمین پارامترهای مدل دز-3جدول 

 باشند(پرانتز نشان دهنده خطای استاندارد می

Table 3- Parameters estimate of standard dose response model fitted to H. spontaneum biomass with herbicide dose (Values in parentheses 

are standard errors). 

Region 
Plant density 

(plants m2) 

N Fertilizer (Kg 

ha-1) 

Parameters 

DWm ED50 ED90 b R2 RMSE 

Karaj 

300 
240 18.9 (0.50) 20.1 (1.71) 62.35 (5.80) 1.8 (0.25) 0.97 0.87 

300 27.9 (0.66) 19.6 (1.48) 69.11 (7.95) 1.9 (0.24) 0.98 1.14 

400 
240 14.9 (0.55) 28.2 (1.55) 60.53 (8.40) 2.5 (0.36) 0.95 0.95 

300 19.1 (1.01) 28.4 (1.97) 63.50 (6.94) 2.7 (0.51) 0.91 1.76 

500 
240 12.3 (0.77) 27.9 (2.91) 63.50 (8.48) 2.1 (0.53) 0.87 1.34 

300 14.5 (0.68) 27.9 (2.25) 66.53 (6.90) 2.1 (0.39 0.92 1.18 

Qom 

300 
240 17.7 (0.42) 16.6 (1.76) 61.26 (8.00) 2.2 (0.35) 0.98 0.73 

300 16.1 (0.60) 21.1 (2.09) 65.43 (3.59) 2.1 (0.39) 0.96 1.05 

400 
240 14.4 (0.32) 21.6 (1.27) 55.10 (4.66) 1.9 (0.21) 0.98 0.56 

300 12.7 (0.51) 27.0 (1.32) 67.17 (5.70) 3.1 (0.44) 0.95 0.88 

500 
240 11.1 (0.35) 22.9 (1.41) 58.72 (3.75) 2.4 (0.34) 0.97 0.61 

300 9.26 (0.20) 22.9 (1.01) 56.02 (4.90) 2.3 (0.23) 0.98 0.35 
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 تجزیه واریانس عملکرد بیولوژیک گندم در دو منطقه كرج و قم -4جدول 

Table 4- Analysis of variance of the wheat biological yield in two locations. 

P-values of treatment effects are shown. 

Effect/Variables 
df P value 

 
Biological yield 

) in Karaj1-(Kg ha 
Biological yield 

) in Qom1-(Kg ha 

Plant density (P) 2 <.0001 0.0002 

N Fertilizer (N) 1 0.1152 <.0001 

P×N 2 0.2162 0.0141 

Dose (D) 4 <.0001 <.0001 

P×D 8 0.3145 <.0001 

N×D 4 0.4330 0.0073 

P×N×D 8 0.3327 0.6454 

 

 

 د بیولوژیک گندم در سطوح مختلف كود نیتروژن و تراكم گندمتوتال بر عملکر كشعلفهای تاثیر غلظت -2شکل

Figure 2- Effect of herbicide dose on wheat biological yield as affected by nitrogen levels and wheat density 
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عملکرد بیولوژیك گندم در منطقه کرج، در سطح کود نیتروژن 

کیلوگرم در  ۳00کود کیلوگرم در هکتار نسبت به میزان  240

 کشعلفهای پایین هکتار، باالتر بود. این تفاوت در غلظت

توتال بیشتر نمایان بود. برای مثال عملکرد بیولوژیك گندم در 

کیلوگرم در هکتار و ترکیب تیماری  240سطح کود نیتروژن 

گرم در هکتار غلظت  20بوته در مترمربع گندم +  500

که رم در هکتار بود درحالیکیلوگ ۱۳42۶توتال،  کشعلف

کیلوگرم در هکتار  ۳00همین ترکیب تیماری در سطح کود 

کیلوگرم در هکتار عملکرد داشت. این شرایط  ۱۱440نیتروژن 

بیانگر آنست که همیشه افزایش سطوح کود نیتروژن موجب 

هرز برتری گیاه زراعی نخواهد شد، بلکه بستگی به تراکم علف

های پایین (. وقتی از غلظتJornsgard et al., 1996دارد )

هرز جودره بیشتر بوده و کنیم، تراکم علفاستفاده می کشعلف

-درصورتی شود.در نتیجه موجب کاهش عملکرد بیولوژیك می

دلیل کاهش تراکم توتال، به کشعلفهای باالی که در غلظت

توده گندم و هرز جودره، با افزایش کود نیتروژن زیستعلف

آن عملکرد بیولوژیك گندم افزایش پیدا کرد. در منطقه  متعاقب

قم کاربرد باالتر تراکم گندم و کود نیتروژن منجر به افزایش 

 هایعملکرد بیولوژیك گندم شد، که این شرایط در غلظت

 .(2 )شکلداری بیشتر بود طور معنیکش توتال بهباالی علف

 عملکرد دانه گندم 

تال با هر یك از تیمارهای تو کشعلفبرهمکنش مقادیر 

و تراکم کشت گندم در هر دو منطقه  سطوح کود نیتروژن

براین اساس در منطقه کرج تاثیر  ( .5جدول )دار بود. معنی

های مختلف افزایش تراکم گندم بر عملکرد دانه در غلظت

 کشعلف های پایینتوتال متفاوت بود. در غلظت کشعلف

اثر تراکم گندم بر عملکرد دانه  داری درتوتال، تفاوت معنی

کیلوگرم  240که در سطح کودی نیتروژن نحویمشاهده شد. به

بوته در متر مربع،  500و  400، ۳00های در هکتار و در تراکم

کیلوگرم  ۶۱۶8و  50۳0،  ۳72۱عملکرد دانه گندم به ترتیب 

در منطقه قم نیز همانند منطقه  .(۳در هکتار بدست آمد )شکل 

(. ۳همین ترتیب مشاهده شد )شکل روند مذکور بهکرج، 

مطالعات انجام شده برروی تاثیر تراکم گندم بر عملکرد در 

 ,.Atri et al(، چاودار )Armin et al., 2007رقابت با یوالف )

( و بروموس ,.Gharineh et al 2004( جودره )2008

(Stahlman & Miller, 1990 نشان داد که افزایش تراکم )

هرز و در مقابل افزایش توده علفمنجر به کاهش زیست گندم

 عملکرد گندم شد.

 

 تجزیه واریانس عملکرد دانه گندم در دو منطقه كرج و قم -5جدول 

Table 5- Analysis of variance of the wheat grain yield in two locations. 

P-values of treatment effects are shown 

Effect/Variables 

) 1-grain yield (Kg ha 
in Karaj 

 )1-grain yield (Kg ha 
 in Qom 

df  P value  df  P value 

Plant density (P) 2  <.0001  2  0.0014 

N Fertilizer (N) 1  0.5674  1  <.0001 

P×N 2  0.9058  2  <.0001 

Dose (D) 4  <.0001  4  <.0001 

P×D 8  0.0149  8  <.0001 

N×D 4  0.0082  4  0.0065 

P×N×D 8  0.7893  8  0.0990 
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که تراکم گندم در منطقه کرج، زمانی ۳با توجه به شکل

تر از غلظت توصیه شده میزان های پایینباالست، در غلظت

کیلوگرم در هکتار  240عملکرد دانه در سطح کود نیتروژن 

کیلوگرم در هکتار، باالتر بود.  ۳00نسبت به میزان کود 

 توتال، افزایش کشعلفهای باالی که در غلظتدرصورتی

میزان کود نیتروژن موجب افزایش در عملکرد دانه گندم شد. 

های پایین به بیان دیگر، عدم استفاده و یا کاربرد غلظت

شود و در هرز میتوتال، موجب افزایش تراکم علف کشعلف

تر نتیجه کود کمتر باعث خواهد شد استفاده گندم از کود بهینه

لمی این شرایط شده و عملکرد دانه افزایش یابد. توجیح ع

تواند باال بودن کارایی مصرف نیتروژن در گندم باشد می

(Hamidi et al., 2010a ; Huggins & Pan, 1993زمانی .) که

توتال در مقادیر توصیه شده و یا بیشتر استفاده شد  کشعلف

هرز جودره، با افزایش کود نیتروژن دلیل کاهش تراکم علفبه

و همکاران  کرد. مرادی تالوتعملکرد دانه افزایش پیدا 

(Moradi-Telavat et al., 2010نیز نشان دادند که در تراکم )-

هرز یوالف، افزایش کود نیتروژن منجر به علفهای باالی 

که کاهش عملکرد دانه گندم خواهد شد و برعکس، زمانی

هرز کنترل شود، افزایش کود موجب افزایش عملکرد علف

قم نیز کاربرد مقدار باالتر کود شود. در منطقه گندم می

توتال،  کشعلفنیتروژن در زمان استفاده از غلظت باالی 

  منجر به افزایش عملکرد گندم شد.

 

 توتال بر عملکرد دانه گندم در سطوح مختلف كود نیتروژن و تراكم گندم كشعلفهای تاثیر غلظت -3شکل

Figure 3- Effect of herbicide dose on wheat grain yield as affected by nitrogen levels and wheat density 
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 گیری كلینتیجه

توده توتال بر زیست کشعلفدر مجموع روند افزایش تاثیر 

تواند تحت تاثیر هرز جودره و عملکرد دانه گندم میعلف

 میزان کود نیتروژن مصرفی و تراکم کاشت گندم قرار گیرد.

، نتایج به دست آمده از این تحقیق با توجه بهطورکلی به

تواند بر روی رقابت مشاهده شد که سطوح کود نیتروژن می

که سطوح نحویهرز جودره تاثیرگذار باشد. بهگندم و علف

تر از سطح توصیه شده کود نیتروژن، عالوه بر جلوگیری پایین

هرز جودره در منطقه کرج، در توده علفاز افزایش زیست

توتال، عملکرد دانه بیشتری  کشعلفهای تبرخی از غلظ

مندی باالتر گندم از دهنده بهرهحاصل شد. این شرایط نشان

کود نیتروژن و در نتیجه کاهش قدرت رقابتی جودره است. 

با توجه به فقیر بودن خاك مورد عمل در منطقه قم ، از لحاظ 

پاسخ افزایش سطح کود نیتروژن  نیتروژن موجود در خاك،

رو و با توجه به به منطقه کرج متفاوت بود. از همین نسبت

توان گفت که تلفیق کاربرد مصرف میدیگر نتایج این تحقیق، 

بوته  400کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن به همراه تراکم  240

 کشعلفگرم در هکتار از  45در متر مربع گندم و اعمال 

که در حالیدر. بهترین تیمار شناخته شدتوتال در منطقه کرج 

کیلوگرم در هکتار کود  ۳00تلفیق کاربرد مصرف  ،منطقه قم

گرم  45بوته در متر مربع گندم و اعمال  500نیتروژن + تراکم 

منجر به حداکثر عملکرد گندم  توتال کشعلفدر هکتار از 
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