
 
 

گشنیز ف هاي هرز و عملکرد دو توده بومی 
(Coriandrum sativum   
 2حسن مکاریانو   ، الهام توکلی دینانی

 

عملکرد دو توده بومی گشنیز  نیز زیست توده علف هاي هرز و
آزمایش به صورت . انجام شد 1389سال آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتی شاهرود در 

بومی گشنیز فاکتور اول شامل دو توده . شدفاکتوریل در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی در سه تکرار انجام 
 درصد  3/33کمپوست  ی، ورمدرصد 100، اوره )بدون کود
نتایج نشان  .بود) درصد 100کمپوست  یو ورم درصد

 ، سلمه تره(Solanum nigrum) تاجریزي شامل 
بود که  )arvensis L. Sinapis(و خردل وحشی ) 

تراکم، تولید ماده خشک علف هاي  براثر فاکتور کودي 
اثر توده در تمامی صفات مورد بررسی معنی . بیولوژیک در سطح یک درصد معنی دار شد

بیشترین و کمترین  .بوددر عملکرد میوه و عملکرد بیولوژیک معنی دار 
همچنین . بود ) بدون کود(هد شاو  درصد 100اوره 

مشاهده شد که بیشترین و کمترین عملکرد میوه و عملکرد بیولوژیک در فاکتور کودي و اثر متقابل توده و فاکتور کودي 
نتایج نشان  .بود) بدون کود(و شاهد ) درصد 3/33

کودهاي آلی و شیمیایی عالوه بر کاهش تراکم و وزن خشک علف هاي هرز در افزایش عملکرد نیز تاثیر 

 ورمی کمپوست

1392سال / 2شماره  23جلد / نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار

ف هاي هرز و عملکرد دو توده بومی تولید ماده خشک علروژن بر تراکم، تن نییمنبع تام
Coriandrum sativum L.)

، الهام توکلی دینانی2، حمیدرضا اصغري*1امیر معصومی

  13/9/92 : تاریخ پذیرش   22/9/90
 کارشناس ارشد آگرواکولوژي دانشگاه صنعتی شاهرود 

           علمی دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتی شاهرود هیئت عضو

 ، کاناداکشاورزي دانشگاه گوالف، انتاریو دانشجوي دکتري دانشکده

 E-mail: amasoumi62@gmail.com     

زیست توده علف هاي هرز وو  به منظور بررسی تاثیر منبع نیتروژن بر جمعیت
آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتی شاهرود در 

فاکتوریل در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی در سه تکرار انجام 
بدون کود( شاهد يکود یمارشامل ت دوم فاکتورو ) اصفهانی و همدانی
درصد 3/33اوره +  درصد 6/66کمپوست  ی، ورمدرصد

شامل فراوانی به ترتیب  از نظر هاي هرز گشنیزمهمترین علف
Chenopodium album ( کنف وحشی ،)Hibiscus trionum L. (

اثر فاکتور کودي . بیشترین تراکم بود داراي ریزي در تمام تیمارها
بیولوژیک در سطح یک درصد معنی دار شدعملکرد و بذر 

در عملکرد میوه و عملکرد بیولوژیک معنی دار تنها دار نشد و اثر متقابل فاکتور کودي و توده 
اوره تراکم و ماده خشک علف هاي هرز به ترتیب مربوط به تیمار 
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Abstract  

     In order to study the effects of nitrogen source on biomass production and density of weed and 

yield of two corianders landrace, an experiment was conducted by using a factorial arrangement of 

treatments in a randomized complete block design with three replications, in research farm of 

Shahrood University of Technology (Iran) in 2010.  After standardizing the inorganic nitrogen 

contents in the soil, 5 levels of N fertilizers (control, 100% vermicompost, 66.6% vermicompost + 

33.3% urea, 66.6% urea + 33.3% vermicompost and 100% urea) were selected and were used for 

two landrace of coriander (Hamedani and Isfahani). The results of experiment showed that the most 

important types of weed in coriander farm includes Black Night Shade (Solanum nigrum), 

goosefoot (Chenopodium album L.), Bladder weed (Hibiscus trionum L.) and Wild mustard ( 

Sinapis arvensis L.) respectively. Solanum nigrum had the highest density in all treatments. Level 

of fertilizer had significant effect on biomass production and density of weeds, seed yield and 

biological yield of coriander (P≤0.01). Effect of landrace was not significant in all traits and 

interaction effect of fertilizer and landrace was significant only in seed yield and biological yield of 

coriander. The maximum and minimum biomass production and weed density was observed in 

100% urea and control treatments respectively, also the highest amount of seed yield and biological 

yield are associated in (66.6% vermicompost and 33.3% urea), the lowest level of mentioned traits 

are associated in control (no fertilizer) treatment. According to the results, combination of organic 

and chemical fertilizers can reduce density and biomass production of weed, and increases the yield 

of coriander.  

 

 Key words: Coriander, Nitrogen, Urea, Vermicompost, Weed, Yield 
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     مقدمه
مدیریت  یکی از مسائل مهم در کشاورزي پایدار     

ادوارد و ( است عناصر غذایی و حاصلخیزي خاك
هاي روز افزون ها و نگرانی دغدغه   ).1992همکاران 

در مورد مصرف نهاده هاي شیمیایی از جمله کودهاي 
ها در سه دهه اخیر، توجه نیتروژن در کشت بوم

متخصصان و پژوهشگران علوم کشاورزي را به منابع 
بنابراین در کشاورزي . دیگر نیتروژن جلب کرده است

پایدار، عناصر غذایی مورد نیاز خاك و گیاه در وهله 
هاي آلی و در درجه دوم با کاربرد دهاول توسط نها

محدود و حساب شده کود شیمیایی به عنوان مکمل 
 ).1387کامکار و دامغانی ( شودکودهاي آلی تامین می

که باعث تشدید است یکی از منابع مهمی  عناصر غذایی
از  .رقابت بین علف هاي هرز و گیاهان زراعی می گردد

مقدار و نوع  نظر خاك ازعناصر غذایی  اینرو مدیریت 
 ،هاي هرز مورد توجه قرار دارددر مدیریت علف

بطوریکه گاهی مصرف زیاد کودهاي شیمیایی در 
هاي هرز، به نفع شرایط آلودگی شدید مزرعه به علف

کوچکی و خواجه حسینی ( خواهد بودهاي هرز علف
مقدار کاهش عملکرد گیاهان زراعی تا حد زیادي  .)1387

ها بستگی هاي هرز رقابت کننده و وزن آنبه تعداد علف
دارد و از بین عناصر غذایی بیشترین رقابت براي 

 ).2003بوس و همکاران ( گیردصورت مینیتروژن 
 مصرف دهد که باال بودننتایج برخی تحقیقات نشان می

رقابتی گیاه زراعی بر  کود شیمیایی، دلیلی بر موفقیت
والنتی  ،1971مکاران پاندي و ه( باشدهاي هرز نمیعلف

اختالف در ژنوتیپ نیز از عوامل  ).1992و همکاران 
باشد هاي هرز میوثر در رقابت گیاه زراعی با علفم

گزارش کردند که  )1993(و همکاران  مالیکبطوریکه 
هاي تاثیر ارقام مختلف لوبیا در کاهش بیوماس علف

متفاوت بودن توان همچنین . درصد است 70تا  10هرز 
قابتی ارقام سویا، بادام زمینی، گندم و بسیاري از ر

لیمرلی و همکاران (گزارش شده است  نیزگیاهان زراعی 
  در دنیاي امروز گیاهان دارویی از اهمیت ). 1995

اي در صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و دارویی ویژه
 ،یکی از گیاهان دارویی ارزشمند. برخوردار هستند

 ) .Coriandrum sativum L ( با نام علمی گشنیز
که  يا یترانهو مد یکسالهاست  یاهیگ یزگشن .است

گزارش  )یانهمخاور( یترانهمد یشرق یمنشاء آن نواح
  .شده است

متر ،  یسانت 40تا   20به طول  یاهگ ینا ریشه
 يانشعاب ها يرنگ و دارا یدشکل ، سف ی، دوک يغدگه ا

، منشعب ، سبز رنگ و فاصله  یمساقه مستق. است یادز
 یاهسبز گ ياندام ها. است یآن تو خال يگره ها یانم

 یاهگ ینباشند ارتفاع ایم یانینآنتوس یماده رنگ يدارا
تا  50 یندارد و ب یبستگ یشرو محل یمیاقل یطبه شرا

 یا یدگل ها کوچک به رنگ سف. متر است یسانت 160
ب مجتمع م يساقه و در چترها يو در انتها یصورت رکّ

و به رنگ  یزبانه، غالف یبرگ ها متناوب، ب .باشندیم
 يبا برگ ها ییباال يشکل برگ ها. سبز روشن هستند

و اغلب  باشندیم يدمبرگ بلند يآن بزرگ و دارا یینیپا
وزن . یرندگ یقرار م ینزم يرو يبه صورت طوقه ا

به نوع  یزمقدار اسانس گشن. گرم است 7تا  5هزاردانه 
 یندارد و ب یبستگ یشمحل رو یمیاقل یطو شرا یاهگ
امروزه در نقاط که درصد متفاوت  است  1/1تا3/0

- مختلف جهان براي مصارف دارویی و غذایی کشت می

 بو و طعم خاص گشنیز، ناشی از اسانس آن است. شود
از این اسانس، در صنایع غذایی، بهداشتی و آرایشی،  که

نین در صنایع نوشابه سازي، شکالت سازي و همچ
در صنایع . دارویی استفاده هاي فراوانی می شود

داروسازي از مواد موثره این گیاه به عنوان باد شکن، 
ضد نفخ، هضم کننده غذا و همچنین به منظور بهبود 

 شودطعم بعضی از مواد دارویی بد مزه استفاده می
رویشگاه طبیعی گشنیز در ایران ). 1386امید بیگی (

کرمانشاه، اطراف آبادان، بلوچستان،  آذربایجان،
باشد که بوشهر، برازجان، کرمان، قزوین و یزد می

پرورش آن در بسیاري از مناطق کشور به منظور 
هاي تازه و خشک شده آن در تهیه استفاده از سرشاخه
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حداکثر عملکرد ). 1375زرگري (اغذیه، رایج می باشد 
ولی میانگین میوه گشنیز سه تن در هکتار گزارش شده 

گشنیز در . تن در هکتار می باشد 2تا  5/1 آن عملکرد
طی دوران ابتدایی مراحل رشد به علف هاي هرز بسیار 
حساس می باشد ولی از مراحل ساقه دهی به بعد قدرت 

دیدریکزن ( یی با علف هاي هرز پیدا می کندرقابت باال
هاي هرز فقط پس از  مبارزه مکانیکی با علف). 1996
مرتبه وجین در  دو. نه زنی محصول ممکن می باشدجوا

هدف از  ).1994حسین (زراعت گشنیز توصیه می شود 
ورمی کمپوست به عنوان استفاده از  پژوهشانجام این 

جایگزینی مناسب در تامین نیتروژن مورد نیاز گیاه به 
 نیز وکاهش یا حذف استفاده از کود شیمیایی  منظور
اجزاي فزایش عملکرد و هاي هرز و اعلف مدیریت
   .است گیاه دارویی گشنیز عملکرد

  
   هامواد و روش

در مزرعه آموزشی  1389سال  این آزمایش در        
دانشگاه صنعتی شاهرود ) بسطام(دانشکده کشاورزي 

دقیقه شرقی  25درجه و  36واقع در عرض جغرافیایی 
متر از  9/1349دقیقه شمالی در ارتفاع  57درجه و  54و 

منطقه داراي اقلیم سرد و . سطح دریا به اجرا در آمد
ا میلی متر در سال ب 150متوسط بارندگی با خشک و 

نمونه پیش از انجام آزمایش . پراکنش نا منظم می باشد
و مورد از محل مورد آزمایش انجام برداري خاك 

ورمی کمپوست نیز مورد . )1جدول( آنالیز قرار گرفت
  ).2جدول(آنالیز قرار گرفت 

  
 .محل انجام آزمایشخاك مزرعه خصوصیات آنالیز  -1جدول

  عمق
cm 

نیتروژن 
  کل
% 

  فسفر
(ppm) 

  پتاسیم
(ppm) 

pH  
 

  رس
% 

  سیلت
% 

  شن
% 

EC  
(dS/m) 

 کربن آلی
% 

30 - 0 052/0 7/14 149 8/7 0/27 0/41 0/32 6/7 74/0 

  
 .در آزمایش استفاده شدهآنالیز نمونه ورمی کمپوست  -2جدول

C/N  
(%) 

Nt  
(%) 

P2O5 
(%) 

K2O  
(%) 

pH  
 

O.M  
(%) 

- Cl  
(Meq/lit) 

EC  
(dS/m) 

O.C 
(%) 

66/7 52/3 61/0  19/3 0/7 0/65 5/15 1/1 7/37 

  
 

بذور گشنیز مورد استفاده در این تحقیق از بخش 
گیاهان دارویی مرکز تحقیقات استان اصفهان تهیه 

واحد  10آزمایش به صورت فاکتوریل با . گردید
 3بر اساس طرح بلوك هاي کامل تصادفی با  یآزمایش

با توجه به . شد تکرار روي دو توده بومی گشنیز انجام 
قطعه زمین مورد نظر براي اجراي طرح و نوع تیمارهاي 

 دومورد بررسی، فاکتور اول شامل توده بومی در 

همچنین . بودهمدانی  a2:اصفهانی و  :a1سطح شامل، 
کود اوره و ورمی از ترکیب سطح  5فاکتور دوم شامل 

بدون کود اوره و ورمی (شاهد  b0:کمپوست شامل 
 درصد b2  3/33:اوره،  درصد b1:  100، )کمپوست

 درصد b3  6/66:اوره،  درصد 6/66+ ورمی کمپوست 
 درصد b4: 100اوره و   درصد 3/33+ ورمی کمپوست 
مقدار اوره و ورمی کمپوست . بود ورمی کمپوست
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براساس آنالیز نیتروژن موجود در خاك و میزان 
 120میزان  به  گیاه گشنیزنیتروژن توصیه شده در 

بر همین اساس مقدار اوره  .تعیین شدکیلوگرم در هکتار 
 :b1ودي به ترتیب  فاکتور کو ورمی کمپوست در 

 73/173( b2:، )کیلوگرم در هکتار اوره 86/260(
کیلوگرم ورمی  85/1141کیلوگرم اوره در هکتار و 

کیلوگرم اوره در هکتار  86/86( b3، )کمپوست در هکتار
 :b4و ) کیلوگرم ورمی کمپوست در هکتار 71/2283و 

 هر کرتمساحت . بود) کیلوگرم ورمی کمپوست 3429(
متر مربع در نظر گرفته شد که  3/6 در این آزمایش

متر تعیین  10/2و عرض هر کرت  متر 3طول هر کرت 
خط  6سانتی متري و  70پشته  3براي هر کرت . گردید

به منظور رعایت فاصله بین . کاشت در نظر گرفته شد
دو ردیف، خطوط کاشت در طرفین پشته ها قرار 

سانتی متر و  بین  70فاصله بین کرت ها  .گرفتند
اشت کدو هفته قبل از . متر در نظر گرفته شد 4تکرارها 

مقادیر تعیین شده براي ورمی کمپوست بر اساس  ،بذور
به این صورت  اضافه شد،هر کرت مختلف به تیمارهاي 

عملیات . شدپشته ها مخلوط خاك  باکه ورمی کمپوست 
به صورت خشکه کاري و در  7/2/89کاشت در تاریخ 

سانتی متر انجام و سپس نخستین آبیاري  3تا  2عمق 
نان از جوانه زنی و حفظ تراکم در براي اطمی. انجام شد

حد مطلوب در روي هر ردیف تعداد بیشتري بذر قرار 
برگی بر  4-3در مرحله عملیات تنک  داده شد و سپس 

 15در  35( هزار بوته 190اساس تراکم مطلوب تقریبی 
اوره در مرحله کاشت نیمی از کود . انجام شد) سانتیمتر

تشکیل ساقه گل به زمین داده  در مرحله نیمی دیگر و
آبیاري کرت ها با توجه به شرایط اقلیمی و نوع . شد

روز یکبار  4خاك تنظیم شده در ابتداي دوره کشت هر 
هاي هرز در علف. روز یکبار تغییر یافت 7و سپس به 

. ندکرتهاي مختلف تا انتهاي فصل رشد وجین نشد
در ول هنگام رسیدگی فیزیولوژیکی محصنمونه برداري 

جهت تعیین فلور  .انجام شدانتهاي دوره رشد گشنیز 
یک کادر  یهاي آزمایش هرز، در تمامی کرت  هاي علف

هرز  هاي یک متر مربعی در محلی که گویاي فلور علف
هرز به  هاي  آن کرت بود، نصب شد، که شمارش علف

 . تفکیک گونه در کادرهاي یاد شده صورت پذیرفت
نمونه استفاده از هرز با   هاي ماده خشک علفتعیین 

متري در هر کرت  1×1برداري از سطح دوکادر  
. مصادف با رسیدگی فیزیولوژیکی محصول انجام شد

هرز برداشت شده از دو  هاي به این صورت که علف
هاي کاغذي در داخل آون  کادر مذکور را در پاکت

درجه  75ساعت در دماي  48الکتریکی به مدت 
برداشت . گراد قرار داده و سپس توزین شدند انتیس

وزن صفات . انجام شد 12/5/89محصول در تاریخ 
عملکرد  گونه ها،فراوانی و  تراکم ،هاي هرزخشک علف

به . عملکرد بیولوژیک مورد ارزیابی قرار گرفت و همیو
میوه، وزن خشک و عملکرد منظور بررسی عملکرد 

آزمایشی به عنوان دو خط کناري هر کرت  بیولوژیک
حاشیه در نظر گرفته شد و از خطوط میانی هر کرت 
معادل یک متر مربع بوته ها به روش دستی برداشت 

پس از خشک شدن در هواي آزاد در سایه به مدت . شد
جهت تجزیه و تحلیل  .ساعت، بذور آن جدا گردید 72
استفاده  MSTAT – C ها از نرم افزار آماريداده

در   LSDسه میانگین ها توسط آزمون گردید و مقای
براي رسم نمودارها . درصد انجام شد 5سطح احتمال 

  .استفاده شد   Excelاز نرم افزار 
  

  و بحث نتایج
فراوانی و :  هاي هرزاي علفترکیب و تنوع گونه     

) 3(هرز در جدول  علفمختلف هاي  میانگین تراکم گونه
هرز موجود  هاي علف گونهدر بین . نشان داده شده است

به ترتیب تاجریزي، سلمه تره، کنف وحشی و خردل 
بیشترین میانگین . وحشی داراي باالترین فراوانی بودند

  .تراکم در مترمربع را تاجریزي به خود اختصاص داد
طبق بررسی هاي انجام شده در ایران و جهان 

هاي هرز در مزرعه گیاهان خانواده اکثر این علف
) 1389(کبودي و همکاران . دیده شده است چتریان
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گزارش کردند که تاجریزي، سلمک، علف هفت بند و 
هاي هرز مزرعه زیره سبز پیچک صحرایی در بین علف

(Cuminum cyminum L.) گورا و . وجود دارند
نیز اظهار کردند که سلمه تره، علف ) 1996(همکاران 

-علفهفت بند، پیچک صحرایی و خردل وحشی در بین 

  ..هاي هرز مزرعه زیره دیده می شوند
  هاي هرزتراکم علف

تجزیه واریانس داده هاي مربوط به تراکم      
  هاي هرز نشان داد که فاکتور کودي تاثیر علف

هاي هرز در سطح یک درصد داري بر تراکم علفمعنی
فاکتور کودي بر اما اثر توده و اثر متقابل توده و . دارد

مقایسه ). 4جدول(دار نشد هاي هرز  معنیتراکم علف
میانگین بین سطوح فاکتور کودي نشان داد که بیشترین 

و کمترین تراکم ) بوته 5/47(هاي هرز تراکم علف
 درصد 100به ترتیب مربوط به تیمار ) بوته 66/23(

 که از آنجا ).  1شکل( بود  )بدون کود(اوره و شاهد 
هاي درصد تراکم علف 60تاجریزي بیش از  هرزعلف 

  داد، به تجزیه واریانس هرز هر پالت را تشکیل می
  

  .گشنیز مزرعهدر هرز  علفمختلف  هاي گونه و میانگین تراکم) درصد(فراوانی  -3جدول 
 در تراکم میانگین

 مترمربع

  هرز گونه علف خانواده )درصد(فراوانی 

3/23  
83/3  
13/2  
66/1  
93/0  
93/0  
9/0  
7/0 

14/67  
04/11  
14/6  
8/4  
68/2  
68/2  
59/2  
01/2 

Solanaceae  
Chenopodiaceae  

Malvaceae  
Brassicaceae  

Amaranthaceae  
Fabaceae  

Convolvulaceae  
Polygonaceae  

  (Solanum nigrum)ي یزتاجر
  ).Chenopodium album L( سلمه تره

  ).Hibiscus trionum L( کنف وحشی
  )arvensis L. Sinapis( خردل وحشی
 Amaranthus retroflexus)(تاج خروس

  )Alhagi persarum( خارشتر
  )Convolvulus arvensis( پیچک صحرایی
  )Polygonum avicular( علف هفت بند

  
  

  .یزگشن یاهدر گ یو توده بر صفات مورد بررس) آن دو یقکمپوست و تلف یاوره و ورم( يکود یماراثرات ت یانسوار یهتجز  -4جدول 
 کیولوژیب عملکرد

  گشنیز
 )دانه( وهیم عملکرد

  گشنیز
خشک  وزن
هاي علف
  هرز

تراکم 
  تاجریزي

تراکم علف 
  هرز

دي
 آزا
جه
در

  

  اتمنابع تغییر  

60/23329  33/5003  71/821  90/189  70/390   تکرار   2 

**71/4212682  **66/1057296  **42/50615  **28/623  **70/666   تیمار کودي   4 
80/176026  ns 33/22963  ns 70/134  ns 03/0  ns 03/32  ns 1   توده زراعی  

*71/274562   **00/74280  22/1414  ns 61/141  ns 36/171  ns 4   توده×  يکود ماریت  
08/85595  55/14725  27/1802  82/67  81/66   خطا   18 

89/7  05/8  71/15  35/35  56/23  
 

  (%) راتییتغ بیضر  
ns: درصد 5دار در سطح احتمال تفاوت معنی*: درصد،    1دار در سطح احتمال تفاوت معنی**: ،    عدم تفاوت معنی دار  
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اثر واریانس تجزیه طبق نتایج . پرداخته شد هاي آنداده
فاکتور کودي بر تراکم علف هرز تاجریزي در سطح یک 

اما اثر توده و اثر متقابل فاکتور  ،دار شددرصد معنی
داري این علف هرز تاثیر معنیکودي و توده بر تراکم 

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که ). 4جدول( نداشت
آن کمترین و ) بوته 16/37(تاجریزي  تراکم بیشترین

اوره  درصد 100به ترتیب مربوط به تیمار ) بوته 5/12(
به نظر می . )1شکل(بودورمی کمپوست  درصد 100و 

باعث بهبود شرایط نیتروژنه رسد افزایش کود شیمیایی 
هاي هرز به خصوص علف زنیجوانهو افزایش 

 دهد می نشان تحقیقات برخی نتایج. شده استتاجریزي 
 از باالیی میزان کننده مصرف معموال هرز هاي علف که

 شودمی باعث که هستند لوکس صورت به نیتروژن
 ینهمچن .شود محدود زراعی گیاه دسترس در نیتروژن

که  ییهرز در پالت ها يهاکه تراکم علف یافتندها درآن
بلک ( مقدار بود کمترینبودند  نکرده یافتدر يکود یچه

در ) 2008(و همکاران  سویینی. )2005همکاران، شاو و 
شد چند گونه زنی و ربررسی اثر کود نیتروژن بر جوانه

که با افزایش کاربرد علف هرز مشاهده کردند 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 
  

هاي علف هرزي از صد جوانه زنی گونهدرنیتروژن 
هفت بند ایرانی و دم روباهی بطور معنی قبیل سلمه تره، 

بیان ) 2003(و همکاران  بوس. داري افزایش نشان داد
کردند که عالوه بر دما و رطوبت خاك، نیتروژن نیز بر 

 و برس ساردي. گذار استبذور تاثیرجوانه زنی 
گزارش کردند که نیترات آمونیوم درصد  نیز) 1996(

 .می دهدجوانه زنی تاج خروس ریشه قرمز را افزایش 
از  در مطالعه پاسخ یک نوع سبزي )2006( علی جوما

 Solanum retroflexusخانواده بادمجان با نام علمی 

به کودهاي ماکرو، گزارش کرد که این گیاه بیشترین 
عکس العمل را به نیتروژن خاك نشان داد وبیشترین 

 . حاصل شد نیتروژنتحت تاثیر نیز ماده خشک تولیدي 
زمایش ما نیز احتماال جوانه زنی گونه هاي بنابراین در آ

که از خانواده بخصوص تاجریزي هاي هرز علف
ده شده به وافزثیر نیتروژن تحت تاباشد بادمجان می

تراکم علف هاي افزایش منجر به تحریک شده و  ،خاك
ورمی کمپوست اغلب به عنوان یک  .است هرز شده

   ورود بکار می ي شیمیاییکودها همراه بامکمل 

.ریزياجهاي هرز و تراکم ت تاثیر سطوح مختلف کودي بر تراکم کل علف -1  شکل  
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تواند عناصر ماکرو و میکرو را بصورت آهسته و می
در این . و در اختیار گیاه قرار دهدتدریجی رهاسازي 

همزمان بصورت تدریجی فرایند نسبت کربن به ازت نیز 
کاهش می به عناصر غذایی  نیاز گیاهافزایش با 
بنابراین با توجه به ). 2003کوشیک و گارج، (یابد

و  تغییرات زمانی نسبت کربن به ازت ورمی کمپوست
، به نظر می رسد رها سازي تدریجی عناصر مختلف

گرچه در ترکیب ورمی کمپوست استفاده شده در 
مقدار نسبتا چشمگیري نیتروژن وجود آزمایش ما 

داشته است اما همه این مقدار نیتروژن بصورت قابل 
در طی فصل بلکه بصورت تدریجی  ،استفاده نبوده است

بنابراین می توان انتظار داشت که   .شده است سازيرها
هاي هرز بخصوص تاج زنی بذور علفتحریک جوانه 

ریزي توسط ازت موجود در ورمی کمپوست بطور 
  .معنی داري کمتر از تیمارهاي کود اوره باشد

  
   هرز هايوزن خشک علف

هرز در هاي خشک علف مادهاثر فاکتور کودي بر      
اما توده و اثر متقابل  ،دار شدسطح یک درصد معنی
بر وزن خشک علف هاي هرز فاکتور کودي و توده 

مقایسه میانگین ماده  ).4جدول( ي نداشتمعنی دارتاثیر 

که  دادفاکتور کودي نشان  تحت تاثیر خشک علف هرز
بیشترین و کمترین ماده خشک علف هرز به ترتیب 

بدون (و شاهد ) اوره %100(مربوط به تیمار کودي 
و  87/387آن ها به ترتیب برابر با مقدار که  بود) کود
نتایج نشان داد   ).2شکل( بودگرم در متر مربع  09/163
شیمیایی  هاي هرز به افزایش کودماده خشک علف که

نتایج سایر تحقیقات نیز . ه استنیتروژنه پاسخ مثبت داد
همکاران  حسینی و. در تایید نتایج این تحقیق است

بیشتر منجر به افزایش کود مصرف دریافتند که ) 2009(
 مصرف زیادگاهی  .رشد علف هاي هرز می شود

کودهاي شیمیایی در شرایط آلودگی شدید مزرعه به 
کوچکی و (باشد هاي هرز، به نفع علف هاي هرز میعلف

نیز ) 1389(ناصري و همکاران ). 1387خواجه حسینی، 
ندازه کود نیتروژن مصرف بیش از اکه د دننشان دا

 مزرعهزایش زیاد ماده خشک علف هرز در منجر به اف
علف هاي هرز نه تنها مقدار نیتروژن در . می شودگندم 

دسترس براي محصوالت زراعی را کاهش می دهند 
هاي علف هرز با زیادتر بلکه رشد تعداد زیادي از گونه

بلک شاو و (شدن سطوح نیتروژن خاك افزایش می یابد 
  ).2003همکاران، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
.گشنیز و ماده خشک تولیدي علف هاي هرز بذرتاثیر سطوح مختلف کودي برعملکرد  -2شکل     
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.هاي هرز تاثیر سطوح مختلف کودي بر وزن خشک علف -3شکل   

   بذرعملکرد 
) 4جدول (نتایج ارائه شده در جدول آنالیز واریانس    

در بذر حاکی از تاثیر معنی دار فاکتور کودي بر عملکرد 
همچنین اثر متقابل . یک درصد استاحتمال سطح 

دار درصد معنی 1فاکتور کودي و توده نیز در سطح 
شد اما اثر بین دو توده اصفهانی و همدانی برعملکرد 

  .دار نشدمیوه معنی
نشان داد که  فاکتور کودينتایج مقایسه میانگین در     

 )کیلوگرم در هکتار 2090( بیشترین عملکرد میوه
ورمی کمپوست و  درصد 6/66(مربوط به تیمار کودي 

 33/985(و کمترین عملکرد میوه ) اوره درصد 3/33
 بود) بدون کود(مربوط به شاهد ) در هکتارکیلوگرم 

بیشترین نشان داد که یانگین نتایج مقایسه م. )3شکل (
کیلوگرم در هکتار  66/2296به مقدار عملکرد میوه 

مربوط به اثر متقابل توده اصفهانی با تیمار کودي 
و ) اوره درصد 3/33ورمی کمپوست و  درصد 6/66(

مربوط به  شاهد کیلوگرم   880برابر با کمترین عملکرد 
  ).4 شکل(در توده اصفهانی بود 

ورمی کمپوست به عنوان یک کود  داد که نتایج نشان   
جایگزین در تامین بخش عمده اي از نیتروژن مورد نیاز 

 ضمن گیاه بسیار مناسب بود و در تلفیق با کود اوره 

هرز بیشترین هاي علف  زیست توده و تراکمکاهش 
) بدون کود(شاهد  تیمار در .عملکرد را به همراه داشت

کمترین  نیز هرز وعلف  و تراکم کمترین ماده خشک
ورمی  درصد 100تیمار  .بدست آمدگشنیز بذر عملکرد 

تقریبا  آن ماده خشک علف هرز تولید کمپوست نیز
بیشتر  درصد  2/36 آن اما عملکرد ،بودبرابر با شاهد 

کود اوره  درصد 100تیمار همچنین  .بوداز شاهد 
اما عملکرد  بیشترین ماده خشک علف هرز را تولید کرد

مقایسه بین . بودبیشتر از شاهد  درصد 5/53در آن بذر 
که  دادمیوه نشان ماده خشک علف هرز و عملکرد تولید 

 هاي تلفیقینسبت به تیمار افزایش میزان کود شیمیایی
 افزایش اما از طریقباعث افزایش در عملکرد میوه نشد 

سبب افزایش رقابت هرز هاي ماده خشک علف  تراکم و
دي در بررسی . گردید گشنیزگیاه کاهش عملکرد  و

کاربرد سولفات آمونیوم در مخلوط ) 1995( توماسو
درصدي سطح  10گیاه جو و علف هرز سبب افزایش 

این . درصدي سطح سبز علف هرز شد 76سبز جو و 
باعث  همصرف زیاد کود نیتروژنمحقق بیان کرد که 

و  شده افزایش سایه اندازي علف هرز بر گیاه زراعی
ناصري  . امر سبب کاهش عملکرد دانه جو گردیدهمین 

کردند که افزایش مقدار  گزارش) 1389(و همکاران 
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کیلوگرم در هکتار منجر به  120به  80نیتروژن از 
گردید، ولی افزایش بیش از گندم افزایش عملکرد دانه 

  )کیلوگرم در هکتار 220تا  160( حد کود نیتروژن
را به دنبال دانه  عملکرد معنی دار کاهش  عالوه بر اینکه

هرز یوالف منفی آلودگی علف اثرات  نتوانست  ،داشت
هنس و جی . دهد کاهش گندم را روي عملکرد وحشی 

تغییر در سطوح که  بیان کردند) 2002(هانسون 
 - گیاه زراعیژن خاك می تواند برهمکنش رقابتی نیترو

زیادي از  زیرا تعداد .علف هرز را تحت تاثیر قرار دهد
مصرف کنندگان عمده جزء  علف هاي هرز گونه هاي 

سجادي نیک و همکاران . نیتروژن محسوب می شوند
گزارش کردند که مصرف ورمی کمپوست به ) 1389(

در گیاه کنجد منجر به تولید همراه کود نیتروژنه 
) 1999(و همکاران  دیسایی .گردید بیشترین عملکرد دانه

استفاده از ورمی کمپوست همراه با اظهار داشتند که 
تن در هکتار  6/3کود نیتروژن در گندم عملکرد دانه را 

استفاده از ترکیب  در پژوهشی دیگر .افزایش می دهد
تن در هکتار ورمی کمپوست  10مطلوب کود شیمیایی و 

آلم و (دار عملکرد سیب زمینی شد  باعث افزایش معنی
  ).2007همکاران، 

  
  یک عملکرد بیولوژ 

طبق نتایج بدست آمده از جدول آنالیز واریانس      
تاثیر فاکتور کودي بر عملکرد بیولوژیک در ) 4جدول (

همچنین اثر متقابل بین . دار بوددرصد معنی 1سطح 
. دار شددرصد معنی 5توده و تیمار کودي در سطح 

مقایسه میانگین بین سطوح فاکتور کودي نشان داد که 
بیولوژیک مربوط به تیمار تلفیقی بیشترین عملکرد 

با ) اوره درصد 3/33ورمی کمپوست و  درصد 6/66(
کیلوگرم در هکتار و کمترین آن مربوط به  4820مقدار 
کیلوگرم در هکتار  2/2593با مقدار ) بدون کود(شاهد 

مقایسه میانگین بر می  ولبطوریکه از جد). 5شکل (بود 
آید، بیشترین عملکرد بیولوژیک مربوط به اثر متقابل 

 6/66( توده و فاکتور کودي مربوط به تیمار کودي 
در توده ) اوره درصد 3/33ورمی کمپوست و  درصد

در ) بدون کود(اصفهانی و کمترین آن مربوط به شاهد 
 .توده اصفهانی بود

  
در دو توده بومی گشنیزبذر مقایسه میانگین اثر متقابل فاکتور کودي و توده بر عملکرد . -4شکل 
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و  5224بیشترین و کمترین عملکرد بیولوژیک به ترتیب 
عملکرد ). 5 شکل(کیلوگرم در هکتار بود  2459

مجموع عملکرد دانه و کل اندام رویشی بیولوژیک 
در گیاه بوده که یکی از شاخص هاي مهم در  تولیدي

افزایش مواد غذایی مانند . باشدبهبود عملکرد می
نیتروژن سبب افزایش رشد ریشه، جذب آب، رشد 
ساقه، برگ، اندام هاي هوایی و زیرزمینی گردید و در 

افزودن . نتیجه تولید ماده خشک کل را افزایش می دهد
که فراهمی عناصر ورمی کمپوست به خاك عالوه بر این

دهد و موجب غذایی مورد نیاز گیاه را افزایش می
همچنین با بهبود  ،آزادسازي تدریجی عناصر می شود

شرایط فیزیکی و شیمیایی و فرایندهاي حیاتی خاك 
ضمن ایجاد یک محیط مناسب براي رشد ریشه موجبات 
افزایش رشد اندام هوایی نظیر ارتفاع و تعداد چتر در 

 کندعاقب آن تولید ماده خشک را نیز فراهم میبوته و مت
از  .که می تواند در رقابت با علف هاي هرز موثر باشد

که نیازهاي گیاهان زراعی و علف هاي هرز به آنجا 
عناصر غذایی مشابه است در نتیجه رقابت بین آنها 

همیشه وجود دارد به همین دلیل مدیریت عناصر غذایی 
استفاده بیشتر گیاه زراعی نسبت به علف هرز  جهتدر

   ).1384راستگو و همکاران، ( باشدمهم می
در ) 1384(راستگو و همکاران هاي یافتهبنابر 

مطالعه اثر میزان و زمان مصرف نیتروژن در گندم 
استفاده زیاد از زمستانه در رقابت با خردل وحشی، 

عملکرد و اجزا کودهاي شیمیایی نه تنها موجب افزایش 
بلکه باعث افزایش زیست توده و  ،عملکرد نمی شود

هاي هرز شده و در نتیجه کاهش عملکرد و تراکم علف
  .داشتبدنبال خواهد  اجزا عملکرد را 

اظهار داشتند که سیستم ) 1389(کلخوران و همکاران     
تغذیه تلفیقی در گیاه آفتابگردان بیشترین عملکرد 

ایر سیستم هاي تغذیه اي شیمیایی بیولوژیک را بین س
تولید کرد علت این امر را فراهمی بیشتر نیتروژن  و آلی

قابل دسترس خاك متناسب با نیازهاي گیاه عنوان 
دیگر دالیل افزایش عملکرد  را  ،همین محققین. کردند

   جلوگیري و  خاك  غذایی   عناصر نگهداري  حفظ و 

  
  

.تاثیر سطوح مختلف کودي بر عملکرد بیولوژیک گشنیز و ماده خشک علفهاي هرز -5شکل   
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.بیولوژیک دو توده بومی گشنیزمقایسه میانگین اثر متقابل فاکتور کودي و توده بر عملکرد  -6شکل   

  
هاي بیولوژیک و آبشویی نیتروژن، افزایش فعالیت از

ذکر کرده آلی  هاي بهبود ساختمان خاك توسط کود
همکاران  بررسی که توسط مصطفوي راد و در. اند

روي ارقام کلزا انجام گرفت بیشترین عملکرد  بر) 1389(
بیولوژیک درتیمارتلفیقی کود دامی با کود اوره بدست 

کارایی مصرف این افزایش عملکرد را دلیل  هاآمد که آن
در بررسی . ذکر کردنداوره در سیستم تلفیقی کود 

جایگزینی کودهاي آلی با کودهاي شیمیایی در گیاه 
برنج، عملکرد بیولوژیک در تیمار تلفیقی کود کمپوست 

 نشان دادآزوال با کود شیمیایی اوره افزایش معنی دار 
بررسی روستایی و ). 1388همکاران،  عشقی صنعتی و(

داد که کاربرد توام کود دامی  نیز نشان) 1388(همکاران 
درصد کود  35درصد کود دامی و  65( و شیمیایی 

باعث بیشترین عملکرد بیولوژیک درگیاه ذرت ) شیمیایی
کاربرد  داشتند اظهار) 1386(اسکندري و آستارایی  .شد

عملکرد  ورمی کمپوست سبب افزایش معنی داري در
اهمی بیولوژیک می شود آنها دلیل این افزایش را فر

و همچنین ,N , P ,K Ca ,Mg  Cعناصر غذایی مانند 

ورمی  از ازي تدریجی عناصرساثرات مثبت بین آزاد
توسط گیاه دانسته  جذب تدریجی عناصر کمپوست و

تیمار ورمی ) 1388(همکاران  در بررسی مرادي و .اند
گیاه کمپوست افزایش معنی داري درعملکرد بیولوژیک 

بطور کلی نتایج این  .کردرازیانه نسبت به شاهد ایجاد 
آزمایش نشان داد که استفاده از کودهاي آلی و یا تلفیق 
آن ها با کودهاي شیمیایی می تواند بر فراوانی علف 
هاي هرز و نیز تولید ماده خشک آنها تاثیر گذاشته و از 
طرفی موجب افزایش عملکرد گیاه زراعی شود، که این 

مر احتماال از طریق بهبود وضعیت خاك و آزادسازي ا
تدریجی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و در نهایت بهبود 

 زیرا بذور. وضعیت رقابتی گیاه زراعی میسر می شود
باالي خاك تحریک نیتروژن علف هاي هرز در شرایط 

به جوانه زنی شده و اکثر آنها نیز کارایی جذب عناصر 
لذا دور از ذهن نیست که کاربرد . غذایی باالیی دارند

سبب افزایش رقابت علف هاي هرز و کاهش نیتروژن 
  .عملکرد می شود
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