
  

 هاي هرز گندمارزيابي اثرات روش كاشت و كاربرد كودهاي نيتروژن و فسفر در مديريت علف

  2، معصومه دهقان

  اي هرز دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد

در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه  1388

روش كاشت تيمارهاي آزمايشي شامل . هاي كامل تصادفي در سه تكرار انجام شد

-به عنوان كرت) سانتي متر 60سانتي متر و كاشت دو رديفه در طرفين پشته هايي به فواصل 

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

مايش در اين آز .هاي فرعي بودندبه عنوان كرت) متري زير بذر و كاربرد سراسري به صورت پاشش يكنواخت كود در سطح زمين و اختالط سطحي آن  با خاك

درصد ازت به  46كيلوگرم در هكتار بصورت پيش كاشت و مخلوط با خاك و براي نيتروژن از منبع اوره با 

آزمايش روش كاربرد كود و روش  بر اساس نتايج. استفاده شد

هاي هرز را نسبت بطوريكه روش كاشت دو رديفه، وزن خشك علف

كاربرد نواري كود فسفر و . درصد افزايش داد 30و  60

درصد شد و عملكرد دانه گندم را به  53و  46هاي هرز به مقدار 

فسفر و نيتروژن نشان داد كه كاربرد كودها به صورت نواري و كاشت گندم به 

رسد اصالح با توجه به نتايج اين تحقيق، به نظر مي

  .هاي هرز داشته باشدو مديريت علف كودها
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، معصومه دهقان1، محمد حسن راشد محصل*1ابراهيم ايزدي دربندي

اي هرز دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهدهو فارغ التحصيل كارشناسي ارشد شناسايي و مبارزه با علفبه ترتيب عضو هيئت علمي 

  30/1/90: تاريخ دريافت

  19/7/91: تاريخ پذيرش

1388-89هاي هرز گندم در سال زراعي هاي مختلف كاشت و كاربرد كود بر مديريت علف

هاي كامل تصادفي در سه تكرار انجام شدخرد شده و در قالب طرح آماري بلوك هاي

سانتي متر و كاشت دو رديفه در طرفين پشته هايي به فواصل  30هايي به فواصل كاشت يك رديفه در رديف

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

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

كيلوگرم در هكتار بصورت پيش كاشت و مخلوط با خاك و براي نيتروژن از منبع اوره با  150براي كود فسفر از منبع سوپر فسفات به مقدار 

استفاده شد) درصد 50(دهيو اوايل ساقه) درصد 50(كيلوگرم در هكتار در دو مرحله قبل از كاشت 

بطوريكه روش كاشت دو رديفه، وزن خشك علف. هاي هرز داشتداري بر افزايش عملكرد گندم و كاهش رقابت علف

60درصد كاهش و عملكرد دانه و زيست توده گندم را به ترتيب به ميزان 

هاي هرز به مقدار دار زيست توده علفنيتروژن در مقايسه با كاربرد سراسري آنها، به ترتيب سبب كاهش معني

فسفر و نيتروژن نشان داد كه كاربرد كودها به صورت نواري و كاشت گندم به  اثرات متقابل روش كاشت و روش كاربرد كود

با توجه به نتايج اين تحقيق، به نظر مي. هاي هرز با آن داشتصورت دو رديفه بيشترين تاثير را در بهبود علمكرد گندم و كاهش تداخل علف

كودها  تواند نقش مهمي در افزايش كارايي مصرفت ميهاي كاشهاي تغذيه گياهي به همراه تغيير در روش

 زيست توده ، عملكرد مديريت كود، 

                                                 
eizadi2000@yahoo.com 

ارزيابي اثرات روش كاشت و كاربرد كودهاي نيتروژن و فسفر در مديريت علف

به ترتيب عضو هيئت علمي  2و1

 چكيده

هاي مختلف كاشت و كاربرد كود بر مديريت علفبه منظور بررسي روش

هايفردوسي مشهد به صورت كرت

كاشت يك رديفه در رديف( گندم در دو سطح

ربرد كودهاي نيتروژن و فسفر در دو سطحهاي اصلي و روش كا

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

براي كود فسفر از منبع سوپر فسفات به مقدار 

كيلوگرم در هكتار در دو مرحله قبل از كاشت  200مقدار 

داري بر افزايش عملكرد گندم و كاهش رقابت علفكاشت گندم تاثير معني

درصد كاهش و عملكرد دانه و زيست توده گندم را به ترتيب به ميزان  25به كاشت يك رديفه به ميزان 

نيتروژن در مقايسه با كاربرد سراسري آنها، به ترتيب سبب كاهش معني

اثرات متقابل روش كاشت و روش كاربرد كود. درصد افزايش داد 33و  22ترتيب 

صورت دو رديفه بيشترين تاثير را در بهبود علمكرد گندم و كاهش تداخل علف

هاي تغذيه گياهي به همراه تغيير در روش روش

مديريت كود، رقابت، : هاي كليديواژه
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  مقدمه

سال  8000گندم از مهمترين گياهان زراعي است كه از حدود 

پيش به عنوان مهمترين منبع غذايي انسان در اروپا، غرب آسيا 

متوسط عملكرد و توليد . شود شمال آفريقا استفاده ميو 

 باشد ميليون تن مي 600جهاني آن به ترتيب در حدود 

)Dixon et al., 2009 ( و بر اساس آمار موجود توليد آن در

 Koccheki & Khaje( ميليون تن است 12ايران حدود 

Hossaini, 2008 .(هاي روش كاشت، كاربرد كود و كنترل علف

، آفات و بيماريها از مهمترين عوامل موثر در توليد گندم هرز

هاي هرز نقش مهمي در كاهش در اين بين، علف .هستند

كه متوسط تلفات بطوري. عملكرد اين محصول مهم دارند

درصد  25هاي هرز در ايران عملكرد گندم در اثر تداخل علف

 & Koccheki(باشد درصد مي 12تا  10و در مقياس جهاني 

Khaje Hossaini, 2008 .(رسد مديريت از اين رو، به نظر مي

تواند نقش مهمي را در دستيابي به پتانسيل عملكرد ها ميآن

 ,Koccheki & Khaje Hossaini(محصوالت زراعي داشته باشد

ها مهمترين روش كشاز آنجا كه امروزه كاربرد علف). 2008

ست محيطي باشد، معضالت زيهاي هرز ميدر كنترل علف

هاي هرز منجر به ناشي از كاربرد اين روش در مبارزه با علف

هاي پايدار و همسو با محيط زيست در گرايش به روش

  .   هاي هرز شده استمديريت علف

در اين ارتباط، انتخاب تاريخ كاشت مناسب، تناوب زراعي، 

هاي كاشت و تراكم مناسب كاشت، كشت مخلوط، روش

زراعي و  هي از مهمترين راهكارهاي بهمديريت تغذيه گيا

 ;Blackshaw, 2004(پايدار مديريت علف هاي هرز هستند 

Blackshaw, 2005;  Zimdahl, 1999 .( از آنجايي كه در رقابت

هاي هرز و گياهان زراعي، رقابت براي كسب منابع علف

مشترك و محدود بويژه آب و عناصر غذايي صورت مي 

كه مديريت اين عوامل، به ويژه عناصر رسد گيرد، به نظر مي

غذايي، كه بصورت كودهاي آلي و شيميايي جهت تغذيه 

گياهان زراعي بكار مي روند،  نقش مهمي در بهبود توان 

هاي هرز داشته باشد رقابت گياه زراعي و كنترل علف

)Cathcart & Swanton, 2003; Zimdahl, 1999 .( ،در اين ارتباط

هاي متنوع از جمله تاثير مقدار ديدگاه مطالعات مختلفي از

 & Blackshaw(، زمان كاربرد )Dixcon et al., 2009(كاربرد 

Molnar, 2004( روش كاربرد ،)Blachshaw, 2004 ( و نوع منبع

)Liebman & Davis, 2000; Blackshaw, 2005 (ها بر نتيجه آن

هاي هرز با گياهان زراعي انجام شده است كه تداخل علف

هاي مديريت تغذيه تايج حاصل نيز نشان از تاثير مثبت شيوهن

با وجود . هاي هرز دارندگياهان زراعي بر بهبود كنترل علف

كمتر بررسي  اين تاثير توام اين عوامل در مطالعات مذكور،

  . شده است

بر اساس تحقيقات انجام شده، كاربرد فسفر و نيتروژن و 

غيير نتيجه تداخل علف هرز ها عالوه بر تهاي كاربرد آنروش

و محصول زراعي، بر تغيير تراكم، فراواني و غالبيت گونه 

در اين ). Miyazawa et al., 2004(هاي هرز نيز موثر است 

ساله نشان داده است كه كاربرد  47ارتباط، نتيجه مطالعات 

 .Mollugo verticilata  L( فسفر باعث افزايش تراكم علف فرش

و كاهش تراكم علف  ).Lamium amplexicaum L( و غربيلك ) 

شده است ) Hill Oenothera laciniata(هرز پامچال شب  

)Banks et al., 1976 .( مزرعه در هلند  37در مطالعه اي كه در

انجام شد نيز مشخص گرديد كه بين غلظت فسفر و تراكم 

 ,.Anderson et al(تاج ريزي سياه رابطه مستقيمي وجود دارد

1991.(    

هاي روش كاربرد كود نيز از عوامل موثر بر مديريت علف

در بررسي ) 2004(بالك شا و مولنار. رودهرز به شمار مي

اثرات روش كاربرد، مقدار و زمان كاربرد نيتروژن بر رقابت 

هاي هرز با گندم مشاهده نمود كه روش كاربرد نيتروژن علف

ايش توان رقابتي نسبت به ساير عوامل تاثير بيشتري را در افز

بر اساس اين گزارش ، عملكرد . هاي هرز داشتگندم با علف

گندم در كاربرد نواري نيتروژن نسبت به كاربرد سراسري آن 

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

عالوه بر اين، نتايج اين بررسي نشان داد كه . هرز بيشتر بود
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ن عالوه بر تاثير بر نتيجه رقابت، كاربرد نواري كود نيتروژ

هاي هرز شد، به طوري كه پس از منجر به تغيير غالبيت علف

 63تا  25سال و بسته به گونه علف هرز، بانك بذر آنها از  4

  ). Blackshaw & Molnar, 2004(درصد كاهش يافت

اصالح آرايش كاشت از ديگر اجزاي مهم در مديريت تلفيقي 

بويژه در محصوالت رديفي از پتانسيل  هاي هرز است كهعلف

تلفيق اين روش با ساير . قابل توجهي برخوردار مي باشد

هاي كوددهي مي تواند هاي مديريتي، از قبيل روشروش

هاي هرز از طريق بهبود توان نقش مهمي در مديريت علف

در اين . هاي هرز داشته باشدرقابتي گياهان زراعي با علف

انجام شده تلفيق اين دو روش در مديريت  هايارتباط، بررسي

شا و بالك. دانندهاي هرز را موثرتر ميعلف

در تحقيقات خود ) Blackshaw et al., 2002 & 2004(همكاران

كاربرد نواري و كاشت دو رديفه گندم را به دليل قابل دسترس 

بودن كودهاي نيتروژن و فسفر براي گياه زراعي از مهمترين 

بطور كلي، . اندهاي هرز گندم ذكر كردهل علفهاي كنترروش

اعتقاد بر اين است كه قرار دادن كود در مجاورت گياه 

، نسبت به پراكنش سراسري آن به دليل )كاربرد نواري(زراعي

افزايش امكان دسترسي گياه زراعي به آن، منجر به برتري 

شود و تلفيق روش رقابتي گياه زراعي نسبت به علف هرز مي

به همراه روش كوددهي با هدف افزايش امكان  كاشت

تواند گام دسترسي گياه زراعي به عناصر غذايي مورد نياز مي

با وجود اين، كارايي . هاي هرز باشدمهمي در فرونشاني علف

هاي مذكور بستگي به عوامل متعددي از جمله اقليم ، روش

. شرايط خاك و نوع محصول زراعي و پوشش علف هرز دارد

آنجايي كه در اين زمينه، اطالعات اندكي در ارتباط با از 

هاي هرز گندم، در شرايط زراعي كشور مديريت علف

موجوداست، اين بررسي به منظور ارزيابي تاثير آرايش كاشت 

گندم و روش كاربرد كود نيتروژن و فسفر بر عملكرد و 

  .هاي هرز گندم، انجام شدمديريت علف

 هامواد و روش

ارزيابي تاثير آرايش كاشت و روش كاربرد كود  به منظور

هاي هرز گندم، آزمايشي در نيتروژن و فسفر بر مديريت علف

، در مزرعه تحقيقاتي دانشكده 1388- 89سال زارعي 

كيلومتري  10كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد واقع در 

دقيقه  23درجه و  59با طول جغرافيايي ( جنوب شرقي مشهد 

دقيقه شمالي  15درجه و  36ض جغرافيايي طول شرفي و عر

زمين در سال قبل از اجراي . اجرا شد  )متر 985و ارتفاع 

آزمايش به صورت كرت هاي . آزمايش زير كشت گندم بود

هاي كامل خرد شده فاكتوريل در قالب طرح آماري بلوك

عوامل مورد بررسي در اين . تصادفي و در سه تكرار انجام شد

كاشت يك (ش كاشت گندم در دو سطح آزمايش شامل رو

سانتي متر و كاشت دو  30هايي به فواصل رديفه در رديف

سانتي متر در تراكم  60هايي به فواصل رديفه در طرفين پشته

هاي اصلي و روش به عنوان كرت) بذر در متر مربع 350ثابت 

نواري كاربرد (كاربرد كودهاي نيتروژن و فسفر در دو سطح 

سانتي متر از گياه زراعي  5ر دادن كود به فاصله به صورت قرا

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

صورت پاشش يكنواخت كود در سطح زمين و اختالط 

كاشت . هاي فرعي، بودندبه عنوان كرت) سطحي آن با خاك

گندم در قطعه زميني كه سال قبل بصورت آيش بود، انجام 

ين منظور، پس از انجام عمليات شخم توسط براي براي ا. شد

، زمين مورد آزمايش 1388گاوآهن برگردان دار در مهرماه 

ديسك زده شد و عمليات تسطيح زمين توسط لولر انجام 

با استفاده از پنجه   جهت اعمال تيمار آرايش كاشت،. گرفت

. سانتي متر ايجاد شدند 60و   30هايي به فواصل غازي پشته

ها نيمي از كود سراسري كود، قبل از تهيه پشتهبراي پخش 

هاي مورد نظر پاشيده و نيتروژن و كل كود فسفره، روي كرت

پس از تهيه . كش با خاك سطحي مخلوط شدندتوسط شن

ها و قبل از كاشت گندم، در روش كاربرد نواري كود در پشته

هاي مورد نظر تمام كود فسفر و نيمي از كود نيتروژن در كرت

سانتي متري از طرفين  5سانتي متري و به فاصله  10مق ع

محل كاشت بذر، قرار داده شد و روي آن با مقداري خاك 
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دهي گندم و به پوشيده شد و نصف ديگر كود در مرحله ساقه

 10سانتي متر از گياه و در عمق  5صورت نواري و به فاصله 

در تيمار . سانتي متري خاك ، توسط دست بكار برده شد

كاربرد سرتاسري كود نيتروژن نيز مقدار كود مورد نياز در 

هاي همين مرحله و به صورت دستي و يكنواخت در كرت

منبع كود فسفر، سوپرفسفات . مورد نظر بكار برده شد

بود ) درصد 46(و منبع كود نيتروژن اوره ) درصد 46(تريپل

كيلوگرم در هكتار و با  200و  150كه به ترتيب به مقدار 

. وجه به نتيجه آزمايش خاكشناسي مزرعه بكار برده شدندت

رقم مورد بررسي گندم، رقم ديررس كاسكوژن بود كه قبل از 

كش بنوميل به نسبت دو در هزار كاشت، بذور آن توسط قارچ

ضد عفوني شد و سپس كاشت آن با دست و به صورت 

آبان ماه  19بوته در متر مربع در  350كاري با تراكم خشكه

آبياري به شيوه نشتي بود كه به منظور اطمينان از . نجام گرفتا

سبز شدن بذور گندم، اولين آبياري دو روز بعد از كاشت 

  .متر بودند 2×4هاي آزمايش ابعاد كرت. گندم انجام شد

به منظور جلوگيري از اختالط اثرات تيمارها با هم، فاصله  

متر  2دو بلوك سانتي متر و بين هر  75بين هر كرت آزمايش، 

كه شامل جوي فاضالب بلوك قبل و جوي آب براي بلوك 

در طي فصل رشد، نمونه . بعدي بود، در نظر گرفته شد

هاي هرز در برداري به منظور تعيين تراكم و فراواني علف

پنجه زني كامل ( 130(مرحله  4هاي مورد نظر در كرت

هي خوشه د( 180و ) شروع ساقه رفتن گندم( 161، )گندم

روز پس از كاشت و مرحله برداشت گندم ) گندم

براي اين منظور با در نظر گرفتن اثر . انجام شد) 20/3/1389(

رديف وسطي هر كرت و با حذف  4اي در هر كرت از حاشيه

/. 25اي و بصورت تصادفي از سطحي به مساحت اثر حاشيه

هاي هرز متر مربع نمونه گيري و پس از شمارش تعداد علف

ها را از سطح زمين قطع و بصورت تفكيك گونه، آنبه 

جهت تعيين وزن . هاي كاغذي قرار داديمجداگانه درون پاكت

ساعت در آون و در دماي  48خشك نمونه ها آنها را به مدت 

با (درجه سانتي گراد نگهداشته و سپس با ترازوي ديجيتال  60

 در انتهاي فصل و در مرحله. توزين شدند) دقت يك صدم

اي از هر هاي گندم با در نظر گرفتن اثر حاشيهرسيدن بوته

كرت، سطحي به مساحت يك متر مربع انتخاب و ابتدا دو 

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

  . ها اندازه گيري شدگونه، شمارش و سپس وزن خشك آن

 براي تعيين فراواني نسبي هر گونه در سطح مورد نظر از

  .استفاده شد 1معادله 

RF= ni/N 

ام در واحد  iتعداد گونه niفراواني نسبي هر گونه،  RFكه 

هاي گندم نيز از سطح تعداد كل علف هاي بوته Nسطح و 

ها به مذكور برداشت و پس از تعيين ارتفاع و تعداد پنجه آن

مدت ده روز در هواي آزاد خشكانده و وزن خشك و 

توسط هاي آزمايش داده. يري شدندگ عملكرد دانه آن اندازه

مورد تجزيه آماري قرار گرفته و  SASو  MSTATCنرم افزار 

درصد و بر اساس  5ها در سطح احتمال مقايسه  ميانگين

براي رسم شكل ها . اي دانكن انجام شدندآزمون چند دامنه

  .استفاده شد Excel نيز از نرم افزار

 نتايج و بحث

هاي هرز موجود در ، جمعيت علفبر اساس نتايج آزمايش

گونه بودند كه از بين آنها ده  14كرت هاي آزمايشي شامل 

هاي هرز باريك برگ گونه جزو علف 4گونه برگ پهن و 

با توجه به نتايج حاصل، بيشترين تنوع ). 1جدول (بودند

هاي هرز پهن برگ از هاي هرز مزرعه، مربوط به علفعلف

 Asperugo(، چسبك )L. Descuriana sophia(جمله خاكشير

procumbens L.( شاهي وحشي ،)Cardaria draba L.( خردل ،

 -Capsella bursa(كشيش ، كيسه)L. Sinapis arvensis(وحشي 

pastoris (L.) Medik.(تره ، سلمه)Chenopodium album L.( ،

، ناخنك ).Polygonum aviculare L(بند علف هفت

)Goldbachia laevigata (MB. )DC.(اي ، بارهنگ برگ نيزه

)Plantago lanceolata L. ( و پيچك)Convolvulus arvensis L. (

هرز موجود  هاي بودند و بيشترين فراواني را در بين كل علف
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 ، علف هفت بند) .Lolium temulentum L(به ترتيب چچم 

)Polygonum aviculare L.(تره ، سلمه)Chenopodium album( 

به خود ) .Cyprerus rotundus L( ارغوانيالمو اويارس

  . اختصاص داده بودند

  متوسط تراكم و فراواني علف هاي هرز موجود در زمين مورد آزمايش در مراحل  پنجه دهي، ساقه دهي و خوشه دهي گندم  - 1جدول

Table1- Mean of weeds density and their frequency in experimental field at tillering, shooting and earing of wheat.   

Weed species Family 

Sampling periods 
tillering (130 DAP)   shooting (161 DAP)  earing (180 DAP) 

Density 
(n. m-

2) 

Relative 
frequency 

Density 
(n. m-

2) 

Relative 
frequency 

 

Density 
(n. m-

2) 

Relative 
frequency  

Asperugo procumbens L. Boraginaceae 0 0 10 0.01 1.57 0.01 
Avena fatua L. Poaceae 0 0 0 0 1.41 0.008 
Capsella bursa- pastoris (L .) 
Medik. 

Brasicaceae 0 0 10 0.01 1.33 0.002 

Chenopodium album L. Chenopodiaceae 20.25 0.06 19 0.02 14.63 0.16 
Chorispora tenella Brasicaceae 5 0.03 0 0 2.16 0.02 
Convolvulus arvensis L. Convolvuluaceae 0 0 0 0 2.71 0.01 
Cyprerus rotundus L. Cypraceae 0 0 0 0 8 0.04 
Descuriana sophia  (L.) 
Schar 

Brasicaceae 9.60 0.06 19 0.01 1.57 0.01 

Fumaria officinalis L. Fumariaceae 13.15 0.20 10 0.02 2.57 0.02 
Goldbachia laevigata  
 (MB. )DC. 

Brasicacea 6 0.01 0 0 1 0.00 

Hordeum morinum L. Poaceae 66 0.08 13.33 0.06 2.09 0.011 
Lolium temulentum L. Poaceae 27.84 0.44 33.33 0.61 29.75 0.37 
Plantago lanceolata L. Plantaginaceae 0 0 0 0 1 0.006 
Polygonum aviculare L. Polygonacea 28 0.07 73.25 0.02 30.18 0.34 

نتايج نشان دادند كه با وجود اينكه روش كاشت گندم تاثير 

-جدول(هاي هرز نداشت بر تراكم علف) p≤0.05(داري معني

وزن خشك ) p≤0.05(دار ، اما منجر به كاهش معني)3و2هاي 

، به طوري كه )3جدول (دهاي هرز شتوليد شده توسط علف

هاي هرز در روش متوسط وزن خشك توليد شده توسط علف

گرم در متر مربع بود كه در مقايسه با  5/67كاشت دو رديفه 

وزن خشك توليد شده در روش كاشت تك رديفه 

. درصد كمتر بود 25حدود ) گرم در متر مربع 26/90(گندم

محققين نيز به  مطالعات انجام شده در اين ارتباط توسط ساير

هاي هرز اهميت اصالح الگوي كاشت در كاهش تداخل علف

 Zimdahl, 1999; Santos et(با گياهان زراعي اشاره شده است

al., 1998; Casper & Jakson, 1997 .( اعتقاد بر اين است كه

الگوي كاشت مناسب، ضمن اينكه دسترسي بهتر به منابع رشد 

هد داشت، از طريق كاهش را براي گياه زراعي در پي خوا

هاي هرز را محدود و فراواني فضاي الزم، رشد و نمو علف

 ;Casper & Jakson, 1997(ها را نيز كاهش خواهد دادآن

Zimdahl, 1999(. هاي بر اساس مطالعات انجام شده، آرايش

تر هستند كاشت مربعي نسبت به آرايش هاي مستطيلي مناسب

ها در ز و مديريت آنهاي هرو در كاهش تداخل علف

   شوند محصوالت زراعي ابزار سودمندي محسوب مي

)Casper & Jakson, 1997 .( با توجه به نتايج اين آزمايش، به

رسد بهبود آرايش كاشت گندم از طريق افزايش توان نظر مي

هاي هرز، ضمن اينكه توانسته است منجر رقابتي گندم با علف

هاي هرز شود، باعث فبه كاهش رشد و زيست توده عل

دار زيست توده و عملكرد دانه گندم نيز شده افزايش معني

  ).1شكل (است
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هاي هرز در هاي هرز، عملكرد دانه گندم و تراكم علف

Table 2- Source of variations, degree of freedom and mean of squaers related to wheat, weed biomass and wheat seed yield and weeds density

 
Source of variation 

Replication 
Sowing method (S) 
Error 
Phosphorus application method (P) 
S×P 
Nitrogen application method (N) 
S×N 
P×N 
S×P×N 
Error 
Ns: Non significant, * , ** significant at 5 and 1 % levels, respectively.

 60هاي هرز با آن در حدود در شرايط رقابت علف

در مطالعات مختلفي به بررسي ). 1شكل(درصد افزايش يافت 

هاي هرز پرداخته شده تاثير الگوي كاشت در مديريت علف

هاي موجود، نشان از توان است كه با وجود برخي تناقض

 هاي هرز دارندباالي اين روش در مديريت و كنترل علف

Cathcart & Swanton, 2003; Zimdahl, 1999.(  

  )زيست توده و عملكرد دانه  جداگانه مقايسه شده است

Figure 1- The effect of sownig method on wheat b 
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هاي هرز، عملكرد دانه گندم و تراكم علفمربوط به زيست توده گندم و علف)MS(منابع تغيير، درجه آزادي و ميانگين مربعات

  زمان برداشت گندم

riations, degree of freedom and mean of squaers related to wheat, weed biomass and wheat seed yield and weeds density
at wheat harvesting. 

 Means of squer 
df Wheat biomass Wheat grain 

yield  
 

2 14.99 ns 708.80 ns 
1 18280.96* 23774.32** 

2 2792.87 160.19 
1 57640.66** 6580.62** 
1 19389.82** 4552.63** 
1 322046.77** 16143.49** 
1 102198.45** 2640.75** 
1 1597.89 ns 136.27 ns 
1 659.71 ns 17.42 ns 
12 907.40 200.24 

significant at 5 and 1 % levels, respectively. 

بطوريكه با توجه به نتايج حاصل، زيست توده توليد شده در 

 3/755گرم در متر مربع به  578

گرم در روش كاشت دو رديفه افزايش يافت كه معادل حدود 

همچنين . باشددرصد افزايش در زيست توده گندم مي

تر گرم در م 7/165(عملكرد دانه گندم در كاشت دو رديفه 

گرم در متر  3/102(نسبت به روش كاشت تك رديفه 

در شرايط رقابت علف) مربع

درصد افزايش يافت 

تاثير الگوي كاشت در مديريت علف

است كه با وجود برخي تناقض

باالي اين روش در مديريت و كنترل علف

)Cathcart & Swanton, 2003; Zimdahl, 1999

  

زيست توده و عملكرد دانه  جداگانه مقايسه شده است(  تاثير روش كاشت بر زيست توده و عملكرد دانه گندم

The effect of sownig method on wheat biomass and seed yield (biomass and seed yield compared separately).

  

   

ارزيابي اثرات روش كاشت و كاربرد

منابع تغيير، درجه آزادي و ميانگين مربعات - 2جدول

riations, degree of freedom and mean of squaers related to wheat, weed biomass and wheat seed yield and weeds density 

Means of squer

Weed density Weed 
biomass 

2643.16 ns 4451.38 ns 
2340.37* 3080.62 ns 
422.00 657.27 

2795.04* 13595.95** 
3.37 ns 34.39 ns 

100.04 ns 19459.24** 
26.04 ns 609.33 ns 
408.37 ns 3894.61* 
176.04 ns 94.60 ns 

703.19 844.83 

بطوريكه با توجه به نتايج حاصل، زيست توده توليد شده در 

/3روش كاشت يك رديفه، از 

گرم در روش كاشت دو رديفه افزايش يافت كه معادل حدود 

درصد افزايش در زيست توده گندم مي 30

عملكرد دانه گندم در كاشت دو رديفه 

نسبت به روش كاشت تك رديفه ) مربع

 

 

 

 

 

 

 

تاثير روش كاشت بر زيست توده و عملكرد دانه گندم - 1شكل 

iomass and seed yield (biomass and seed yield compared separately).



  33                                                                                                           ...ارزيابي اثرات روش كاشت و كاربرد

 
  .مقايسات ميانگين مربوط به تاثير تيمارهاي آزمايش بر تراكم و زيست توده علف هاي هرز در انتهاي فصل - 3جدول

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

Treatment Weed density 
(n m-2) LSD(0.05) Weed biomass 

(gr m-2) LSD(0.05) 

Sowing method (S) 
Single row 89.66 

19.35 90.26 
30.89 

Twine row 69.91 67.50 
Phosphorus application method  
(P) 

Banded 69 
15.6 55.78 

23.45 
Broadcast 90 102.50 

S ×P  

Single row × banded 78.50  65.72  
Single row × Broadcast 100.80 

33.36 115.20 
36.59 

Twine row × Banded 59.50 45.82 
Twine row × Broadcast 80.30  90.23  

Nitrogen application method (N) 
Banded 77.70 

10.53 50.44 
28.34 

Broadcast 81.80 107.10 

S × N 

Single row × Banded 88.66  56.69  
Single row × Broadcast 90.60 

33.36 133.90 
36.59 

Twine row × Banded 66.83 45.76 
Twine row × Broadcast 73  90.21  

P × N 

Banded× Broadcast 62.80  40.49  
Banded× Banded 75.16 

33.36 71.07 
36.56 

Broadcast×Banded 92.60 61.97 
Broadcast× Broadcast 88.50  143.00  

S ×  P × N 

Single row × Banded×Banded 70.66  42.80  
Single row × Banded×Broadcast 86.30  88.64  
Single row ×Broadcast×Banded 106.60  70.59  
Single row ×Broadcast×Broadcast 95.00 

47.17 159.10 
51.71 

Twine row × Banded×Banded 55.00 36.30 
Twine row × Banded×Broadcast 64.00  53.50  
Twine row ×Broadcast×Banded 78.60  52.04  
Twine row ×Broadcast×Broadcast 82.00  128.90  

نيتروژن و  بر اساس نتايج آزمايش، روش كاربرد كودهاي

منجر به افزايش زيست توده ) p≤0.01(داري فسفر بطور معني

زيست توده و عملكرد دانه گندم . و عملكرد دانه گندم شد

گرم در  7/195و  6/782(بترتيب در كاربرد نواري نيتروژن 

افزايش ) گرم در متر مربع 2/150و  8/715(و فسفر ) متر مربع

كاربرد سراسري نيتروژن را نسبت به ) p≤0.01(معني داري 

 2/117و  8/617(و فسفر ) گرم در متر مربع 9/107و  9/550(

بطور كلي با توجه به نتايج حاصل، . داشتند) گرم در متر مربع

زيست توده و عملكرد دانه گندم در كاربرد نواري نيتروژن 

 22و  8درصد و در كاربرد نواري  فسفر  33و  71بترتيب 

د سراسري كودهاي مذكور افزايش درصد، نسبت به كاربر

اگر چه با توجه به نتايج حاصل از آزمايش، ). 2شكل (يافت 

هاي هرز سبز شده تاثير روش كاربرد نيتروژن بر تراكم علف

ها را تحت نداشت، اما زيست توده آن) p≤0.05(داري معني

قرار داد، در حالي كه روش كاربرد فسفر، هم )  p≤0.01(تاثير

هاي هرز را تحت تاثير زيست توده علف تراكم و هم

)p≤0.05 (قرار داد)به طوري كه كمترين ). 3و  2هاي جدول

) بوته در متر مربع 90(و بيشترين ) بوته در متر مربع 69(

هاي هرز ، به ترتيب در كاربرد نواري و سراسري تراكم علف

 78( فسفر مشاهده شد و كاربرد نيتروژن به صورت نواري 

داري را با كاربرد سراسري آن اختالف معني) متر مربعبوته در 

همچنين كاربرد نيتروژن به . نداشت) بوته در متر مربع 8/81(

 53منجر به كاهش ) گرم در متر مربع 1/107(صورت نواري 

هاي هرز نسبت به كاربرد سراسري درصدي زيست توده علف

اربرد شد و در مورد فسفر نيز ك) گرم در متر مربع 4/50(آن 

درصد كاهش زيست  46) گرم در متر مربع 7/55(نواري آن 

 5/102(هاي هرز را نسبت به كاربرد سراسري آن توده علف

 .به همراه داشت) گرم در متر مربع

هاي ترين عنصرغذايي در نظامنظر به اينكه نيتروژن پر مصرف

هاي اقتصادي، زيست محيطي و جنبه زراعي است،

ت براي آن باعث شده است كه تحقيقات اكوفيزيولوژيك رقاب

بر . انجام شده در اين ارتباط در نيتروژن بيشتر از فسفر باشد



  34                                                                                                           ...ارزيابي اثرات روش كاشت و كاربرد

 
محصول  -اساس مطالعات انجام شده، روابط رقابتي علف هرز

 ,.Blackshaw et al(تواند در اثر مقدار كاربرد نيتروژنزراعي مي

ي هاروش) Blackshaw & Molnar, 2004( زمان كاربرد) 2004

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

اما بطور كلي . تغيير يابد) Blackshaw, 2005( منبع مصرفي آن

هاي هرز نسبت به گياهان اعتقاد بر اين است كه اغلب علف

زراعي، كارايي مصرف نيتروژن باالتري ندارند و آنچه كه 

است مصرف باعث موفقيت آنها در نظام هاي زراعي شده 

 & Miyazawa et al., 2004; Wahle(ها استتجملي آن

Masiunas, 2003; Zimdahl, 1999 .( اين ويژگي باعث شده

است كه علف هاي هرز به كاربرد كود نيتروژن، پاسخ بهتري 

 & Wahle(نشان داده و نتيجه رقابت را به نفع خود رقم زنند

Masiunas, 2003; Zimdahl, 1999 .(يك نظام زراعي  اما اينكه

خاص چه نسخه مديريتي را در اين ارتباط نياز دارد، متاثر از 

- عوامل مختلفي از جمله نوع محصول زراعي، تركيب علف

هاي مديريتي مانند روش كاربرد كود و هاي هرز و ساير روش

و ) Blackshaw, 2004(در دسترس بودن آن براي گياه زراعي 

 ;Cathcart & Swanton 2003(نيز الگوهاي كاشت مناسب

Massinga et al, 2003; Casper & Jakson, 1997 (است .  

اگر چه در منابع مختلف به نقش نيتروژن به عنوان عاملي در 

هاي هرز و افزايش تراكم آنها جهت شكستن خواب بذر علف

  ;Anderson et al., 1991; Blackshaw, 2005( اشاره شده است

Blackshaw et al., 2002; Banks et al., 1976 (.   اما در آزمايش

حاضر، روش كاربرد فسفر نسبت به نيتروژن تاثير بيشتري را 

  ).  3جدول ( در كاهش تراكم علف هاي هرز داشت

 

ايسه شده زيست توده و عملكرد دانه بطور جدا هر يك با هم مق(تاثير روش كاربرد نيتروژن و فسفر بر زيست توده و عملكرد دانه گندم  - 2شكل 

  ).اند

Figure 2- The effect of nitrogen and phosphorus application method on wheat bimass and seed yield (biomass and seed yield compared 
separately). 

بطور كلي از آنجايي كه نيتروژن و فسفر از مهمترين و 

رسد ه نظر ميلذا ب پركاربردترين عناصر مورد نياز گياه هستند،

ها در محيط رشد، براي هر يك افزايش قابليت دسترسي به آن

ها موثر تواند در تغيير تعامل رقابتي آنهاي رقيب مياز گونه

در اين ارتباط مديريت كاربرد و تغذيه عناصر غذايي . باشد

هاي هرز و بهبود نقش مهمي را در كاهش تداخل علف

اين مساله از مهمترين اجزاي لذا . عملكرد گياهان زراعي دارد

        رودهاي هرز به شمار ميمديريت تلفيقي علف

)Zimdahl, 1999 .( بر اساس مطالعات انجام شده، رمز موفقيت

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

هايي از جمله سطح و حجم بلكه مصرف تجملي و ويژگي

ها دليل اين مهم مي ميني آنهاي زيرزتر اندامگسترده

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

تواند در كاهش فشار ها و الگوهاي كوددهي ميتغيير در روش

  .ناشي از علف هرز بر گياه زراعي موثر باشد
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در بررسي ) Blackshaw & Molnar, 2004(بالك شا و مولنار

مان كاربرد نيتروژن بر رقابت اثرات روش كاربرد، مقدار و ز

هاي هرز با گندم مشاهده كردند كه روش كاربرد علف

نيتروژن نسبت به ساير عوامل تاثير بيشتري را در افزايش توان 

بر اساس گزارش . هاي هرز داشترقابتي گندم با علف

نامبردگان، عملكرد گندم در كاربرد نواري نيتروژن نسبت به 

در شرايط رقابت و چه در شرايط كاربرد سراسري آن، چه 

نامبردگان همچنين . هاي هرز، بيشتر بودعدم رقابت با علف

گزارش كردند كه كاربرد نواري كود نيتروژن عالوه بر تاثير بر 

به . هاي هرز شدنتيجه رقابت، منجر به تغيير غالبيت علف

سال در كاربرد كود به روش نواري، بسته  4طوري كه پس از 

درصد كاهش  63تا  25ها از لف هرز، بانك بذر آنبه گونه ع

نتايج اين مطالعه در ). Blackshaw & Molnar, 2004(يافت

تطابق با آزمايش ديگري كه توسط نامبردگان در ارتباط با 

بهبود توان رقابتي گندم با تغيير روش كاربرد نيتروژن انجام 

  ). Blackshaw et al., 2004(شده بود، نيز مي باشد

بررسي اثرات متقابل روش كاشت گندم و روش كاربرد  در

كودهاي فسفر و نيتروژن، مشاهده شد كه تلفيق روش كاشت 

و روش كاربرد كود، ضمن اينكه منجر به كاهش در تراكم و 

، افزايش )3جدول (هاي هرز شده است زيست توده علف

. هاي هرز را نيز به همراه داشته استتوان رقابتي گندم با علف

زيست توده و ) p<0.01(دار به طوري كه منجر به افزايش معني

بر اساس نتايج آزمايش، . عملكرد دانه گندم شده است

بيشترين و كمترين زيست توده گندم به ترتيب در روش 

كاربرد كود به صورت نواري و روش +كاشت دو رديفه گندم

كاربرد كود به صورت سراسري + كاشت يك رديفه گندم

گرم   7/553و   8/832د كه در كود فسفر به ترتيب مشاهده ش

 3/572و  4/936و در كود نيتروژن ) 3شكل (در متر مربع 

همچنين عملكرد دانه گندم با . بود) 6شكل (گرم در متر مربع 

داري تغيير روش كاشت و روش كاربرد كود افزايش معني

نشان داد، به طوري كه بيشترين و كمترين عملكرد دانه، به 

كاربرد كود به + ترتيب در روش كاشت دو رديفه گندم 

كاربرد كود به +صورت نواري و روش كاشت تك رديفه گندم

 195كه در كود فسفر به ترتيب . صورت سراسري مشاهده شد

 7/201و در كود نيتروژن ) 4شكل (گرم در متر مربع  5/99و 

كه اعتقاد بر اين است . بود) 5شكل (گرم در متر مربع 8/86و 

هر گونه عمليات زراعي كه منجر به افزايش قابليت دسترسي 

هاي زراعي، بويژه عناصر غذايي پر گياه زراعي به نهاده

مصرفي مانند فسفر و نيتروژن شود، تعامل رقابتي علف هرز و 

محصول زراعي را به نفع محصول زراعي رقم خواهد 

 ,Blackshaw, 2005; Blackshaw et al., 2002; Zimdahl(زد

1999., Anderson et al., 1991 .( در اين ارتباط، مطالعات انجام

هاي كاربرد شده در اغلب موارد به نقش مثبت اصالح روش

با هدف ) زراعيعمليات به(كود و روش كاشت گياه زراعي

اند و استفاده توام بهبود توان رقابتي گياه زراعي اشاره كرده

-هاي هرز ميار علفها را گام مهمي در مديريت پايدآن

 ,.Blackshaw et al(شا و همكاران بالك). Zimdahl, 1999(دانند

در تحقيقات خود، كاربرد نواري و كاشت دو ) 2004 & 2002

رديفه گندم را به دليل افزايش قابليت دسترسي گندم به 

هاي كنترل كودهاي نيتروژن و فسفر را از مهمترين روش

  .اندهاي هرز گندم ذكر كردهعلف
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Figure 3- The effect of sowing method & phosphorous application method on wheat biomass 

 تاثير روش كاشت و روش كاربرد فسفر بر زيست توده گندم

 

Figure 4-The effect of sowing method and phosphorus application method on wheat seed yield  

 تاثير روش كاشت و روش كاربرد فسفر بر عملكرد دانه

 

Figure 5- The effect of sowing method and nitrogen application method on wheat seed yield 

 روش كاشت و روش كاربرد نيتروژن بر عملكرد دانه گندم
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The effect of sowing method & phosphorous application method on wheat biomass

تاثير روش كاشت و روش كاربرد فسفر بر زيست توده گندم - 3شكل 

The effect of sowing method and phosphorus application method on wheat seed yield

تاثير روش كاشت و روش كاربرد فسفر بر عملكرد دانه - 4شكل 

 

The effect of sowing method and nitrogen application method on wheat seed yield

روش كاشت و روش كاربرد نيتروژن بر عملكرد دانه گندم - 5شكل 
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Figure 6- The effect of sowing method and nitrogen application method on wheat bimass 

روش كاشت و روش كاربرد نيتروژن بر زيست توده گندم - 6شكل   

هر چند بر اساس نتايج آزمايش، اثرات متقابل روش كاربرد 

هاي هرز و نيز نيتروژن و فسفر بر تراكم و زيست توده علف

 5بر عملكرد دانه گندم و زيست توده آن در سطح آماري 

با وجود اين، كمترين مقدار زيست توده . دار نبودمعني درصد

گرم در متر  68/93و   13/510و عملكرد دانه گندم بترتيب با 

مربع زماني كه كاربرد هر دو نوع كود بصورت سراسري بود 

در بررسي اثرات متقابل سه ). 4و  2هاي جدول(مشاهده شد 

+ يتروژن روش كاربرد كود ن+  گانه روش كاربرد كود فسفر

  .روش كاشت گندم، نيز نتايج مشابهي مشاهده شد

روش × روش كاربرد فسفر×روش كاربرد نيتروژن و روش كاشت گندم× مقايسات ميانگين مربوط به اثرات متقابل روش كاربرد فسفر -4جدول 

 .كاربرد نيتروژن براي صفات زيست توده و عملكرد دانه گندم

Table 4- Mean comparitions related to the effects of phosphorous application method(P) × nitrogen application method (N) and wheat 
sowing method (S)×phosphorous application metho× nditrogen application method  for wheat biomass and seed yield. 

Treatment Wheat 
biomass 

LSD(0.05) Grain yield LSD(0.05) 

P × N  

Banded× Broadcast 839.90  178.70  
Banded× Banded 891.80 

53.12 122.00 
24.96 

Broadcast×Banded 725.40 140.80 
Broadcast× Broadcast 510.13  93.68  

S ×  P × N  

Single row× Banded×Banded 652.40  122.10  
Single row × Banded×Broadcast 545.30  88.13  
Single row ×Broadcast×Banded 605.30  113.40  
Single row ×Broadcast×Broadcast 510.00 

75.13 85.62 
35.29 

Twine row× Banded×Banded 1027.00 235.30 
Twine row × Banded×Broadcast 638.30  155.90  
Twine row ×Broadcast×Banded 845.60  168.10  
Twine row ×Broadcast×Broadcast 625.20  101.80  

با وجود عدم مشاهده اختالف معني دار بين تيمارها، بيشترين 

و كمترين عملكرد دانه گندم بترتيب در روش كاشت دو 

كاربرد نيتروژن بصورت +كاربرد فسفر بصورت نواري+رديفه

كاربرد +  و در روش كاشت تك رديفه) گرم 3/235(نواري 

كاربرد نيتروژن بصورت سراسري  + فسفر بصورت سراسري

 ).4جدول (مشاهده شد ) گرم 62/85(

بطوركلي نتايج اين آزمايش نشان داد كه مديريت تغذيه گندم 

تواند نقش مهمي در هاي كوددهي مياز طريق اصالح روش

اصوال . ها داشته باشدهاي هرز و بهبود مديريت آنكنترل علف

هاي هرز كه از اهداف مهم هاي مديريت پايدار علفدر روش

هايي باشد، استفاده از روشها ميكشبرد علفآن، كاهش كار

هاي كه در جهت افزايش توان رقابت گياهان زراعي با علف

در اين ارتباط . باشدهرز است، گام مهمي در اين راستا مي
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هاي تغذيه گياهان زراعي از جمله تغيير در روشهاي بهروش

هاي كاشت در گياهاني كه اين دو زراعي و اصالح روش

نتايج حاصل . مديريتي امكان پذير است بسيار مهم است عامل

رسد به نظر مي. از اين آزمايش نيز نشان از اين مهم دارند

هاي مذكور در اين آزمايش از آنجايي كه تاثير تلفيق روش

هاي هرز با گندم داشتند، داري در كاهش تداخل علفمعني

در مطالعات ها را نيز دارند كه كشپتانسيل كاهش كاربرد علف

هاي مديريتي با امكان كاهش آتي، بررسي رابطه اين روش

  .شودپيشنهاد مي كشعلفكاربرد 
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Evaluation of Single- vs. Twins- Row Systems and Application Methods of 
Fertilizer in Wheat Weeds Management 

Ebrahim Izadi-Darbandi1,  Mohammad Hassan Rashed Mohassel1, Massomeh Dehghan2  
1Contribution Faculty Member and2 M. Sc students of  Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad 

Abstract 

Nitrogen and phosphoruse are the most important elements, having the most proportion in fertilizers application. 
Weeds are the main important factors in reducing crop fertilization use efficency. So fertilization management in 
weed infected fields, is important method in integrated weed management and increasing fertilizer use efficency. In 
ordet to investigation the effects of sowing methods, nitrogen and phosphorus application methods in wheat weeds 
management, an experiment was performed as split plot, based on randomized completely block design with three 
replications at research farm, faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, in 2009. Treatments included, 
wheat sowing methods (single row with 30 cm distance and twine row on 50 cm width ridges) as main plots and 
nitrogen and phosphorus application methods (Broadcast and Band) as sub plots. In this experiment, phosphorus and 
nitrogen sources for fertilization were super phosphate triple (150 kg ha-1) applied before wheat sowing and 
incorporated with soil and urea (200 kg ha-1) respectively, applied in 2 phases (pre plant 50 %) and near wheat 
shooting (50 %). Results showed that the effect of fertilizers application methods and wheat sowing methods were 
significant (p≤0.01) on wheat yield increasing and reducing weeds-wheat competition. Wheat twine row sowing 
method reduced weeds biomass for 25% compared wheat single row sowing method and increased wheat seed yield 
and biomass for 60% and 30% respectively. Phosphorus and nitrogen band application reduced weeds biomass for 
46% and 53% respectively and increased wheat seed yield for 22% and 33% compared to their broadcast 
application. The effects of wheat sowing method×phosphorus and nitrogen application methods interactions, showed 
that the fertilizers band application and wheat twine row sowing method were the best methods in wheat yield 
improvement and reducing wheat-weeds interaction. These results show that modifying fertilization methods and 
wheat sowing method can have important role in fertilizers use efficiency and improving weeds managements. 
 Key words: competition, fertilizer management, biomass, wheat yield 

 


