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  چكيده
 1379-80صورت سري افزايشي در سال زراعي  وحشي روي گندم پاييزه، آزمايشي به هرز خردل  رقابتي علفمنظور تعيين اثرات به

آزمايش داراي سه فاكتور شامل مقدار بذر گندم در سه . در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد اجرا شد
و )   در هكتار نيتروژن كيلوگرم150(روژن در دو سطح مطلوب گندم  مقدار كود نيت،) كيلوگرم در هكتار255 و 215، 175(سطح 

براي توصيف رابطه عملكرد ـ تراكم . وحشي بود  خردلهاي تراكماي از   دامنهو)  در هكتار نيتروژن كيلوگرم225(فراتر از آن 
 روي عملكرد بيولوژيك و عملكرد داري وحشي تاثير منفي مجانب افزايش تراكم خردل.  استفاده شدذلوليهرز از معادالت ه علف

افزايش .  درصدي حداكثر تلفات بيوماس شد51در سطح مطلوب نيتروژن، افزايش مقدار بذر گندم سبب كاهش . دانه گندم داشت
با افزايش مقدار بذر  .شددرصد  4/50 به درصد 1/42نيتروژن فراتر از حد مطلوب گندم سبب افزايش حداكثر تلفات عملكرد  از 

 درصد 54وحشي به ميزان  هاي باالي خردل  كيلوگرم در هكتار، حداكثر كاهش تعداد پنجه منتسب به تراكم255 به 175 از گندم
طوري كه كاهش تعداد پنجه بارور نسبت  ههاي بارور، بيشتر در سطح باالي نيتروژن حادث شد، ب  كاهش تعداد پنجه.كاهش يافت

وحشي  رقابت خردل.  افزايش يافتدرصد 30كه در سطح باالي نيتروژن به  ، در حاليدرصد 18به شاهد در سطح مطلوب نيتروژن 
نتايج نشان داد كه .  هرز شد  درصدي تعداد دانه در سنبله گندم در مقايسه با شاهد عاري از علف30طور متوسط سبب كاهش  هب

ظاهراً . تحت تاثير ميزان نيتروژن قرار گرفته بودهاي گياهي قرار گيرد،  وزن هزار دانه گندم بيش از اينكه تحت تاثير تراكم
  .كند وحشي در رقابت با گندم توانايي بيشتري در استفاده از نيتروژن دارد و از اين طريق برتري رقابتي كسب مي خردل

  
 هرز، كود نيتروژن، مقدار بذر، اجزاي عملكرد وحشي، رقابت علف  گندم، خردل: كليديهاي واژه

 
 
 
  مقدمه
هرز موضوعي كليدي در بسياري  هاي ريت علفمدي
ها از جمله  كش كاربرد علف. هاي كشاورزي است نظام

عوامل مهم تاثيرگذار بر توسعه كشاورزي فشرده طي 
البته، افزايش مقاومت . شود هاي گذشته محسوب مي دهه
ها و  ها، لزوم كاهش هزينه نهاده كش هرز به علف هاي علف

ها  كش ثرات جانبي كاربرد علفنگراني عمومي راجع به ا
 كاهش اتكاي به برايمنتج به افزايش فشار بر كشاورزان 

هاي   راهبرد اين قضايا منجر به توسعه. ها شده است كش علف
هاي جايگزين براي  هرز مبتني بر كاربرد روش مديريت علف
ها شده  كش  علف هرز و كاربرد معقوالنه هاي كنترل علف

ين به جاي سعي در حذف در اين نگرش نو. است
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هرز  هرز از مزرعه، روي مديريت جوامع علف هاي علف
بسط چنين رهيافتي نيازمند شناخت كامالً . شود ميتاكيد 

هاي زراعي  هرز در اكوسيستم هاي كمي رفتار و اثرات علف
زراعي  گياهـ  هرز اين امر مستلزم اطالع از تعامل علف .است

هرز در درازمدت است  لفطي فصل رشد و پويايي جوامع ع
)10.(  

مقدار بيوماس توليدي هر يك از اجزاي مخلوط گياهي 
 در كسب منابع محيطي  از آنها سهم نسبي هر يكگرنياب

طوري كه اغلب بيوماس گياهي معيار مناسبي براي   به،است
عبارتي  برداري از منابع يا به سنجش توانايي گياهان در بهره

اين موضوع سبب شده كه در . رود شمار مي قابليت رقابت به
بيشتر مطالعات رقابت گياهي، بيوماس محك ارزيابي قابليت 

  .دباشرقابت گياهان 
كه رشد  كاربرد سطوح باالي كودها در صورتي

زراعي تحريك نمايد، سبب  هرز را بيش از گياه هاي علف
افزايش كود . شود ميهرز  هاي تشديد اثرات تداخلي علف

وحشي در رقابت با   يوالفهرز علفريك نيتروژن سبب تح
وحشي  طوري كه اثرات رقابتي يوالف گندم بهاره شد، به

دنبال  وحشي به مزيت به دست آمده براي يوالف. شدت يافت
افزايش نيتروژن، ظاهراً به كارايي باالتر در استفاده از نيتروژن 

 هرز علفها حاكي از تحريك بيشتر  گزارش. گردد بر مي
دنبال  در مقايسه با گندم به )Lolium multiflorum( چچم

در مطالعه تاثير مقادير  .افزايش سطوح نيترات و پتاسيم است
 Polygonum(بند  هفت كود بر رقابت گندم و علف

convolvulus(  نتايج حكايت از افزايش ماده خشك گندم 
هرز در پي افزايش حاصلخيزي خاك داشت،  در غياب علف

هرز افزايش حاصلخيزي  ضور رقابت علفكه در ح حالي در
 نتايج اين مطالعات .خاك سبب افزايش باروري گندم نشد

 توانايي بهتري در هرز هاي دهد كه ظاهراً علف نشان مي
 و از اين رهگذر مزيت رنداستفاده از نيتروژن اضافه شده دا

زراعي در تسخير ساير منابع رشد از  رقابتي در مقايسه با گياه
 و 12 (نمايند مي ساير عناصر خاك و  نور كسب قبيل آب،

19(.  

هرز و  هاي زراعي تعادل رقابتي بين علف تراكم گياه
محققين بسياري ). 6(دهد  زراعي را تحت تاثير قرار مي گياهان

سبب كاهش زراعي،  اند كه افزايش تراكم گياه نشان داده
 كاهش چشمگير تلفات هرز و همچنين هاي رشد علف
  ).17 و 13، 5، 3(شود  شي از رقابت ميعملكرد نا

وحشي  هدف از اين پژوهش تعيين اثرات رقابتي خردل
روي عملكرد بيولوژيك، عملكرد اقتصادي و اجزاي 
عملكرد گندم بوده است، كه ضمن آن پاسخ گندم به 
فراهمي كود نيتروژن در حضور رقابت خردل و امكان 

قليل اثرات رقابتي استفاده از مقادير باالي بذر گندم براي ت
  .هرز مورد بحث قرار گرفته است اين علف

  
  ها مواد و روش

 در مزرعه تحقيقاتي 1379 ـ 80آزمايش در سال زراعي 
بافت  .دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد اجرا شد

خاك لوم سيلتي و زمين آزمايش در سال قبل تحت كشت 
متر گزارش   ميلي2/254متوسط بارندگي منطقه  .لوبيا بود
 سانتي 60گيري شده تا عمق  آزمايش خاك نمونه. شده است

  نيتروژن معدني را در خاك مزرعه ppm 50متري، وجود 
تراكم : آزمايش داراي سه فاكتور شامل.  نشان داد

 بوته در 32 و 16، 8صفر، (وحشي در چهار سطح  خردل
 255 و 215، 175(؛ مقدار بذر گندم در سه سطح )مترمربع

 در دو سطح )اوره (و كود نيتروژن) يلوگرم در هكتارك
  نيتروژن خالص كيلوگرم=150N1(توصيه شده براي گندم 

  نيتروژن خالص كيلوگرم=225N2(و فراتر از آن )  در هكتار
هاي خرد شده  كرت صورت طرح آزمايشي به. بود) در هكتار

هاي كامل تصادفي  در قالب طرح بلوك) فاكتوريل ـ اسپليت(
سطوح دو فاكتور مقدار بذر گندم و . ا سه تكرار اجرا شدب

 كرت اصلي و سطوح ،كود نيتروژن با آرايش فاكتوريل
  . كرت فرعي در نظر گرفته شدند،وحشي تراكم خردل

 ورقمي پاييزه  (73C – 5 ماه گندم رقم در تاريخ هشتم آبان
 بوته در 450مقاوم به سرما، با تراكم كاشت توصيه شده 

دستگاه بذركار جاندير بر مبناي مقادير بذر مورد با ) عمترمرب
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 متر در نظر 6 متر و طول آنها 3ها  عرض كرت. نظر كاشته شد
به ) تريپل فسفات سوپر(كود فسفره توصيه شده . گرفته شد

. كار رفت ه كيلوگرم در هكتار همراه كاشت بذر ب200ميزان 
ها  و پشتههاي آبياري، پس از كاشت، جوي  براي ايجاد جوي

 يتراكتور ساز پشت وپشته با جويمتري   سانتي50با فواصل 
وحشي، كشت  براي ارزيابي پتانسيل توليد خردل. ايجاد شد

هاي   با تراكم)بدون حضور گندم (هرز خالص اين علف
  .مختلف در حاشيه طرح انجام شد

 جداگانهطور  نهرهاي آبياري و زهكشي براي هر بلوك به
آوري شده در تيرماه  وحشي جمع خردلدانه . احداث شد

هاي آزمايشي دانشكده كشاورزي مشهد،   از سطح طرح1379
ها ريخته  طور تصادفي روي پشته پس از اختالط با ماسه نرم به

اولين آبياري . طور سطحي با خاك مخلوط گرديد شد و به
يك سوم . ماه انجام شد  آبان11صورت نشتي در تاريخ  به

بسته به تيمار مورد نظر، براي جلوگيري ) ورها(كود نيتروژن 
آب آبياري، به هنگام اولين بارندگي پاييزي، با از شستشو 

 آنمابقي . ها پخش شد صورت يكنواخت در سطح كرت به
ها  صورت كود سرك در اوايل بهار در سطح كرت هنيز ب

  .پخش گرديد
هاي خردل بسيار باال بود،  برخالف انتظار درصد سبز دانه

طوري كه عمليات تنك شديدي را براي رسيدن به  هب
به همين دليل اولين عمليات . طلبيد هاي مورد نظر مي تراكم
) ماه اواخر آذر(صورت سبك قبل از شروع سرما  هتنك ب

 الزم به ذكر است كه زمين آزمايش سابقه آلودگي .انجام شد
با توجه به خطر يخبندان زمستانه، . وحشي نداشت به خردل

. نك نهايي به بعد از مرتفع شدن خطر سرما موكول شدت
هاي  رفت بر اثر سرما، برخي بوته طور كه انتظار مي همان
در اواسط اسفند تنك نهايي خردل براي .  از بين رفت خردل

 با وليها به حد مورد نظر صورت گرفت؛  رساندن تراكم
ها،  توجه به رشد گندم و پوشش تقريباً كامل در سطح پشته

طوري كه تنك  عمليات تنك با مشكل مواجه شد، به
طور كامل، منجر به آسيب رسيدن به  هاي مازاد به بوته
بنابراين تا حد امكان سعي شد، بدون . شد هاي گندم مي بوته

هاي  هاي گندم و همچنين بوته وارد آوردن آسيب به بوته

در نهايت اين مساله سبب . خردل باقي مانده، تنك انجام شود
وحشي در سطح  هاي خردل  وسيعي از تراكم د كه دامنهش

با توجه به واقعيات مشاهده شده در سطح  .طرح پديدار شود
مزرعه آزمايشي و با عنايت به بحث عملي نبودن حصول 

و حتي در صورت (طور دقيق  ههاي گياهي موردنظر ب تراكم
هرز ـ  روابط علفعملي بودن عدم نياز به آن در تعيين 

 آناليز مربوطه،هاي تجربي  و با اتكاي به مدل) راعيز گياه
بدين ترتيب وجود . فترگرسيون در دستور كار قرار گر

رفت،  هاي گياهي نه تنها نقصي به شمار نمي اي از تراكم دامنه
 از .بلكه براي دستيابي به روابط دقيق و جامع، راهگشا نيز بود

 3از هر كرت در مرحله برداشت نهايي پس از آبياري اين رو 
  شامل گندم و خردل) متر5/0 متر در 1(نيم مترمربعي  نمونه

 تا بدين ترتيب بتوان تراكم بوته را  ريشه برداشت شداز
در هر نمونه تعداد بوته و وزن . طور دقيق تعيين كرد به

هاي هوايي براي هر دو گياه؛ تعداد پنجه و تعداد سنبله  بخش
ه  سنبله كه ب10بر مبناي . گيري شد گندم شمارش و اندازه

طور تصادفي از هر نمونه انتخاب شد، تعداد دانه در سنبله، 
هزار دانه، طول سنبله و تعداد سنبلك نابارور گندم تعيين  وزن 
افزارهاي   به كمك نرمها ها و ترسيم شكل آناليز داده .شد

  .سيگماپالت و اكسل انجام شد
هايي  ر آزمايشمعموالً د :توصيف معادالت مورد استفاده

هرز هر دو متغيرند، بيوماس هر  زراعي و علف كه تراكم گياه
هرز  زراعي و علف صورت تابعي از تراكم گياه يك از اجزا به

  :)6 (شود بيان مي

                  )1(معادله 
NwcNcb

NcaYc
×+×+

×
=

1
  

YCعملكرد بيولوژيك گندم در مترمربع ، NC تراكم 
 a ،وحشي در مترمربع  تراكم خردلNW ،گندم در مترمربع

 در اين c و bپارامترهاي  وبيوماس تك بوته در شرايط ايزوله 
اي  گونه اي و بين گونه معادله به ترتيب ضرايب رقابت درون

  .شوند محسوب مي
هرز معموالً در  با وجودي كه شاهد عاري از علف

شود، ولي بايد در نظر داشت كه  هاي آزمايشي لحاظ مي طرح
گيري شده براي شاهد نيز همانند ساير  عملكرد اندازه
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حداكثر عملكرد نيز رو،  از اين. مشاهدات در معرض خطاست
مدل . هاي رگرسيوني برآورد شود مبناي مدل بايست بر مي

 كه برآوردي از Ymaxسه پارامتره با دارا بودن پارامتر هذلولي 
بي از  تخمين مناس،هرز است حداكثر عملكرد در غياب علف

  :دهد هرز ارائه مي عملكرد شاهد عاري از علف

     )2(معادله  
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 حداكثر Ymax ، عملكرد در واحد سطحYكه در آن 
   كاهش I،هرز  تراكم علفD ،عملكرد در واحد سطح

  

كه تراكم  هرز هنگامي  عملكرد مربوط به تك بوته علف
حداكثر تلفات A و كند  هرز به سمت صفر ميل مي علف

 . استهرز هاي باالي علف عملكرد مربوط به تراكم
به جاي ) Ymax(هرز  ترتيب عملكرد شاهد عاري از علف بدين

هاي شاهد برآورد شود، بر  اينكه تنها براساس عملكرد كرت
  ).6(شود  ها برآورد مي اساس تمامي داده

  
  نتايج و بحث

 هرز فعلتابعيت بيوماس گندم از تراكم گندم و 
  ):1شكل (يين شد بت 1وحشي با استفاده از معادله  خردل

 
 .  تابعيت عملكرد بيولوژيك گندم از تراكم گندم و خردل وحشي در دو سطح نيتروژن .1شكل 

 
  : سطوح نيترون در زير آمده استبه تفكيك معادالت برازش داده شده

  , R2 = 0.58   , P < 0.0001 
NwNc

NcYN ×+×+
×

=
033.00125.01

13.24
1

 

 
  ,  R2 = 0.65  , P < 0.0001 

NwNc
NcYN ×+×+

×
=

037.00097.01
135.21

2
  

آيد افزايش تراكم    بر مي1طور كه از شكل  همان
وحشي و كاهش تراكم گندم موجبات   خردلهرز علف

در . ستا  كاهش عملكرد بيولوژيك گندم را فراهم آورده
ر ياثتهاي باالي آن،  هاي پايين گندم در مقايسه با تراكم تراكم

وحشي در كاهش عملكرد بيولوژيك  زايش تراكم خردلاف
  .گندم با شدت بيشتري روي داد

اي در دو  گونه بين  واي گونه مقايسه ضرايب رقابت درون
دهدكه با افزايش نيتروژن، ضريب  سطح نيتروژن نشان مي

 و ضريب رقابت 0097/0 به 0125/0اي از  گونه رقابت درون
عبارتي،  به.  رسيده است037/0 به 033/0اي از  گونه بين

اي  گونه افزايش نيتروژن سبب كاهش اثرات رقابت درون
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 شده وحشي اي خردل گونه گندم و افزايش اثرات رقابت بين
  .است

هاي گياهي،  از جمله معيارهاي مقايسه قابليت رقابت گونه
شاخص قابليت رقابت نسبي است، كه برابر با ضريب رقابت 

بر . اي است گونه ريب رقابت بيناي تقسيم بر ض گونه درون
اساس نتايج حاصله، افزايش كود نيتروژن سبب كاهش 

 وحشي از قابليت رقابت نسبي گندم در رقابت با خردل
  . شد2622/0 به 3795/0

وحشي روي   خردلهرز علفر رقابتي ياثتبه منظور تعيين 
توليد بيوماس گندم، در هر يك از سطوح نيتروژن و مقدار 

 هاي بيوماس گندم در واحد سطح معادله به دادهبذر گندم 
). 2شكل ( برازش داده شد )2معادله  ( سه پارامترههذلولي

، وحشي  خردلهرز علفنتايج نشان داد كه با افزايش تراكم 
  .يافت كاهش داري مجانبطور  عملكرد بيولوژيك گندم به

  

  
وحشي بر مبناي معادله هيپربوليك سه پارامتره، در سطوح مختلف مقدار بذر گندم    روابط بين عملكرد بيولوژيك گندم و تراكم خردل .2شكل 

)( 31 TT   .سطح باال) سطح مطلوب، ب)  و كود نيتروژن ، الف−
  

در هر دو سطح نيتروژن  با افزايش مقدار بذر گندم، 
مبناي  برآورد شده بر)  Ymax(حداكثر عملكرد بيولوژيك 

افزايش مقدار بذر گندم از كم به . يافتش معادالت افزاي
ترتيب سبب  زياد در سطوح مطلوب و باالي نيتروژن به

.  درصدي حداكثر عملكرد بيولوژيك شد26 و 21افزايش 

گيري از افزايش نيتروژن در جهت افزايش  بيشترين بهره
حداكثر عملكرد بيولوژيك در مقادير متوسط و باالي بذر 

  .گندم حاصل شد
 مطلوب نيتروژن با افزايش مقدار بذر گندم، در سطح

وحشي  هاي خردل كاهش بيوماس منتسب به تك بوته
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كند   به سمت صفر ميل ميهرز علفكه تراكم اين  هنگامي
كه  طوري  به، )3شكل  (افزايش يافت) 2 در معادله Iپارامتر (

 در  مقدار بذر 7/1با افزايش مقدار بذر گندم اين پارامتر از 
 گندم زياد در مقادير بذر متوسط و 6/5 و 9/2 به كم گندم

رسد كه با افزايش تراكم گندم و پر  نظر مي هب. افزايش يافت
  ردلـخ بيوماس گندم  به رقابت خــشدن ظرفيت محيطي، پاس

  
   روند تغييرات پارامترهاي معادله هزلولي سه پارامتره مورد .3شكل 

وژيك گندم و تراكم خردل استفاده براي توصيف رابطه عملكرد بيول
  .ميانگين سطوح نيتروژن) به تفكيك سطوح نيتروژن، ب) الف. وحشي

  
عبارتي آستانه پاسخ به  به. وحشي زودتر آغاز شده است 

. تر است هاي باالي گندم پايين هرز در تراكم رقابت علف
در شرايط استقرار  است كه اظهار داشتهنيز ) 21 (زيمدال

 هاي نابع موجود براي رشد تك بوتهزراعي، م ضعيف گياه
د و در نتيجه وش ميبيشتر ) هرز زراعي و علف گياه(گياهان 

  .هرز كمتر است  علفتراكمزراعي به افزايش  پاسخ گياه
چندان تحت تاثير   Iدر سطح باالي نيترون مقدار پارامتر 

  در نوسان بود96/4 تا 83/4مقدار بذر گندم قرار نگرفت و از 
  Iترتيب در سطح باالي نيتروژن مقدار پارامتر  دين، ب)3شكل (

 به در چنين شرايطي.  استمستقل از مقدار بذر گندم بوده
وحشي در  هاي خردل رسد كه رشد زياد تك بوته نظر مي

حضور مقادير بذر كم گندم سبب شده كه حتي با وجود 
ميانگين . دوشپايين بودن تراكم كل، رقابت خيلي سريع آغاز 

با افزايش نيتروژن،  قدار بذر گندم نشان داد كهسطوح م
ترتيب،  بدين.  افزايش يافت914/4 به 518/3از   Iپارامتر 

 درصدي كاهش بيوماس 40افزايش نيتروژن موجب افزايش 
هاي پايين آن  وحشي در تراكم هاي خردل مربوط به تك بوته

  .شده است
 در سطح مطلوب نيتروژن، حداكثر تلفات بيوماس مربوط

 9/56 تا 8/27از ) Aپارامتر (وحشي  هاي باالي خردل به تراكم
 درصد در 9/44 تا 3/42درصد و در سطح باالي نيتروژن از 

در سطح مطلوب نيتروژن، افزايش . )3شكل  (نوسان بود
 درصدي حداكثر تلفات 51مقدار بذر گندم سبب كاهش 

اين در حالي بود كه در سطح باالي نيتروژن، . بيوماس شد
افزايش مقدار بذر گندم تاثير چنداني روي حداكثر تلفات 

چنين . وحشي نداشت هاي باالي خردل بيوماس ناشي از تراكم
وحشي بيشتر  رسد كه در سطح باالي نيتروژن خردل به نظر مي

اي بوده و پاسخ اندكي به رقابت  گونه متاثر از رقابت درون
كس وزن ضرايب معادالت ع. اي نشان داده است گونه بين

در سطح مطلوب . تك بوته خردل نيز گواه اين قضيه است
اي  گونه نيتروژن با افزايش مقدار بذر گندم، ضريب رقابت بين

كه در سطح   در حالي، افزايش يافت001/0 به 0005/0از 
ها نشان داده  داده ( رسيد0007/0 به 0005/0باالي نيتروژن از 

  .)نشده است
نند عملكرد بيولوژيك براي هما :عملكرد اقتصادي گندم
وحشي روي عملكرد دانه  هرز خردل تبيين اثرات رقابتي علف

استفاده شد ) 2معادله ( سه پارامتره  ذلولياز معادله ه نيز گندم
  ).4شكل (

در هر دو سطح نيتروژن با افزايش مقدار بذر گندم، 
برآورد شده بر مبناي معادالت ) Ymax(حداكثر عملكرد 

طوري كه با افزايش مقدار بذر  به ).1جدول (افزايش يافت 
گندم از كم به زياد در سطح مطلوب و باالي نيتروژن، 

 درصد افزايش 48 و 27حداكثر عملكرد به ترتيب به ميزان 
نكته قابل توجه اينكه در همه سطوح مقدار بذر گندم، . يافت
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افزايش نيتروژن فراتر از حد مطلوب گندم، سبب كاهش 
 البته با افزايش مقدار بذر ،ثر برآوردي مدل شدعملكرد حداك

اين روند كاهشي تقليل يافت، بدين صورت كه با افزايش 
نيتروژن از سطح مطلوب به باال در مقادير بذر كم، متوسط و 

 درصد كاهش عملكرد 9 و 12، 22باالي گندم به ترتيب 
گرايش گياهان به رشد رويشي بيشتر در حضور . روي داد

 .رود شمار مي ي نيتروژن از داليل اين مساله بهسطوح باال
 درصدي 78افزايش نيتروژن در مجموع سبب افزايش 

 كه به معناي افزايش تلفات عملكرد مربوط به ؛دش  I پارامتر
هاي پايين آن در پي  وحشي در تراكم هاي خردل تك بوته

  .افزايش مقدار نيتروژن است

  

  
ندم در واحد سطح و تراكم خردل وحشي بر مبناي معادله هزلولي سه پارامتره، در سطوح مختلف مقدار بذر    روابط بين عملكرد دانه گ.4شكل
)(گندم  31 TT   .سطح باال) سطح مطلوب، ب)  و كود نيتروژن ، الف−

  
كار گرفته شده براي تبيين رابطه بين ه  بذلولي سه پارامتره  پارامترهاي معادله ه.1جدول 

  در سطوح مختلف مقدار بذر گندم و كود نيتروژن وحشي  تراكم خردل و كرد دانه گندمعمل

P R2 A I Ymax مقدار نيتروژن مقدار بذر گندم 

0001/0 < 55/0 7/54 66/1 395 175 

0058/0 55/0 4/38 73/4 464 215 
0029/0 4/0 2/33 63/3 501 255 

150 

0041/0 54/0 9/35 66/8 307 175 
0002/0 59/0 5/69 06/2 409 215 
0001/0 < 54/0 78/45 1/7 453 255 

225 
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در سطح مطلوب نيتروژن، افزايش مقدار بذر گندم سبب 

هاي باالي  تقليل حداكثر تلفات عملكرد مربوط به تراكم
كه در  در حالي). 1جدول (شد ) Aپارامتر (وحشي  خردل

ولي . نشدسطح باالي نيتروژن چنين روند مشخصي مشاهده 
 1/42  از Aدر مجموع افزايش نيتروژن سبب افزايش پارامتر 

 در سطح باالي درصد 4/50 در سطح مطلوب به درصد
هاي  تاثيرپذيري الگوي تخصيص منابع از تنش. دشنيتروژن 

رقابتي از جمله عواملي است كه تبيين رقابت بين گياهي بر 
ل مواجه مبناي عملكرد هر يك از اجزاي گياهي را با مشك

كه بر مبناي بيوماس كل اين مساله كمتر   در حالي،سازد مي
  ).14(شود  ديده مي

  
   عملكرد گندمءاجزا

 محيطي عواملاز  اجزاي عملكرد كه شاخصي از پاسخ به 
زراعي  شوند، براي تعيين مراحل بحراني نمو گياه محسوب مي

  ).1 (شود ه ميهرز بهره گرفت متاثر از رقابت علف

عاري از هاي  در كرت :نجه در واحد سطحتعداد پ
، افزايش مقدار بذر گندم سبب افزايش تعداد پنجه هرز علف

ها در  در واحد سطح شد؛ ميانگين تعداد پنجه در اين كرت
 و 592، 513مقادير كم، متوسط و زياد بذر گندم به ترتيب 

وحشي   خردلهرز علفدر حضور .  پنجه در مترمربع بود639
از . مقدار بذر گندم سبب افزايش تعداد پنجه شدنيز افزايش 

براي توصيف رابطه بين تعداد ) 6(معادله هذلولي سه پارامتره 
. وحشي استفاده شد  خردلهرز علفپنجه گندم  و تراكم 

بر مبناي معادله نيز مويد ) Ymax(برآورد حداكثر تعداد پنجه 
 بودافزايش تعداد پنجه در پي افزايش مقدار بذر گندم 

با افزايش مقدار بذر گندم، حداكثر كاهش تعداد ). 2جدول (
به ) Aپارامتر (وحشي  هاي باالي خردل پنجه منتسب به تراكم

رسد كه كاربرد  نظر مي هب.  كاهش يافت درصد54  ميزان
هاي  تبع آن استقرار زودهنگام بوته همقادير باالي بذر گندم و ب

ول پوشش زني براي حص گندم و عدم اتكاي به پنجه
هرز در كاهش تعداد  زراعي، موجبات تقليل اثرات علف گياه

  .ه استپنجه در واحد سطح را فراهم آورد
  

كار گرفته شده براي تبيين رابطه بين تعداد پنجه ه  بهذلولي سه پارامتره پارامترهاي معادله  .2جدول 
 و كود نيتروژندر سطوح مختلف مقدار بذر گندم  وحشي هرز خردل علف  تراكم گندم و

P R2 A I Ymax مقدار بذر گندمKg/ha)( نيتروژن كودمقدار  ( kg/ha) 

0054/0 33/0 4/47 0136/1 496 175 

0117/0 5/0 7/33 4714/0 518 215 
0029/0 39/0 88/15 8044/2 605 255 

150 

0118/0 41/0 6/28 77/3 540 175 
0427/0 28/0 5/28 3441/1 606 215 
0014/0 42/0 1/19 738/14 681 255 

225 

  
هاي شاهد، با افزايش نيتروژن، متوسط تعداد  در كرت

 كه ، پنجه در مترمربع افزايش يافت636 به 531پنجه گندم از 
 درصدي تعداد پنجه گندم در نتيجه 20 افزايش  نشان دهنده

 هرز علفدر حضور رقابت . افزايش نيتروژن است

وژن موجبات افزايش تعداد پنجه وحشي نيز افزايش نيتر خردل
كاهش نسبي تعداد پنجه ناشي از . گندم را فراهم آورد

وحشي در سطح مطلوب و باالي نيتروژن به  حضور خردل
 I افزايش نيتروژن مقدار پارامتر با.  درصد بود20 و 10ترتيب 
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 كه حاكي از شدت ،)2جدول (فت  افزايش يا6/ 6 به 4/1از 
. در سطح باالي نيتروژن استبيشتركاهش تعداد پنجه 

از جمله عوامل را سطح باروري خاك ) 20 (زيمدال
هرز  زراعي و علف  قابليت رقابت نسبي گياهتاثيرگذار بر

زني گندم در سطوح پايين نيتروژن را  برشمرده و كاهش پنجه
 نيز گزارش )11(ميد و همكاران .  داده است مورد تاييد قرار

 چچم و غالت بهاره هرز علفم با در مخلوط گنداند كه  داده
 با افزايش هوحشي با افزايش نيتروژن، همرا  يوالفهرز علفبا 

  .ها نيز افزايش يافت ها، تعداد پنجه وزن هوايي همه گونه
 پنجه 571هاي شاهد  ميانگين تعداد پنجه گندم در كرت

 هرز علفهاي آلوده به  كه در كرت در مترمربع بود، در حالي
 و كازين.  پنجه در مترمربع تقليل يافت494ه وحشي ب خردل

هرز در  هاي  تاثير علف)11(ميد و همكاران و ) 7(همكاران 
ظاهراً . اند هاي گندم را محرز دانسته كاهش تعداد پنجه

تسخير فضا در ابتداي فصل رشد، وحشي با   خردلهرز علف
يابد،  ويژه در مرحله روزت كه در سطح خاك گسترش مي به

  .آورد ميرا فراهم زني گندم  كاهش پنجه موجبات
هاي گندم در   نشان از افزايش تعداد پنجهها پژوهش

ما اين واقعيت كه تراكم ازراعي دارند،  هاي پايين گياه تراكم
زراعي ايفا   گياهـهرز  زراعي نقش مهمي در رقابت علف گياه
 ،عبارتي به). 8( گيرد كند، تحت تاثير مساله فوق قرار نمي مي
زني گندم، تكيه بر آن براي  بر بودن پنجه ا توجه به زمانب

هرز در اين  شود كه علف زراعي سبب مي حصول پوشش گياه
فرصت زماني به توسعه بپردازد و با تسخير فضاي موجود مانع 

  .شود زني گندم  از حصول پتانسيل پنجه
تابعيت تعداد پنجه بارور گندم از  :تعداد پنجه بارورگندم

داده   نشان5وحشي در شكل  هرز خردل علف ندم وتراكم گ

، متوسط تعداد هرز علفهاي عاري از  در كرت. شده است
 و در سطح 493هاي بارور در سطح مطلوب نيتروژن  پنجه

  ايندر.  پنجه بارور در مترمربع بود513باالي نيتروژن 
سبب افزايش ) درصد 4(ها، افزايش نيتروژن تا حدودي  كرت

 در حضور كه  در حالي،هاي بارور گندم شد تعداد پنجه
 11وحشي، افزايش نيتروژن سبب كاهش  هرز خردل علف

  . بارور گندم شد درصدي تعداد پنجه
وحشي، تعداد پنجه  هرز خردل با افزايش تراكم علف
عمده ) 1( و همكاران آنگونين. بارور گندم كاهش يافت

 هرز سيزاب و كاهش عملكرد گندم در رقابت با علف
 تاثير . اند وحشي را ناشي از كاهش تعداد خوشه دانسته يوالف

وحشي روي عملكرد جو، عمدتاً در تشكيل  رقابت يوالف
  ).7(د وش مي خوشه متظاهر 

) 5شكل (يد آ  طور كه از معادالت مربوطه بر مي  همان
اي  گونه افزايش نيتروژن سبب افزايش ضريب رقابت بين

د پنجه بارور گندم شده وحشي روي تعدا هرز خردل علف
هاي عاري از   پنجه بارور در كرتدمتوسط تعدا. است
  پنجه بارور در مترمربع  بود، كه در حضور 502هرز  علف
 پنجه بارور در مترمربع تقليل 385وحشي اين تعداد به  خردل
هاي بارور در   درصدي تعداد پنجه23 كه مؤيد كاهش ،يافت

 اين كاهش تعداد پنجه .هرز است جه رقابت اين علفينت
طوري كه  بيشتر در سطح باالي نيتروژن حادث شد، به بارور،

كاهش تعداد پنجه بارور نسبت به شاهد در سطح مطلوب 
 30كه در سطح باالي نيتروژن به  ، در حاليدرصد 18نيتروژن 
هرچند، افزايش نيتروژن سبب تشديد .  افزايش يافتدرصد
ها به بار  تري از اين پنجه ولي سهم كم،زني گندم شد پنجه

  . نشست
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  .   تابعيت تعداد سنبله گندم در واحد سطح از تراكم گندم و خردل وحشي در دو سطح كود نيتروژن.5شكل 

  
هاي انتهايي، سبب شد  در واقع تاخير زماني ظهور پنجه

 و اي گونه ها شديداً تحت تاثير رقابت درون كه اين پنجه
زني،  ند و عمالً كارايي تشديد پنجهاي قرار گير گونه بين
  .هرز كاسته شود ويژه در حضور علف به

هرز و در حضور رقابت  هاي عاري از علف در كرت
وحشي، افزايش مقدار بذر گندم از كم تا زياد به  خردل

هاي بارور   درصدي تعداد پنجه22 و 27ترتيب سبب افزايش 
در حضور مقادير زني  استقالل بيشتر تعداد سنبله از پنجه .شد

هاي  هاي مربوط به پنجه باالي بذر گندم، و افزايش سهم سنبله
هاي بارور  زود مستقر شده از جمله داليل افزايش تعداد پنجه

 و ميد. دآي ميدر پي افزايش مقدار بذر گندم به حساب 
هاي بارور گندم در حضور  كاهش تعداد پنجه) 11(همكاران 

اند و عنوان  اي نور نسبت داده به رقابت بر را چچمهرز علف
 در رقابت بين اين دو گونه، ارتفاع در مقايسه با اند كه نموده

  .پنجه دهي و توليد ماده خشك تاثير بيشتري دارد
متوسط تعداد دانه در سنبله در  :تعداد دانه در سنبله

 براي سطوح مطلوب و باالي هرز عاري از علفهاي  كرت
با افزايش نيتروژن تعداد . دانه بود 42  و45نيتروژن به ترتيب 

  .)6شكل  (داري كاهش يافت طور معني دانه در سنبله گندم به
  

  
   تعداد دانه در سنبله گندم در شرايط عاري از علف هرز و .6شكل 

  .در حضور رقابت خردل وحشي، در سطوح مختلف كود نيتروژن
  

وحشي در سطوح مطلوب و باالي نيتروژن   خردلرقابت
 درصدي تعداد دانه در 4/29 و 31رتيب سبب كاهش به ت

توانايي . هرز شد سنبله گندم در مقايسه با شاهد عاري از علف
هرز در تاثيرگذاري روي تعداد دانه و تعداد پنجه  هاي علف

دنبال   افزايش تعداد پنجه به).11(گندم كامالً محرز است 
 از افزايش نيتروژن و در نتيجه كم شدن سهم نسبي هر يك

ها از كل توليد گياه از جمله داليل كاهش تعداد دانه در  سنبله
 در واقع اين كاهش تعداد ،رود شمار مي پي افزايش نيتروژن به

مصادف . دانه در سنبله ناشي از موازنه اجزاي عملكرد است
افشاني  شدن آهنگ رشد سريع ارتفاع خردل با مراحل گرده

 و توده انبوه ها وي برگاندازي اعمال شده از س  سايه،گندم
ويژه تداوم بيشتر سطح   و بههرز اين علفهاي توليدمثلي  اندام

 در سطح باالي نيتروژن از جمله داليل وحشي برگ خردل
  .رود شمار مي كاهش تعداد دانه گندم در سنبله به
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نتايج نشان داد كه وزن هزار دانه  :وزن هزار دانه گندم
هاي گندم و خردل قرار  تراكمگندم بيش از اينكه تحت تاثير 

وزن هزار دانه . گيرد، تحت تاثير ميزان نيتروژن قرار گرفت
وحشي تقريباً به   و آلوده به خردلعاريهاي  گندم در كرت

متوسط . يك نسبت تحت تاثير افزايش نيتروژن قرار گرفت
 گرم 716/26وزن هزار دانه گندم در سطح مطلوب نيتروژن 

 گرم كاهش 148/23تروژن به  كه با افزايش ني،بود
)P<0.0001 (و همكارانآنگونين. يافت  )كاهش وزن ) 1

در . اند هداددانه گندم در پي افزايش نيتروژن را گزارش 
طور كلي چه  توان چنين عنوان نمود كه به توجيه اين مساله مي

هاي آلوده به  هرز و چه در كرت هاي عاري از علف در كرت
.  يافتتروژن تعداد پنجه افزايش، با افزايش نيهرز علف

هاي ثانويه  افزايش تعداد پنجه گندم، سبب افزايش سهم پنجه
از سوي ديگر، شواهد آزمايشي نشان . شود ها مي از كل پنجه

هاي ثانويه كمتر از متوسط  هاي پنجه  كه متوسط وزن دانه داده
ترتيب با افزايش  بدين. هاي اوليه است هاي پنجه وزن دانه

هاي ثانويه از كل  هاي مربوط به پنجه د پنجه، سهم دانهتعدا
اين موضوع تا حدودي كاهش وزن . يابد ها افزايش مي دانه

با توجه به . نمايد هزار دانه در پي افزايش نيتروژن را توجيه مي
توان استنتاج نمود كه چون افزايش نيتروژن  شواهد فوق مي

هاي  هم دانهشده، س هاي گندم  سبب افزايش تعداد پنجه
 متوسط وزن هزار و به تبع آنها   از كل دانههليوهاي ا پنجه

  .)7 و 1 (ه استدانه كاهش يافت
تاثير تراكم گياهي روي وزن هزار دانه گندم، همانند تاثير 

دار وزن  نيتروژن واضح نبود، ولي با توجه به  افزايش معني
ياد در هزار دانه در پي افزايش مقدار بذر گندم از كم به ز

سطح مطلوب نيتروژن و از كم به متوسط در سطح باالي 
دار وزن هزار دانه گندم  نيتروژن و عالوه بر آن افزايش معني

وحشي از سطح تراكمي متوسط   افزايش تراكم خردلپيدر 
رسد كه تاثير افزايش مقدار بذر گندم و   به نظر مي،به باال

هزار دانه هرز در جهت افزايش وزن  همچنين تراكم علف
توان به افزايش سهم  در اين مورد نيز مي. گندم بوده است

زني گندم به هنگام  هاي اوليه در نتيجه كاهش پنجه پنجه

هرز  هاي باالي علف كاربرد مقادير باالي بذر يا حضور تراكم
 در پشمكي علفرهايي گندم از فشار رقابتي . اشاره نمود

 است كه براي توجيه لياز جمله داليها،  دوره پر شدن دانه
 و رايت. )7 ( استشدهاقامه گندم افزايش وزن هزار دانه 

 كه گندم با انتقال مجدد منابع اند اظهار داشته) 19(همكاران 
هرز از تعدادشان  كه تحت رقابت علف(هاي موجود  به دانه

دانه را در سطح قابل قبولي  توانسته وزن تك) كاسته شده
  .حفظ نمايد

هرز  ر رقابت اعمال شده از سوي علفتداوم بيشت
 نيز از  وحشي طي فصل رشد در سطح باالي نيتروژن، خردل

تاثير . شود جمله داليل كاهش وزن هزار دانه محسوب مي
وحشي روي وزن هزار دانه گندم را شايد  اندك رقابت خردل

  .هرز نسبت داد بتوان به پيري زودهنگام اين علف
هرز  رايط عاري از علفدر ش :تعداد سنبلك نابارور

تعداد )  P<0.05(دار  افزايش نيتروژن سبب افزايش معني
متوسط تعداد سنبلك نابارور در . سنبلك غير بارور گندم شد
وحشي در سطوح مطلوب و باالي  هر سنبله در غياب خردل

  . عدد بود74/2 و 32/2نيتروژن به ترتيب 
هاي  وحشي، فراواني سنبلك  خردلهرز علفرقابت 

در سطوح مطلوب و . داد  نابارور گندم را تحت تاثير قرار
وحشي به ترتيب سبب افزايش  باالي نيتروژن حضور خردل

   درصدي تعداد سنبلك نابارور نسبت به شاهد شد42 و 62
)P<0.01 .(افزايش نيتروژن سبب وحشي  در حضور خردل

. تعداد سنبلك نابارور گندم شد) P<0.05(دار  افزايش معني
وحشي در سطح  دهي گندم و تداوم رشد خردل ايش پنجهافز

  . از جمله داليل اين موضوع استباالي نيتروژن
روند معيني براي تاثير تراكم  :شاخص برداشت گندم

در عوض، . گياهي روي شاخص برداشت گندم مشاهده نشد
داري شاخص برداشت گندم را  طور معني ميزان نيتروژن به

وحشي و   خردلهرز علف در حضور چه. تحت تاثير قرار داد
چه در غياب آن، افزايش نيتروژن سبب كاهش شاخص 

ميانگين شاخص برداشت گندم در سطح . برداشت گندم شد
 25/0 بود كه با افزايش نيتروژن به 31/0مطلوب نيتروژن 
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 واريانس تصادفي زيادي را ،شاخص برداشت. كاهش يافت
 كه شاخص برداشت  استدليلدهد و اين امر بدين  نشان مي

  ).15( و خطاي هر دو را در بر دارد استنسبت دو كميت 
 لومتري مناسبي بين بيوماس و عملكرد تك بوتهآرابطه 

با افزايش ميزان نيتروژن شيب ). 7  شكل(گندم مشاهده شد 
 26/0 به 32/0رابطه  بين بيوماس و عملكرد تك بوته گندم از 

اختصاص يافته به دانه  كه به معناي كاهش سهم كاهش يافت؛
 عملكرد ندچهر. از بيوماس كل در پي افزايش نيتروژن است

بيولوژيك گندم در سطح مطلوب نيتروژن در مقايسه با سطح 
 اما در عين حال گندم در سطح مطلوب ،باالي آن كمتر بود

نتايج . نيتروژن از شاخص برداشت باالتري برخوردار بود
نيز ) 16( و همكاران تولينارو ) 2 (بيركووايتز هاي آزمايش

  .است مطالبمؤيد اين 
  

  
لومتري بين بيوماس و عملكرد تك بوته گندم به آروابط .  7شكل 

  .تفكيك سطوح نيتروژن
پاسخ غيرخطي بيوماس و عملكرد : گيري نهايي نتيجه

، بيانگر رقابت وحشي  خردلهرز علفگندم به افزايش تراكم 
 ).5 و 4(هاي باالست  راكمهرز در ت اي اين علف گونه درون

 در هرز هاي علفمشاهداتي كه بيانگر تاثير اصلي رقابت 
خوشه در هر بوته گندم بوده و تاثير رقابت  كاهش تعداد

هزار دانه را ناچيز  روي تعداد دانه در خوشه و متوسط وزن
اند كه رقابت اصلي گندم و  يد اين نكتهؤ، در واقع مدنا ستهدان 

 آن بلكه قبل از يستافشاني ن  گرده مرحله ازهرز بعد هاي علف
  ).9(پيوندد  به وقوع مي

مقايسه تعداد پنجه و خوشه در سطوح نيتروژن نشان 
ها و  دهد كه هرچند با افزايش نيتروژن تعداد كل پنجه مي

هاي بارور افزايش يافت، ولي اين ميزان  همچنين تعداد پنجه
ي بارور صورت ها ها بيش از پنجه افزايش براي كل پنجه

هاي نابارور   با افزايش نيتروژن سهم پنجه،عبارتي به. گرفت
افزايش تعداد پنجه نابارور جو در  روند .يابد افزايش مي

 وحشي گزارش شده است هرز يوالف حضور رقابت علف
)17(.  

براي جبران كاهش تراكم، م زني گند رغم افزايش پنجه به
پيوندد  وقوع مي ر دير بهقد زني آن در واقع اين افزايش پنجه

اين . هرز نيست هاي ليه علفكه قادر به جلوگيري از رشد او
زراعي در  هاي باالي گياه واقعيت اهميت دستيابي به تراكم

هرز را  هاي  رشد اوليه علففرونشانياوايل فصل رشد براي 
  ).18 (دهد مورد تصديق قرار مي

  

  :قدرداني
ملي تحقيقات با عنوان اين پروژه تحقيقاتي از طريق طرح 
هرز در مزارع گندم  هاي تعيين آستانه خسارت اقتصادي علف

هاي علمي   و با حمايت شوراي پژوهش1507ايران به شماره 
يافته    كشاورزي انجام آموزشوتحقيقات   كشور وسازمان

 تشكر وسپاسگزاري از ايشان به  مراتب  وسيله  است، بدين
  .آيد عمل مي 
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Abstract: 
 

In order to evaluate wild mustard competitive effect on winter wheat, an additive 
series experiment was conducted in 2000-2001 at Agricultural Research Station of 
Mashhad University.The experiment had 3 factor: wheat seed rate (175 , 215 and 
255 kg/ha), nitrogen  rate (150 and 225 kg/ha), and a range of wild mustard 
densities. Hyperbolic functions was used to describe yield-weed density relationship. 
Increasing wild mustard density had a negative , asymptotic – type effect on wheat 
biomass and grain yield. By increasing wheat seed rate , in optimum nitrogen rate , 
maximum wheat biomas loss has reduced about 51 %. Maximum yield loss has 
increased from 42.1 % to 50.4 %, as nitrogen rate incrased from optimum to upper 
optimum rate of wheat. By increasing of wheat seed rate from 175 to 255 kg/ha, 
maximum tiller number reduction due to high densities of wild mustard, has 
decreased by 54 %. Reduction of fertile tiller number was mostly occurred at 
presence of high nitrogen level, thus, reduction of fertile tiller number compared to 
control in N1 was 18% , while in N2 has increased to 30%. Wild mustard competition 
has reduced wheat seed number per ear 30% in compare to weed free control. 
Results show that wheat 1000 seed weight was more affected by nitrogen rate than 
plant densities. Apparently, in competition with wheat, wild mustard was better able 
to utilize the added nitrogen and thus gained a competitive adventage over the wheat. 
 
Keywords: Wheat, wild mustard, weed competition, nitrogen fertilizer, seeding rate, 
yield components. 
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Ferdowsi University of Mashad. 


