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 چکیده

 فتی انیبشیپهرز و ی کلیدی توصیف اثرات متقابل گیاهان زراعی با علفهابخشهرز از توانایی رقابتی علف: اهداف
کش ز علفسازی برهمکنش داین پژوهش با هدف کمی باشد.میهای کشاورزی پایدار در سیستمعملکرد گیاه زراعی 

 هرز پنیرک اجرا شد.دی و کود نیتروژن بر رقابت بین گندم و علف-بروموکسینیل+ تو،فور
 

تکرار، در  3های کامل تصادفی با های خرد شوده در قال  طر  بلوک ای به صوورت کرت آزمایش مزرعه: هاروشمواد و 
در مزرعه پژوهشوی دانشوگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اجرا شد. فاکتورهای آزمایش    1381پاییز سوال  

های اصوولی و هکتار کود اوره( به عنوان کرتکیلوگرم در  311و  881، 111، 51شووامل سوومو  مختلف نیتروژن ،صوو ر،  
لیتر  1/1ز توصیه شده ،نسبت از د 1و  51/1، 1/1، 81/1ص ر، [دی -کش بروموکسوینیل+ تو،فور دُزهای کاهش یافته علف

 به عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شد.   ]در هکتار(
 

ر بیشوووتر کود نیتروژن و دُزهای با تر توده گندم در شووورایص مصووورف مقادی زیسوووت نتوای  نشوووان داد که : هایاافها   
کش در حداقل در حداکثر و در شورایص مصورف مقادیر کم کود نیتروژن و عدم مصرف علف   دی-ربروموکسوینیل+ تو،فو 

کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار به  131گرم در متر مربع با کاربرد  611گندم در حدود  تودهبود. دسوووتیوابی به زیسوووت  
درصد دُز توصیه شده  11کتار و کیلوگرم کود نیتروژن در ه 881کش یا کاربرد ز توصیه شده علفدرصود د  111همراه 
حداکثر  .کش مقدور شوودز توصوویه شووده علف درصوود د 11کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار با  311کش و یا کاربرد علف

 311کش و مصووورف گرم در متر مربع( در رقوابت با گندم در شووورایص بدون کاربرد علف  11/735توده پنیرک ،زیسوووت

با افزایش مصوورف کود نیتروژن افزایش و با مصوورف  (μ) توان رقابتی پنیرک دسووت آمد.کیلوگرم کود اوره در هکتار به 

 اوره در هکتار به حداکثر رسید و مصرف کود بیشتر از این حد باعث کاهش توان رقابتی پنیرک شد. لوگرمیک 111
 

کاهش یافت که این کاهش در داری در پژوهش حاضوور، زیسووت توده گندم در رقابت با پنیرک به طور معنی: نهیج  گیری
 دارمعنی کاهش باعث پنیرک مهار بدون اوره مصوورف بنابراین، افزایش .بود چشوومگیرتر کشتیمار عدم مصوورف علف

 .خواهد شد گندم توده زیست

 شاخص برداشت، کود نیتروژن ،کشدُز علف رقابتی، توان ،برهمکنش: های کلیدیواژه
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Abstract 

Bachground & objective: The competitive ability of weed is one of the key elements in describing the 

interactions of crops with weeds and predicting crop yield loss in sustainable agricultural systems. The aim of 

this study was to quantify the interactve effects of nitrogen fertilizer and reduced dose of bromoxynil+2,4-D 

on the competition of wheat–mallow. 

 

Materials & Methods: An experiment was conducted in the research field of Agricultural Sciences and 

Natural Resources University of Khuzestan during 2016-2017 growing season. Experimental design was split 

block based on completely randomized block design with three replications. Experimental factors consisted of 

nitrogen level (0, 75, 150, 225 and 300 kg.ha-1 of urea fertilizer) as main plot and reduced dose of 

bromoxynil+2,4-D (0, 0.25, 0.5, 0.75 and 1 time of recommended dose (1.5 L.ha-1)) as sub plots.  

 

Results: Results showed that wheat biomass was the most in case of applying more doses of herbicide plus 

nitrogen fertilizer. However, it was the least without herbicide and fertilizer application. Nitrogen fertilizer 

(130 Kg.ha-1)+recommended dose of herbicide (1.5 L.ha-1) or 220 Kg.ha-1 nitrogen fertilizer+50% 

recommended dose of herbicide and/or 300 Kg.ha-1 nitrogen fertilizer+55% recommended dose of herbicide 

can be used to achieve wheat biomass about 600 (g m-2). Mallow biomass was greatest without herbicide 

application and use of 300 kg ha-1 of urea fertilizer. Competitive ability of mallow (μ) increased with increasing 

nitrogen fertilizer use and reached maximum with applying of 150 (kg h-1of urea), but the use of more than 

this, reduced the competitive ability of mallow.  

 

Conclusion: In this study, wheat biomass was significantly reduced in competition with mallow, which was 

significantly higher in non-herbicide treatment than other treatments. Therefore, increasing urea consumption 

without mallow control will significantly reduce wheat biomass. 

 

Keywords: Competitive Ability, Harvest Index, Herbicide Dose, Interaction, Nitrogen Fertilizer  
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 مقدم 

هووای هوورز در نووظووامهووایعوولووفاساس مدیریت 

اسوووت اده از اصوووول مدیریت تل یقی  ،کشووواورزی پایدار

که بستگی به شناخت دقیق  است (1IWM) های هرزعلف

رقووابووت  کیووولوژیزیفاکوی مختلف هوا جنبووهو کوواموول از 

؛ 1887 همکاران ر واتولن) هرز بوا گیاه زراعی دارد علف

به هرز توانایی رقابتی علف (.8112نصووورتی و همکاران 

های محیمی نظیر شورایص اقلیمی و خاکی وابسته  فاکتور

اثرات شووورایص اقلیمی روی رقابت گیاه  مموالعه اسوووت. 

هرز بسیار مشکل بوده و لذا اکثر ممالعات زراعی با علف

یووت و همکوواران ار، روی شووورایص خوواکی نظیر رطوبووت

؛ 1886رد و همکاران اجورنسوووگو ، نیتروژن و ،(1888

مدیریت کود  .ستا شده متمرکز (1881رونی و همکاران 

ای در تداخل هظیکی از عملیاتی اسووت که نقش قابل مالح

یتوموواسوووو د( هرز و محصوووول زراعی داردهووایعلف

بر رقوابوت گیاه   توانود  مقودار نیتروژن خواک می   .(1881

بلک شوواو و برادنت ، باشوودگذار ثیرهرز تأعلفزراعی و 

که عملکرد بسویاری از ممالعات نشان داده است   .(8112

محصوووول بوه دنبال اضوووافه کردن مواد هذایی به خاک   

ومیس لیابد ،یتروژن، پتاسویم و فسوو ر افزایش می مانند ن

مواد  از مهمترین در این میووان، نیتروژن ؛(1888و کووانر 

های هوذایی مورد نیواز گیواهوان زراعی و هم،نین، علف    

 ،کهاما درحالی(. 8116باشد ،محمدی و همکاران هرز می

اد هذایی به طور آشووکار رشوود محصووول را افزایش   مو

بسووویاری از ممالعات نشوووان داده اسوووت که   ،دهنود می

هرز نسوبت به محصووول ممکن اسووت بیشتر از  هایعلف

 کود سوووود ببرنود و این شووواید به علت افزایش توانایی  

 مپنگ نایرکو وا،هرز در جذب این عناصر باشد هایعلف

 از هرزهایعلف. (1881یکر و همکاران ت ؛1883 دی داتا

 نور، سوور بر خود مجاور زراعی گیاهان با رقابت طریق

 قرار ثیرتأ تحت را زراعی گیاه عملکرد هذایی، مواد و آب

 کووه طوری بووه .(8111راجکووان و سوووانتون ، هنووددمی

                                                           
1 Integrated Weed Management 

 کنترل برای مووخووتوولفهووای شرو اعومووال  رهوم عولوی  

 در درصوود 11حدود  در عملکردی، کاهش هرزهایعلف

،کروپف و وانلر  اسوووت شوووده گزارش زراعی گیاهان

 به بسووته هرزهایعلف کنترل عدم صووورت در(. 1883

 11-111 بین خسوووارت این زراعی، گیاه رقابتی توان

در بررسی  .(1883،کروپف و وانلر  اسوت  رمتغی درصود 

اثرات روش کواربرد، مقودار و زمان کاربرد نیتروژن بر   

که روش کاربرد  شدهرز باگندم مشاهده هایعلفرقابت 

 نیتروژن نسوووبت به سوووایر عوامل، تأثیر بیشوووتری در 

 داشووووت هرزهووایعلفرقووابتی گنوودم بووا  افزایش توان

گزارش این اسووواس  بر .(8117شووواو و همکاران بلوک ،

 عملکرد گندم در کاربرد نواری نیتروژن نسبت به کاربرد
و چه در شرایص عدم رقابت  چه در رقابت ،سراسری آن

های هرز بیشوووتر بود. مدیریت مصووورف کودهایبا علف

تل یقی  موودیریووت از عونووان جز ی   دار بووهنویوتوروژن   

هرز محصوووو ت زراعی معرفی شوووده اسوووت  هایعلف

ترکی  مقادیر کاهش یافته  (.8113پترسووون و همکاران ،

کش و نیتروژن ممکن است باعث شکست در کنترل علف

 هرز و در نتیجووه کوواهش عملکرد گیوواه زراعیهووایعلف

 بر رویآزمایشووی  در .(8111عباسووی و همکاران ، گردد

کش و سووومو  مختلف ارزیووابی مقووادیر مختلف علف

گندم زمستانه عملکرد ماده خشک  گزارش شود نیتروژن 

 121بووا افزایش نیتروژن تووا حوودی افزایش یووافووت و از 

کیلوگرم نیتروژن در هکتوار افزایشوووی   361کیلوگرم توا  

؛ در حالی که توانایی (8116a،کیم و همکاران  دیده نشوود

کش تغییرات هرز در تیموار بدون علف هوای علفرقوابوت   

در هکتوار پوذیرفت، ولی پس ازآن    لوگرمیک 121کمی توا  

ز دُ .(8116aکیم و همکوواران ، رو بووه فزونی گووذاشوووت 

ای تنظیم ها به گونهکشتوصوویه شووده برای کاربرد علف

های هرز در کنترل علفشوووود کوه ت ووومین کننوده    می

یاری از موارد امکان اما در بسوو؛ شوورایص مختلف باشوود 

هرز بووا هووایعلفکش و کنترل مملوب ز علفکوواهش د

 کاربرد با این وجود،. های کاهش یافته آن وجود داردزدُ
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ز توصوویه شووده ممکن اسووت کش به مقدار کمتر از دعلف

و یووا افزایش  هووای هرزمنجر بوه کنترل نوواکووارآمود علف  

شوووود و بنابراین رقابت بین گیاه  احتموال بروز مقاومت 

های هرز تداوم یابد و در نهایت به کاهش زراعی و علف

زهای ات دُبنابراین  زم اسووت که اثر؛ عملکرد منت  گردد

کش بر رقابت بین گیاه زراعی کواهش یوافته کاربرد علف  

ان کسووازی شووود و بدین ترتی  ام یهای هرز کمّو علف

کش به دقت بررسوووی یافته علفکاهش زهوای کواربرد د 

-هم،نین، فهم چگونگی تغییر تعامل گیاه زراعی شوووود.

علف هرز بوا مصووورف کودهای نیتروژن، در بسووویاری   

موارد ممکن اسووت به توصوویه کاهش مصوورف کودهای  

که نیتروژن از طریق تغییر تراکم  نجر شود. چراممذکور 

ل رقابتی بین گیاه دتعا های هرز برده علفوو زیسوووت ت

علف هرز موثر اسوووت ،درخشوووان و همکوواران  -زراعی

رسد کاهش مصرف کودهای نظر می(. بنابراین، به8112

های هرز کوه مزرعوه آلوده بوه علف   نی در زموانی ژنیترو

های هرز و هم از م از نظر مدیریت مناس  علفباشود ه 

م ید واقع شووود  ،نظر کاهش اثرات من ی زیسووت محیمی

 (.8112رخشان و همکاران ،د

هرزی پهن برگ با ریشه های راست و پنیرک، علف

باشود که قادر اسوت به خوبی عناصر هذایی به   عمیق می

ویژه نیتروژن را از خاک جذب نموده و با افزایش سریع 

زیسوووت توده خود، منجر به افت شووودید عملکرد گیاهان 

کش علف 87اکنون ت (.1881ماکوسوووکی زراعی شوووود ،

برای گندم و جو در ایران ثبت شووده اسووت که شووامل نه 

کش دو کش و ه ت علفبرگکش، هشووت پهنبرگباریک

 کشعلف که (8115زند و همکاران ، باشوووندمنظوره می

 1/1بوکتریل ، تجاری نام با دی-رفوتو،+ بروموکسووینیل

 دهشوو توصوویه کشبرگپهن دو از ترکیبی لیتر در هکتار(

 از. است شده ثبت تازگی به که باشود می گندم مزارع در

ز بررسوووی امکان کاهش دُ ،هدف از این آزمایش ،رو این

در  دی-رفو ،کش بروموکسوووینیوول+ تومصووورفی علف

و گنوودم سوووموو  موخوتلف کود نیتروژن در مزرعووه    

کرد بینی عملسازی ضری  رقابتی پنیرک برای پیشکمی

 .گندم بود

 

 هامواد و روش

در  1381-86این آزموایش در پاییز سوووال زراعی  

زی و منابع کشووواورعلوم مزرعه پژوهشوووی دانشوووگاه 

آزموایش به صوووورت   د.شووو، اجرا طبیعی خوزسوووتوان 

های کامل هوای خرد شوووده در قال  طر  پایه بلوک کرت

تکرار انجام شد. کود نیتروژن به عنوان  سهتصوادفی با  

 311و  881، 111، 51، ص رسمح  1های اصولی در  کرت

درصوووود  76،اوره  کوداز منبع کویولوگرم در هکتووار   

تو، فوردی+بروموکسوووینیوول کش ز علفو دُ( نیتروژن

هوای فرعی در پن   بوه عنوان کرت ( EC56%، ،بوکتریول 

ز توصوویه شووده  برابر د 1و  51/1، 1/1، 81/1، 1سوومح 

 کاشت جهت زمین سازی آمادهلیتر در هکتار( بود.  1/1،

 تسوومیح و دارشووخم برگردان سووپس انجام ماخار و با

کیلوگرم در هکتار  111و  111مقدار  .شوود انجام مزرعه

ات سول کودهای فسو ر ،سووپر فس ات تریپل( و پتاس ،  

شد.  عمالا سازی مزرعهیم( مورد نیاز هنگام آمادهپتاس

ها، بذر مربوط به برای یکنواخت سووبز شوودن تراکم بوته

 چمرانرقم ، گندمهر خص کشووت برای هر یک از دو گیاه 

 به،و پنیرک به صووورت ضووریبی از تراکم مورد نیاز  (8

محاسبه و در پاکت  (مربع متر در بوته 11 و 311 ترتی 

 جداگانه قرار داده شوود. یک روز قبل از کشووت با شوویار 

های ر کرتمتر دسانتی 81شویارهایی به فواصل   ،بازکن

ایجاد گردید، سوپس بذور گندم به صورت دستی   مربوط

متری در داخل شیارها قرار داده سانتی دوو به فواصول  

شودند و هم،نین بذور پنیرک به صووورت دستی در بین  

 تراکم شوودن، سووبز از پس و خموط کشووت پخش شوود 

 هاکرت تمامی در مربع متر در بوته 11 تعداد به پنیرک

 سمپاش از اسوت اده  با سومپاشوی   .شود  داشوته  نگه ثابت

مجهز به نازل  Matabi مدل شووارژی لیتری 81 پشووتی

 اساس بر شده،کالیبره  بار 8 فشار با و( 11113، جتیت

پس  صووورت به( هکتار در آب لیتر 311 تا 811 مصورف 



 299 ....                                                        در زراعت گندم کش بروموکسینیل+توفوردی و کود نیتروژنبررسی امکان کاهش دٌز علف

 یبرگ 7-6،گندم  یزندر اواسوووص مرحله پنجه یشووویرو

صوووورت به یتروژناز کود ن یمینشووود.  انجوام ( یرکپن

م گند زنیهدر اواسص مرحله پنج یگرد یمو نکاشوت  یشپ

مزرعه به سوووایر  بوا توجوه به آلوده بودن   شووود. یعتوز

 هایی مانند چ،مهوای هرز بوه ویژه کشووویوده برگ   علف
(Lolium rigidum Gaud. )است اده با سومپاشی  عملیات 

 EC8% ،2/1تاپیک، ، پروپارجیل کلودینافپ کشعلف از

هم،نین، سایر  .شد انجام جداگانه طور( به لیتر در هکتار

های برگ در صوووورت رویش در کرتهای هرز پهنعلف

پس از صوووورت دسوووتی وجین شووودند.  آزموایشوووی به 

اوایل تا اواسووص در  ،بییبرداری تخر، نمونهسوومپاشووی 

از هر کرت با اسووت اده از کادر ، روی گندمسوواقه مرحله

های گیاهی پس سوانتیمتر مربع انجام شد. نمونه  11×11

درجه سووانتیگراد  51از خشووک شوودن در آونی با دمای 

 31عملیوات برداشوووت گنودم در تواریخ    توزین شووودنود.  

 درصورت دستی به 1386فروردین تا پنجم اردیبهشووت 

انجووام شوووود. برای مربع  متر یووک معووادل مسوووواحتی

سوواعت در  72ها به مدت گیری وزن خشوک، نمونه زهاندا

و سوووپس  نگهداریگراد درجه سوووانتی 51آون با دمای 

 .شدند توزین

 در هر سووومح از مصووورف کود نیتروژن، تغییرات 

کش با ز مصوورف علفدر پاسووخ به دُتوده گندم زیسووت

 (1رابمه ، یپارامترمدل سوویگمو یدی چهار  ازاسووت اده 

  :(8113 ین و همکاران،توصیف شد 
Y=Ywf+

Ywf-Ywi

1+ exp(-(
dose-CD50

B
))

              (1،رابمه 

گندم در  تودهسووتیز، fwY که در این مدل، پارامتر

گندم در  تودهسوووتیز، iwY ،هرزعلفشووورایص عاری از 

 ازیموردنز مؤثر د، 50CD ،هرزعلف شووورایص آلوده بوه 

هرز بر یهاعلفدرصووود از تأثیر رقابت  11برای کاهش

 است. یشوی  منحنی سویگمو ید   ،B گندم و تودهسوت یز

در پاسخ ( W، هم،نین، تغییرات زیسوت توده علف هرز 

کش در هر سومح از مصرف کود نیتروژن با  ز علفبه دُ

رابمه ، کمی شد( 8111،ریتز و استریبیگ پاسخ -زمدل دُ

8): 

=W           (8،رابمه   
d

1+exp(b*(ln(Dose)-ln(ED50)))
 

کاهش  یبرا ازیموردن زد ،50ED مودل  نیا در کوه 

 هرزیهاعلف تودهستیز ،d هرز،علف تودهسوت یز 11/1

  یش ، bوکش( ،بدون علف هرزعلف به آلوده صیشرا در

 .است یمنحن
 

 هرزعلف توان رقابهی

در  (Y، و گندم (W، یرکپن تودهیستز ینب رابمه

 یهر سمح از مصرف کود اوره با است اده از مدل هذلول
 رابمه، شد توصیف (8117مون و همکاران ،گوشه راست

3.)  
=Y                                   (3،رابمه   

Ywf

(1+μ×W)
 

هرز در برابر علف یرقابت ییتوانوا  μ ینجوا ا درکوه  

  SAS9.2راست اده از نرم افزاها با داده .است یزراع یاهگ

 و هم،نین به منظور رسوووم نمودارها ازتجزیوه وتحلیل  

 .است اده شد SigmaPlot 11 و SAS9.2 نرم افزار

 
 نهایج و بحث

 زیست توده گندم

کش و برهمکنش ز علفاثر سوواده کود نیتروژن و دُ

توده گنوودم را داری میزان زیسوووتطور معنیاین دو بووه

. ها نشوان داده نشود(  ،داده (P<0.01ثیر قرار داد ،أتحت ت

توصووویف اثر هر برای ارا ه یک مدل ترکیبی که قادر به 

کش بر ز علفمصووورف کود نیتروژن و د دو عوواموول

توده گندم باشووود، ابتدا با اسوووت اده از یک تابع  زیسوووت

ز مناسووو  تغییرات زیسوووت توده گندم در پاسوووخ به دُ 

توصووویف شووود و سوووپس تغییرات هر یک از   کشعلف

پارامترهای آن در پاسوخ به مقدار مصرف کود نیتروژن  

د. در نهایت، مدل ترکیبی با با روابص دیگری توصویف ش 

اری روابص مختلف بجای پارامترهای مدل اولیه به ذجایگ

 دست آمد.

 کشعلفز گندم در پاسخ به افزایش د تودهسوت یز 

سوومو  مختلف مصرف  درپنیرک و کاهش توان رقابتی 
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 حالنیا با. (1،شوووکل  کود نیتروژن افزایش نشوووان داد

برای سمو  افزایش ماده خشووک شوی  و شوکل منحنی   

 نیا فیتوص یبرا .مختلف مصرف نیتروژن مت اوت بود

 در( 1،رابمه  یچهار پارامتر سیگمو یدی یپاسوخ، منحن 

در مقابل  گندم توده ستیزهای داده به یکود سومح  هر

 انسیوار هی(. تجز1 شکل، شود  داده برازشکش ز علفدُ

شووده توسووص  برآورد یپارامترهانشووان داد  ونیرگرسوو

گندم در  تودهستیز یهابه داده دیگمو یمدل سو  برازش

 در ید-رفو ،تو+ لینیبروموکس افتهیکاهش یزهابرابر دُ

. (1بود ،جدول  داریمعن یاز نظر آمار یهر سووومح کود

 شیبا افزا گندمتوده  سوووتیز راتییتغ یخوبمدل به نیا

 نییتب  یضووور کهیطوربوه  ؛کرد هیو کش را توجز علفدُ

/. 86 از شوووتریکش بسووومو  مختلف علف یموودل برا

 پارامتر، ی این مدلهاینیبشیپ بر اسوواس .شوود برآورده
wfY ،در  (پنیرکگندم در شوورایص عاری از  تودهسووتیز

 بین کود نیتروژن مختلفشووورایص مصووورف مقووادیر  

برآورد شد که با  ،گرم در متر مربع( 11/631 تا 31/862

 برآورد با یکدیگر در نظر گرفتن مقادیر خمای استاندارد

گندم  تودهستیز، iwY برآورد داری داشتند.ت اوت معنی

نیز بسوته به مقدار مصرف   (پنیرکدر شورایص آلوده به  

( متغیر ،گرم در متر مربع 81/821 تووا 12/811بین کود 

بسوووته به میزان مصووورف کود نیتروژن،   بود. هم،نین

از  11/1برای کوواهش  ازیووموردنز مؤثر ،د 50CD مقوودار

و  18/1بین گندم(  تودهسوووتیزبر  پنیرکتوأثیر رقوابت   

و  12/1 بین( Bپارامتر ، و شوی  منحنی سیگمو ید  32/1

بووا توجووه بووه اینکووه  .(1،جوودول برآورد شوووود  82/1

برآوردهوای مت واوتی از پارامترهای مدل سووویگمو یدی   

 زتوصوویف کننده تغییرات زیسووت توده گندم در مقابل دُ 

کش برای هر سووومح از مصووورف کود نیتروژن به  علف

. در مرحله بعد، با مشووواهده نمودار پراکنش آمددسوووت 

تغییرات هر یوک از پوارامترهوای مودل سووویگمو یدی در     

روابص رگرسیونی برازش مقابل سومو  کود نیتروژن و  

هر یک تغییرات مختلف، تابع مناسوووبی برای توصووویف  

 انتخاب شد.

 

 دی-پارامهرهای مربوط ب  مدل سیگموئیدی برهمکنش سطوح مخهلف کود نیهروژن و بروموکسینیل+ تو،فور -1جدول 

 گندم تودهستیزبر 

 نیتروژن ،کیلوگرم

(اوره در هکتار    

پارامتر    R2 P استاندارد اشتباه از برآورد ±

YWf (g.m-2) YWi (g.m-2) CD50 B   

1 

51 

111 

881 

311 

18/6±31/862  13/18±12/811  18/1±18/1  18/1±82/1  85/1  1787/1  

15/8±11/736  33/6±11/832  11/1±88/1  11/1±15/1  88/1  1172/1  

38/31±83/618  16/18±12/818  16/1±32/1  11/1±13/1  86/1  1112/1  

31/1±68/581  71/8±58/851  18/1±37/1  11/1±11/1  88/1  1118/1  

83/8±11/631  63/3±81/821  11/1±33/1  13/1±12/1  88/1  1112/1  

wfY گندم در شرایص عاری از پنیرک؛  تودهستیزiwY 50گندم در شرایص آلوده به پنیرک؛  تودهستیزCD از  11/1برای کاهش  ازیموردنز مؤثر د

 یشی  منحنی سیگمو ید Bگندم؛  تودهستیزتأثیر رقابت پنیرک بر 

 

 

شووکل ی درجه دو توصوویف شوود ،رابمهدر پاسووخ به افزایش مصوورف کود نیتروژن با اسووت اده از یک  wfY تغییرات

نیتروژن در هکتار به  لوگرمیک 881با افزایش مصورف کود نیتروژن افزایش و با مصرف   wfY ،این مدل بر اسواس (. الف8

گندم در شرایص عاری از علف هرز شد ،شکل  تودهستیزحداکثر رسوید و مصورف کود بیشتر از این حد منجر به کاهش   

در پاسوخ به افزایش مصورف کود نیتروژن با اسوت اده از یک رابمه نمایی افزایشوی توصیف      iwY (. تغییرات پارامترالف8

را با افزایش مصوورف کود نیتروژن با خمای بسوویار کوچکی توصوویف کرد ،شووکل  wiY که این مدل تغییراتطوریشوود. به

  (.ب8
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 توده گندم در پاسخ ب  افزایش دُز بروموکسنیلب  زیست شدهدادهمنحنی سیگموئیدی برازش  -1شکل 

 دی در سطوح کود نیهروژن-+تو، فور

 
 

 

 ( wiY) هرزو آلوده ب  علف)الف(  (wfY) هرزعلفتوده گندم در شرایط عاری از  تغییرات زیست- 2شکل

 نیهروژن  در پاسخ ب  افزایش مصرف کود)ب( 

 

در شوورایص  iwY، ی این مدلهاینیبشیپ بر اسوواس

برآورده شوود و در  53/811مصوورف کود معادل  بدون

کیلوگرم در هکتار به ترتی   311و  881شرایص مصرف 

 ی شد.نیبشیپ 87/821و  61/862حدود 

پاسخ به افزایش مصرف  در 50CD تغییرات پارامتر

 شکل، توصیف شدی نمایی رابمهیک نیز با کود نیتروژن 
نیتروژن مقدار کود با افزایش  گندم 50CD مقادیر (.الف3

. مدل نمایی افزایش نشان داد کیلوگرم در هکتار( 111،تا 

گندم با  50CD افزایشتوصیف بهتری از  ،شیافزای

های نیتروژن نسبت به سایر مدل کود افزایش سمح

 در پاسخ بهB  ییرات پارامترغداشت. ت شدهیبررس
ی رابمهافزایش مصرف کود نیتروژن با است اده از یک 

 رسدیم نظربه (.ب3 نمایی کاهشی توصیف شد ،شکل

-یزراع یاهدر رقابت گ یتروژنمصرف کود ن یشکه افزا

 یصفراهم ساختن شرا یقاز طر تواندیهرز م یهاعلف

  صیشرا   یجادا   و  کشعلف بهتر   تأثیر  یبرا   مناس  

ز توصیه شده(کش ،نسبت از دُدُز علف  

(g
.m

-2 )
م 
ند
 گ
ده
تو
ت 
س
زی
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B=0.08+0.19 (-0.0096N)

Rsqr=0.98
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شیب  B( و الف) (توده گندماز تأثیر رقابت پنیرک بر زیست 05/5 دُز مؤثر مورد نیاز برای کاهش) 50CDتغییرات  -3شکل 

 (بیهروژن )نپاسخ در پاسخ ب  افزایش مصرف کود -زمنحنی د

 

شده  یاشمپهرز س یهارشد مجدد علف ینامناس  برا

 گردد 50ED کش و کاهشپاسخ علف-دُز ییرمنجر به تغ

 .(8112،درخشان و همکاران 

 ، wfY ،wiY کنندهفیتوصوووبوا جایگذاری روابص  

50CD وB  در پاسخ به افزایش مصرف کود نیتروژن در

 دهتوسووتیزتغییرات  کنندهفیتوصوومدل سوویگمو یدی 

لی مد دی-رفو،بروموکسووینیل+ توز گندم در واکنش به دُ

ی برهمکنش کود نیتروژن نیبشیپبرای ( 7،رابمه ترکیبی 

 .آمد به دستگندم  تودهستیزبر  کشعلفز و د
+Y=αN+ρN2δ0     (7)رابطه

δ0+αN+ρN2-w0+ϑ(1-exp-bN)

1+ exp(-(
dose-Y0+δ(1- exp -σN)

θ0+τ expφNB
))

 

توده گندم در پاسووخ به برهمکنش بینی زیسووتپیش

و کود نیتروژن بووا  دی-رفو،ز بروموکسوووینیوول+ تود

 شدهارا هی بعدسهاست اده از این رابمه در قال  نمودار 

 تودهبینی این مدل، زیستیشپبر اساس  (.4 است ،شکل

نیتروژن و  گندم در شورایص مصورف مقادیر بیشتر کود  

در حداکثر و  دی-رفو، بروموکسووینیل+ تو زهای با تردُ

 کشعلف و در شوورایص مصوورف مقادیر کم کود نیتروژن

در حوداقول بود. هم،نین، در شووورایص مصووورف مقادیر    

توده گندم در تر کود نیتروژن تندی کاهش زیسووتیشووب

زهای کاهش یافته هرز با کاربرد دهایعلفاثر رقابت با 

کش شودیدتر از شرایص مصرف مقادیر کم نیتروژن  علف

-رفومورد نیاز از بروموکسوووینیل+ تو، زدُ ،هم،نین بود.

 توده گندماز زیسووت ن معینیبرای دسووتیابی به میزا دی

های هرز در شووورایص مت اوت ثیر رقوابوت علف  تحوت توأ  

 1نمودار کانتور در شکل مدیریت کود نیتروژن در قال  

بینی مدل ترکیبی، بر اسووواس پیش ارا ه شوووده اسوووت. 

گرم در متر  611ای در حدود تودهدسوووتیابی به زیسوووت

کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار به  131مربع بوا کاربرد  

کش یا کاربرد ز توصوویه شووده علفدرصوود دُ 111همراه 

ز درصووود دُ 11کود نیتروژن در هکتار و  کیلوگرم 881

کیلوگرم کود  311کش و یا کاربرد توصووویه شوووده علف

ز توصووویه شوووده  درصووود دُ 11نیتروژن در هکتوار بوا   

  (.1کش مقدور بود ،شکل علف

توده گندم در شوورایص مصوورف مقادیر کم   زیسووت

ی پایین بود. برای دستیابی به توجهقابلطور نیتروژن به

هووای عملکردهووای بهینووه در گنوودم بسوووتووه بووه ویژگی 

 الس در شده کاشتهفیزیکوشیمیایی خاک و گیاه زراعی 

کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار  811تا  111بین  قبول 

در این آزمایش،  (.8116bکیم و همکاران ، نیواز اسوووت 

ار کود کیلوگرم در هکت 881توده گندم با مصرف زیست

 البته،   در متر مربع( بود.  گرم 68/581،  حداکثر اوره، 

 (الف)
 (ب)

در هکتار(اوره کود نیتروژن ،کیلوگرم  اوره در هکتار( کود نیتروژن ،کیلوگرم   
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 یافه  بروموکسنیلیر دُزهای کاهشتأثتوده گندم در شرایط رقابت با پنیرک تحت بینی زیستپیش -4شکل 

 دی و کود نیهروژن-تو، فور +
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 توده گندم دی و میزان نیهروژن مورد نیاز برای حفظ سطح معینی از زیست-دُز بروموکسینیل+تو،فور -0شکل 

 در شرایط رقابت با پنیرک

 

توده با تر در این مرحله به معنای دسووتیابی به زیسووت 

عملکرد دانه  چراکهرسویدن به عملکرد دانه با تر نیست  

وانس و ناوای ) اندازی بیشووترممکن اسووت در اثر سووایه

کیم و همکاران ، های بارورکواهش تعوداد پنجوه   (، 8115

8116aرایان ، ای برای نورگونه ( و افزایش رقابت درون

رسوود به نظر مییر قرار گیرد. تأثتحت  (8118همکاران و 

یاه گابت که سمو  مختلف نیتروژن اثرات مت اوتی بر رق

ژوهشی پد؛ به طوری که در داشته باش هرزعلف-زراعی

(K
g.

h
a-1

ن (
وژ
تر
 نی
ود
 ک

  

ز توصیه شده(کش ،نسبت از دُدُز علف  
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مشووواهوده شووود که نیتروژن اثری بر توان رقابت هالت   

دیما و همکاران ) زمسوووتانه با یو ف وحشوووی نداشوووت

که در پژوهشی دیگر گزارش شد که در در حالی(؛ 8111

سووومو  بووا ی نیتروژن، توان رقووابووت گنوودم در برابر  

 (.8116bکیم و همکاران  ،یابد هوای هرز کواهش می  علف

هایی که در زمینه بنوا بوه گزارش محققین از جمله چالش  

های کاهش عملکرد محصووو ت زراعی در ح ووور علف

ویژه بههرز ممر  اسوووت رقوابوت بر سووور منابع هذایی    

های نیتروژن اسوووت و با توجه به مصووورف لوکس علف

های هرز، هرز، در صوووورت آلوده بودن مزرعه به علف

های هرز تمام افزایش مصرف کود نیتروژن به ن ع علف

بنابراین، این امر  (.8116خواهد شد ،محمدی و همکاران 

های هرز در منجر به افزایش تداخل و قابلیت رقابت علف

های پیشووگیری از شووود. یکی از راهبرابر گیاه زراعی می

توده و درصوود پوشووش زیسووتافزایش این حالت، بروز 

تواند نقش مهمی در برتری میباشووود که گیاه زراعی می

 های هرز داشوووتهرقوابتی ارقام و سووورکوب کردن علف 

های های هرز در سووویسوووتم بواشووود و در مدیریت علف 

د ،محمددوست رکشواورزی پایدار مورد است اده قرار گی 

هم،نین، به منظور تقویت  (.8112 چمن آبواد و همکاران 

های هرز هرچه بیشووتر گیاه زراعی در برابر هجوم علف

تواند م ید کش میزهای کاهش یافته علفاسوووت اده از د

 واقع شود.

 

 توده پنیرکزیست

کش و برهمکنش ز علفاثر ساده کود نیتروژن و د 

هرز توده علفداری میزان زیسوووتطور معنیاین دو بووه

توده زیسوووت (.P<0.01) پنیرک را تحووت تواثیر قرار داد 

پنیرک در همه سوومو  مصوورف نیتروژن در پاسووخ به   

دی کواهش یافت.  -رفو، بروموکسوووینیول+ تو ز افزایش د

 توده پنیرکپاسووخ به تغییرات زیسووت-زبرازش منحنی دُ

کش در هر سووومح از مصووورف کود  ز علفبوا افزایش دُ 

و پارامترهای برآورد شوووده در  6نیتروژن در شوووکول  

ی تغییرات خوببهاین مدل اسوووت.  شوووده ارا ه 8جدول 

 را توجیه کرد؛ کشعلفز پنیرک با افزایش دُ تودهستیز

ضوووری  تبیین مدل برای سووومو  مختلف   کوه یطوربوه 

/. برآورده شووود و هم،نین تجزیه 85، با تر از کشعلف

ی سووومو  کودی همووهواریووانس رگرسووویون نیز برای 

(.  8بود ،جدول  داریمعن

 
دی بر -پاسخ برهمکنش سطوح مخهلف نیهروژن و بروموکسینیل+تو، فور -پارامهرهای مربوط ب  مدل دُز-2جدول 

 پنیرک تودهستیز
 

 نیتروژن  
(kg.ha-1) 

پارامتر    R2 P   استاندارد اشتباه از برآورد ±

d (g.m-2) b ED50 

1  23/13±88/118  26/1±88/8  11/1±58/1   28/1  1138/1  

51  61/2±51/881  38/1±88/8  18/1±13/1   88/1  1131/1  

111  38/11±22/337  62/1±68/3  18/1±76/1   82/1  1161/1  

881  67/8±78/322  71/1±17/7  11/1±7/1   88/1  1111/1  

311  57/1±11/735  73/1±18/6  11/1±38/1   88/1  117/1  

d ،هرز؛ های هرز در شرایص آلوده به علفتوده علفزیستb، 50پاسخ؛ -شی  منحنی دُزED،  ازیموردندُز  

 پنیرک تودهستیز 11/1برای کاهش 

ی مودل، بسوووتوه به میزان   هوا ینیبشپی اسووواسبر 

توده زیسووت، d نیتروژن، برآورد پارامتر کودمصوورف 

 88/118هرز( بین های هرز در شرایص آلوده به علفعلف

 88/8پاسخ( بین -،شی  منحنی دُز b ، برآورد11/735و 

 11/1برای کاهش  ازیموردن،دُز  50ED و برآورد 18/6 تا

   .متغیر بود 38/1و  58/1پنیرک( بین  تودهستیز
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 بروموکسینیلیافه  زهای کاهشدر برابر دُ پنیرکتوده شده ب  زیست پاسخ برازش داده-زمنحنی دُ -6شکل 

 نیهروژن دی در سطوح مخهلف کود-رفو+ تو،
 

ی مناسبتابع  ،با ارزیابی روابص رگرسیونی مختلف

-زرابمه دُ پارامتربرای توصویف تغییرات هر یک از سه  

پاسوووخ در پاسوووخ به افزایش مصووورف کود نیتروژن و  

در پاسوووخ به  d تغییرات پارامتر انتخاب شووود. کشعلف

ی رابمهافزایش مصورف کود نیتروژن با است اده از یک  

این مدل  .(الف5شووکل ، نمایی افزایشووی توصوویف شوود  

با را مصرف کود نیتروژن  با افزایش d پارامتر تغییرات

بر (. الف5کمترین خموای ممکن توصووویف کرد ،شوووکل   

در  d مقوادیر پارامتر  ،ی این مودل هوا ینیبشیپ اسووواس

شد  برآورده 88/118معادل  مصرف کودشورایص بدون  

کیلوگرم در هکتار به  311و  811و در شوورایص مصوورف 

تغییرات  ی شوود.نیبشیپ 11/735و  12/328ترتی  حدود 

ز نیدر پاسوخ به افزایش مصرف کود نیتروژن  b پارامتر 

 .(ب5،شکل  ی نمایی توصیف شدرابمهاز یک است اده با 

b=0.41+1.88exp(0.036N)
Rsqr=0.99
b=0.41+1.88exp(0.036N)
Rsqr=0.99
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 در شرایط آلوده )عدم کنهرل( (d)توده پنیرک و تغییرات زیست (الف) bتغییرات پارامهر  -7شکل 

 در پاسخ ب  افزایش مصرف کود نیهروژن )ب( 

 (الف) (ب)
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در پاسخ به افزایش مصرف کود  50ED تغییرات

یف توصکاهشی ی نمایی رابمهنیتروژن با تابعیت از یک 

در شرایص بدون مصرف کود  50ED  یضر(. 2شد ،شکل

ی شد. نیبشیپ ماده موثر در هکتار گرم28/1معادل 

 طوریه شد. ب 50ED افزایش کود نیتروژن منجر به کاهش

کیلوگرم نیتروژن در  311و  881، 111که با مصرف 

 .رسید 63/1و  61/1 ،65/1هکتار به 

 

ED
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 ( 50ED) توده پنیرکدرصد کاهش زیست 05تغییرات دُز مورد نیاز برای  -8شکل 

 در پاسخ ب  افزایش مصرف کود نیهروژن

 

در  50ED و b، d کنندهفیتوصروابص اری ذجایگبا 

-زنیتروژن در مدل دُپاسوووخ به افزایش مصووورف کود  

پنیرک در  تودهسوووتیزتغییرات  کنندهفیتوصوووپاسوووخ 

ه ،رابممدلی  ،دی-رفو ،ز بروموکسووینیل+ توواکنش به دُ

 زی برهمکنش کود نیتروژن و دُنیبشیپترکیبی برای ( 1

 به دسووتپنیرک به شووکل زیر  تودهسووتیزبر  کشعلف

 .آمد

=W                  (5،رابمه   
Y0+μ(1-exp-ϵX)

1+exp(B̅×(ln(dose)- ln(lmN))))
 

هرز در پاسخ به توده علفبینی مجموع زیستپیش

و کود  دی-رفوز بروموکسوووینیوول+ تو، بورهمکنش دُ 

نیتروژن بوا اسوووت واده از این رابمه در قال  نمودارهای   

شده ( ارا ه11،شوکل   خموط تراز( و 8بعدی ،شوکل  سوه 

کمترین موودل ترکیبی،  بینیاسووووت. بر اسوووواس پیش 

هرز پنیرک در شوورایص مصوورف تو م  توده علفزیسووت

زهوای بووا تر  مقوادیر بیشوووتر کود نیتروژن و کواربرد دُ  

. (8،شووکل  به دسووت آمد دی-رفو ،بروموکسووینیل+ تو

 شیمپاتوده پنیرک در شرایص عدم سکه، زیسوت درحالی

و مصرف مقادیر بیشتر سمو  کودی مورد ارزیابی در 

هرز با توده علف(. مجموع زیسووت 8حداکثر بود ،شووکل 

در تمام سمو   دی-رفو ،ز بروموکسوینیل+ تو افزایش دُ

 زهای کمتری از اینمصووورف کود کواهش یوافوت، اموا دُ    
در  پنیرکتوده کش جهت به حداقل رسوواندن زیستعلف

سووومو  بووا تر مصووورف کود  زم بود. برای مثووال،  

شده توصوویهز هرز با کاربرد نیمی از دُتوده علفزیسوت 

در شوورایص مصرف ص ر،  دی-رفو ،بروموکسوینیل+ تو 

کیلوگرم اوره در هکتووار  311، 811، 811، 111، 111، 11

، 1/177 ،1/116، 1/175، 1/117بووه ترتیوو  در حوودود 

بینی شد متر مربع پیش گرم در 5/118و  6/115، 5/188

ز مورد نیاز دُ ،(. هر یک از خموط نمودار کانتور8،شکل 

ه تودبرای کاهش زیست دی-رفو، بروموکسوینیل+ تو از 

بوه کمتر از یک حد معین را در شووورایص مدیریت   پنیرک

در هکتار(اوره کود نیتروژن ،کیلوگرم   
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دهد. بر این اساس، جهت مت اوت کود نیتروژن نشان می

گرم در  11هرز به کمتر از هایعلفتوده کاهش زیسوووت

و  881، 111، 51متر مربع در شوورایص مصوورف صوو ر،  

ی کشز علفدر هکتار به ترتی  دُکیلوگرم کود اوره  311

ز درصوود از دُ 61و  61،  51، 81، 111برابر یا بیشووتر از 

 (.11کش  زم بود ،شکل شده علفتوصیه

 

 
 یافه  بروموکسینیلیر دُزهای کاهشتأثتوده پنیرک در رقابت با گندم تحت بینی زیستپیش -9شکل 

 کود نیهروژندی و -+تو، فور
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توده پنیرک ب  یک سطح معین برای سطوح مخهلف مورد نیاز برای کاهش زیست دی-دُز بروموکسنیل+تو،فور -15شکل 

 یهروژننمصرف کود 
 

توده پنیرک در متر نتای  نشان داد که مجموع زیست

ش کمربع در رقابت با گندم در شرایص بدون کاربرد علف

در پاسخ به افزایش مصرف کود نیتروژن تا یک حد معین 

کیلوگرم اوره در هکتار( افزایش و با مصرف  881،

ژن
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مقادیر بیشتر از این حد کاهش یافت.  زم به ذکر است 

های پنیرک در شرایص مصرف توده علفکه کاهش زیست

کیلوگرم کود اوره در هکتار به دلیل کاهش  311

در واحد سمح بود. به  پنیرکتراکم بوته  توجهقابل

توده تک بوته پنیرک با مصرف عبارتی، هرچند که زیست

طور مصرف مقادیر کمتر به این مقدار کود نسبت به

یر من ی چشمگیری بر تأثی افزایش یافت اما توجهقابل

ها نشان داده نشده در مزرعه داشت ،داده پنیرکظهور 

توده و افزایش زیستهای متعددی، در آزمایشاست(. 

های هرز در مقایسه با گیاه زراعی در توان رقابتی علف

 ارزیابی رقابتپاسخ به افزایش مصرف کود نیتروژن در 

 Galium) راختیهرزی مانند بیهایعلفگندم با 

aparine L.) وحشییو ف و (Avena fatua L.) ، رایت و

است. مشابه با نتای  به  شدهگزارش (1888ویلسون 

دست آمده در این پژوهش، کاهش تراکم و افزایش 

در پاسخ به افزایش فراهمی  پنیرکتوده مجموع زیست

محمد دوست چمن آباد ) است شدهگزارشعناصر هذایی 

  (.8116و همکاران 

توده پنیرک و گندم در هر سمح از رابمه بین زیست

مصرف کود نیتروژن با است اده از مدل هذلولی 

در  μ(. پارامتر الف11 شکلگوشه توصیف شد ،راست

هرز در برابر گیاه زراعی و این مدل توانایی رقابتی علف

 هرز که درای از علفتودهزیست عکس این پارامتر

توده گیاه درصد افت زیست 11شرایص رقابت منجر به 

برای سمو   𝜇 پارامتر. دهدرا نشان می شودزراعی می

طور مت اوتی برآورد شد مختلف مصرف نیتروژن به

در پاسخ به افزایش مصرف کود  μ ارامترپ. (11 ،شکل

 دتوصیف شدرجه دوم ی رابمهنیتروژن با تابعیت از یک 

با افزایش  μ  از تغییرات 87/1این مدل  (.ب11شکل ،

 بر اساس(. 11شکل مصرف کود نیتروژن را توجیه کرد ،

با افزایش مصرف کود نیتروژن افزایش  μ مقدار ،مدل این

اوره در هکتار به حداکثر  لوگرمیک 111 و با مصرف

رسید و مصرف کود بیشتر از این حد باعث کاهش توان 

 (.ب11 شد ،شکل پنیرکرقابتی 
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توده پنیرک در سطوح مصرف کود توده گندم در برابر زیستگوش  برازش داده شده ب  زیستمدل هذلولی راست -11شکل 

 (ب( با افزایش مصرف کود نیهروژن )μ( و تغییرات ضریب رقابهی پنیرک )الفنیهروژن )
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 برآورد شده توصیه زاز د 77/1و  71/1معادل  ی ترت

 برای بیشتری رقابتی توان 8چمران رقم داد نشان که شد

 یوحش خردل من ی تأثیر برابر در خود توده زیست ح ظ

ممابق با نتای   (.8112و همکاران  بزرین جو، داشت

توده گندم در شرایص مصرف مقادیر کم زیستحاضر، 

ی پایین بود. حداکثر توجهقابلطور نیتروژن به

بدون  در رقابت با گندم در شرایص پنیرکتوده زیست

کیلوگرم کود اوره در  311 ش با مصرفککاربرد علف

 ،( و مصرف کود بیشتر6هکتار به دست آمد ،شکل 

های را با کاهش تراکم بوته پنیرکتوده مجموع زیست

د. برخالف این دادر مزرعه کاهش  ظاهرشده پنیرک

 یر کودتأثسازی یبا کمّ (8116a،و همکاران  کیمنتای ، 

-کش بر رقابت گندم یافته علفزهای کاهشنیتروژن و دُ

ا کشتی بتوده گندم در تکگزارش کردند که زیست کلزا

کیلوگرم در هکتار  121افزایش مصرف نیتروژن تا 

اما مصرف مقادیر بیشتر از این حد منجر  ،افزایش یافت

 ،توده گندم نشد و در عوضبه افزایش بیشتر زیست

دلیل پاسخ رشدی بهتر کلزا به مقادیر با تر نیتروژن به

تعادل رقابتی را به ن ع این گیاه تغییر داد. ت اوت نتای  

( 8116aو همکاران ، کیمدست آمده در اینجا با آزمایش به

گندم با  رقابتپژوهش حاضر،  دراست که  یلدل ینا به

که آنها درحالی شد یبررس پنیرک در یک تراکم ثابت

عنوان یک فاکتور در آزمایش هرز را بهتراکم علف

 طور مشابهو به 50ED ،گنجانده بودند. از طرف دیگر

50CD کیلوگرم  881نیتروژن تا  با افزایش مصرف کود

د رسنظر میکود اوره در هکتار کاهش یافت. بنابراین، به

مصرف  ،هرزهایعلفدر شرایص رقابت طبیعی گندم با 

کش ز مناس  علفهمراه کاربرد دُبهژن کود نیترو

  .ن ع گیاه زراعی تغییر دهد به تواند تعادل رقابتی رامی

 

 کلی گیرینهیج 

 بر بروموکسینیل+دی-تو،فور و اوره متقابل اثر

 فمصر افزایش. بود دارمعنی پنیرک و گندم توده زیست

 توده زیست دارمعنی کاهش باعث پنیرک مهار بدون اوره

 زایشاف با پنیرک با رقابت در گندم توده زیست. شد گندم

 این که یافت کاهش داریمعنی طوربه اوره مصرف

. بود ترچشمگیر کشعلف مصرف عدم تیمار در کاهش

 کشعلف از اوره، زیاد مصرف با اگر که داد نشان نتای 

. کندمی تولید زیادی خشک ماده پنیرک نشود، است اده

 و اوره کیلوگرم 311 مصرف با داد نشان نتای هم،نین، 

 و پنیرک توده زیست بیشترین ،کشعلف مصرف بدون

 کهدرحالی. آمد دست هب گندم توده زیست کمترین

 نیرکپ توده زیست کمترین و گندم توده زیست بیشترین

 لیتر 1 مصرف با همراه اوره لوگرمکی 881 میزان با

 ای نت. آمد دستبه هکتار در دی-،فورتو+ روموکسینیلب

 زیست کاهش باعث اوره کود با تر سمو  که داد نشان

 اوره با تر سمو  که است حالی در این ؛شد گندم توده

نشان امر این  شد. پنیرک توده زیست افزایش باعث

های دهد که در صورت آلوده بودن مزرعه به علفمی

هرز نیتروژن دوستی مانند پنیرک، افزایش میزان کاربرد 

هد اد گندم نخورنیتروژن نه تنها موج  افزایش عملککود 

موج  آلودگی بیشتر  ،بلکه ضمن کاهش عملکرد دانه ،شد

 با ترزهای محیص زیست به دلیل لزوم است اده از د

های هرز خواهد شد. کش به منظور مهار علفلفع

 تواندیم یافت توسعه پژوهش یندر ا که هاییمدل

ا ب رقابتگندم در  تودهیستاز ز یمعقول هایبینییشپ

 یازکش مورد نعلف دُزبرآورد  یارا ه دهد و برا پنیرک

 یدتول یاو  گندم تودهیستفت زمحدود ساختن اُ یبرا

 ادهاست  مورد ،معین حد یک از کمتر به پنیرک تودهیستز

 .گیرد قرار
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