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  چکیده

 مطالعـه بـه منظـور   ایـن آزمـایش   . کشاورزي پایدار استدر هاي مهم هاي هرز یکی از استراتژيمدیریت زراعی علف     
در مزرعـه تحقیقـاتی دانشـگاه محقـق     1389در سـال   هـاي هـرز   بـا علـف  رقابتی پنج رقم گندم   تواناییتاثیر نیتروژن بر 

سـه   هاي کامل تصادفی دربلوك پایه و در قالب طرح پالت نواري اسپلیت به صورت فاکتوریل آزمایش .شد انجاماردبیلی 
کیلـوگرم نیتـروژن در    150 و 75، 0(عوامل مورد بررسی عبارت بودند از کاربرد نیتروژن در سه سـطح   .اجرا شدتکرار 
و  حضـور در دو سـطح  (هـاي هـرز  علـف تداخل  و )MV17و 2سون، گاسپارد، آذرکاسکوژن، ساي(پنج رقم گندم ، )هکتار

درصـد   ،سطح زمـین  بهژن تاثیر معنی داري بر درصد نفوذ نور مقدار نیترو نتایج نشان دادند که. )علف هرز عدم حضور
بـه سـطح    کیلوگرم نیتروژن در هکتار درصـد نفـوذ نـور    150کاربرد  در تیمار .داشتپوشش، ارتفاع و عملکرد دانه گندم 

 .دادبرابـر کـاهش    2هاي هرز درصـد پوشـش گنـدم را تـا     تداخل علف .هاي بدون نیتروژن بودکمتر از کرتبرابر  2خاك 
ن تـاثیر متفـاوتی بـر    ژمقـادیر  نیتـرو   .درصد کـاهش داد  50هاي هرز عملکرد دانه گندم را نتایج نشان داد که تداخل علف

هـاي هـرز در ارقـام مختلـف     نتایج این پژوهش نشان داد که افت عملکرد ناشی از حضور علف .قام گندم داشترعملکرد ا
بنابراین، انتخاب ارقام مناسـب  . هاي هرز را افزایش یا کاهش دهدرقابت علفتواند تاثیر نیتروژن می و استگندم متفاوت 

   . هاي هرز داشته باشدتواند نقش مهمی در مدیریت علفو مقدار صحیح نیتروژن می
  

  نیتروژن گندم، هاي هرز،تداخل علف :کلیديهاي واژه
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Abstract 

Cultural weed management is an important strategy in sustainable agriculture. This 

experiment was conducted out to study the effect of nitrogen rates on compatibility of five wheat 

cultivars with weed in 2011 at university of Mohaghegh Ardabili. The experiment was loaded as 

factorial strip plat at randomize complete block at three replications. The factors were three nitrogen 

rates (0, 75 and 150 kgN/ha), five wheat cultivars (Azar2, CaskoZhen, Sayson, MV17 and Gaspard) 

and weeds interference at two levels (with and without weeds). Results showed that nitrogen rates 

had a significant effect on the percentage of light penetration, wheat height, wheat grand cover and 

grain yield. Application of 150 kg N ha-1 reduced the percentage of light penetration to two times. 

Weed interference reduced wheat cover to two times too. Results showed that weed interference 

reduced grain yield over 50%. Nitrogen rates had a different effect on grain yield of wheat cultivars. 
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  مقدمه

عنصر  14گیاهان براي رشد و نمو خود حداقل به 
غذایی نیاز دارنـد کـه در بـین آنهـا نیتـروژن از اهمیـت       

در بســیاري از  کمبــود آن بیشــتري برخــوردار اســت و
هاي کشـاورزي عامـل محـدود کننـده رشـد بـه       سیستم
 به همین خاطر براي کاهش این محـدویت . رودشمار می

نیــاز بــه  اهــان زراعــیو بهبــود شــرایط رشــد ونمــو گی
ضـروري بـه نظـر     کاربرد آن به صورت کود شـیمیایی 

هـاي  هـاي هـرز مصـرف کننـده    علف ،از طرفی. رسدمی
رونــد و کــاربرد لــوکس عناصــر غــذایی بــه شــمار مــی 

هـا را بـیش   رشد و نمو آن کودهاي شیمیایی ممکن است

 .)1390محمددوســت ( از گیاهــان زراعــی افــزایش دهــد
گیــاه  عملکــردبــر  هــا ممکــن اســتآنکــاربرد  ،بنــابراین
-آزمـایش  .تاثیر و یا تاثیر منفی داشـته باشـد  زراعی بی

فرحبخش ومورفی  ، 1976 ی و همکاراناپلب( زیادي هاي
نشان داده است کـه در   )1986کارلسون و هیل  و 1998

عملکرد دانـه گنـدم    هاي هرز کاربرد نیتروژنغیاب علف
-اي هرز کـاربرد آن هاما در حضور علف را افزایش داد،

تـالوت و  مـرادي ( ،بـراي مثـال  . ها تاثیر متفاوتی داشـت 
هـاي  گزارش کردند که در حضور علـف ) 1388همکاران 

هرز، با افزایش مقدار نیتروژن، عملکرد دانه گندم کاهش 
 اگر چه نیز نشان دادند که) 1992(والنتی و ویکس . یافت
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هـرز   هـاي با افزایش مقـدار کـود نیتـروژن تـراکم علـف     
. کـاهش یافـت   نیـز  ش یافت، اما عملکـرد دانـه گنـدم   کاه

در آزمــایش خــود نشــان  )1998(فــرحبخش و مــورفی 
مقـدار  هرز بـا افـزایش   هاي باالي علفکه در تراکم دادند

ــه  هــايعلــف ،نیتــروژن ــدمهــرز نســبت ب در جــذب  گن
تر بودنـد و موجـب کـاهش محصـول بـه      نیتروژن موفق

هـاي زیـادي   آزمـایش  ،بر عکس .شدند درصد 32میزان 
؛ 1994تولنر و همکاران، ؛ 1385محمددوست و تولیکف، (

نشـان داده  ) 2009توگـاي و همکـاران،    ،1996مک کینز، 
  کودهـاي شـیمیایی     است کـه مـدیریت صـحیح کـاربرد    

هـاي  تواند تراکم، زادآوري و یا توانایی رقابتی علـف می
گیـاه  هرز با گیاهان زراعی را کاهش و در نتیجه عملکرد 

توگـاي و همکـاران   ( ،براي مثـال . زراعی را افزایش دهند
گزارش کردند که اگرچه بـا افـزایش مقـدار کـود     ) 2009

مـا  هـاي هـرز افـزایش یافـت، ا    توده علفنیتروژن زیست
 )1994تولنر و همکـاران  (. عملکرد گندم نیز افزایش یافت

هاي هـرز کـاربرد   گزارش کردند که در حضور علف نیز
هـاي هـرز را کـاهش و    تـوده علـف  ژن زیسـت کود نیترو

این نتایج ضد و نقـیض   .عملکرد دانه ذرت را افزایش داد
عملکـرد   هاي هرز ورشد و نموعلف نیتروژن بر تاثیر از

گیاهــان زراعــی ناشــی از تفــاوت در روش کــاربرد،     
خاك، نـوع کـود، نیـاز گیـاه زراعـی و       اولیه حاصلخیزي
محمددوسـت  (شـد  بامـی  هـاي هـرز  اي علفترکیب گونه

  ).2008شاو و همکاران بلک  و 1390
ارقام مختلف گیاهان زراعی توانایی از طرفی، 

-هاي هرز دارند و کاربرد کودتی متفاوتی با علفرقاب

تواند توانایی رقابتی هاي شیمیایی از جمله نیتروژن می
بنابراین،  .هاي هرز را تغییر دهدها در برابر علفآن

اي هرز روي ارقام مختلف متفاوت هتاثیر منفی علف
-انداز خود را سریع تکمیل سایه ارقامی که. خواهد بود

هاي هرز را تحت فشار توانند علفخوبی مینمایند، به
ارقام مختلف گندم با توجه به خصوصیات . قرار دهند

العمل متفاوتی در ، عکسییکژرشدي، رقابتی و مورفولو
دت کاهش عملکرد با ش .هاي هرز دارندرقابت با علف

توجه به خصوصیات رقابتی و مورفولوژیکی در هر 
، بلندصفاتی از جمله ارتفاع  .بود خواهد رقم متفاوت
 سریع، و سرعت رشد باال ، سطح برگزیاد تعداد پنجه

عطاریان و (تواند موجب برتري رقابتی یک رقم شود می
؛ زارع 1991بلیان و همکاران،  ،1381راشد محصل، 

هاي نتایج آزمایش ).1388بادي و همکاران، آفیض
بر روي ارقام گندم ) 1381(عطاریان و راشدمحصل 

ایرانی قدیم و جدید در رقابت با علف هرز یوالف 
وحشی نشان داد که ارقام جدید بیشتر از ارقام قدیمی 

در این مطالعه . توانایی رقابت با یوالف وحشی را دارند
بزوستایا به ترتیب  جدید الوند و رقم قدیمی رقم

بیشترین و کمترین توانایی رقابت با علف هرز یوالف 
خصوصیاتی مانند سرعت تجمع ماده  .وحشی را داشتند

خشک، سرعت رشد محصول، شاخص سطح برگ، 
سطح برگ بیشتر در رقم الوند  و سرعت رشد نسبی

نسبت به رقم قدیمی بزوستایا سبب برتري قدرت 
و  فردمیهید( برعکس،. شده بودرقابتی در این رقم جدید 

رقابت هشت رقم گندم با علف هرز ) 2007همکاران 
 جهینت نیمنداب را مورد مطالعه قرار دادند و به ا

 رغمیعل یمیرقم قد کیبه عنوان  2که رقم کرج دندیرس
عدم حضور علف  طیدر شرا نییداشتن عملکرد دانه پا

بذر  دیولو ت وماسیباعث کاهش ب يداریهرز، بطور معن
از طرفی قدرت رقابت ارقام تابع  .شد مندابعلف هرز 

). 1384( میبدي و زندباغستانیشرایط محیط است 
تواند بنابراین، مدیریت صحیح کاربرد نیتروژن می
کاربرد . شرایط رقابتی را به نفع گیاه زراعی تغییر دهد

نیتروژن با افزایش ارتفاع، سطح برگ و سرعت توسعه 
تواند موجب بهبود توانایی رقابتی گیاه میسطح برگ 
 محمددوستو 1384 شهسواري و صفاري(زراعی شود 

از طرفی کاربرد نیتروژن ممکن است نمود ). 1390
و  آباديفیض زارع(ها را تحت تاثیر قرار دهد علفکش
و  اوشبلکو  2006 کیم و همکاران ،1388 همکاران
قیق نیز بررسی تاثیر هدف از این تح). 2008 برانت

  صفات زراعی و ) 1: کاربرد نیتروژن بر
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 عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام گندم در رقابت با) 2
   . بودهاي هرز علف

  
  هامواد و روش

در مزرعـه   89-90این آزمایش در سـال زراعـی   
 تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی بـه صـورت فاکتوریـل   

هــاي کامــل وكبلــ پایــه در قالــب طــرح نــواري اســپلیت
هـاي  نتـایج آزمـایش  . تصادفی با سه تکـرار انجـام شـد   

خاکشناسی انجام گرفته بر روي خاك مزرعه نشـان داد  
 pHمتـر و  میلی موس بر سـانتی  68/2گل اشباع  ECکه 

 17/1میــزان کــربن آلــی آن . بــود 09/7خــاك برابــر بــا 
میـزان  . درصـد بـود   01/2درصد و میزان ماده آلـی آن  

ــ  ــب  آهــک کــل و نیت ــه ترتی  056/0و  75/13روژن کــل ب
  .درصد بودند

نیتـروژن   سـطح سـه  شـامل  فاکتورهاي آزمایش 
)N0 ،N75  وN150     کیلــوگرم نیتــروژن در هکتــار از

ســون، کاسـکوژن، سـاي  (پـنج رقـم گنــدم   و  )منبـع اوره 
ــپارد، آذر ــرایط)MV17و  2گاس ــدم   در ش ــداخل و ع ت

ذر هـر  ب 1389در مهر ماه .بودند هاي هرزعلف با تداخل
بوته در متر مربع بـه صـورت    350یک از ارقام با تراکم 

 10در هـر کـرت   . نواري کشت و اقـدام بـه آبیـاري شـد    
متـر کشـت    5متر و بـه طـول   سانتی 18ردیف به فاصله 

زنـی و باقیمانـده آن   نصف نیتروژن در مرحله پنجه. شد
هاي هـر  کرت .استفاده شد گندم در مرحله به ساقه رفتن

در یـک   به دو قسمت تقسم شـد کـه   ر نواريبلوك به طو
به طـور  هاي هرز در طول فصل رشد علف قسمت از آن

در مرحلـه   گیـري ارتفـاع  بـراي انـدازه   .کنترل شـد کامل 
طـور اتفـاقی   ه بونـه گنـدم از هـر کـرت بـ      10دهی ساقه
دانـه   در مرحلـه  .گیري شـد آنها اندازهخص و ارتفاع مش
ه کمـک لـوکس   بـ  ور به سطح زمـین درصد نفوذ ن بستن

بطـور   درصد پوشـش گنـدم   و LutronLx101 متر مدل
براي این منظور ابعاد کـوادرات  . گیري شدچشمی اندازه

به ده قسمت تقسیم و بـا نـخ باریـک بـه صـورت کاغـذ       
برداري از هنگام نمونه. شطرنجی به همدیگر وصل شدند

باالي کانوپی فضاي اشغال شده توسط گیـاه زراعـی و   
-اهده و بر اساس درصد یادداشت میهاي هرز مشعلف

، واجـزاي عملکـرد گنـدم    عملکـرد گیـري  براي اندازه .شد
ها از سطح یک متر مربع برداشت و در آزمایشـگاه  بوته

  .مشخص شد
  

  ثنتایج و بح
هاي آزمایش نشـان داد  تجزیه واریانس داده

هـاي هـرز بـر    تداخل علف اثر متقابل نیتروژن و که
در  ).1جـدول  (ر بـود  دادرصد پوشش گنـدم معنـی  
هاي هرز، با افزایش مقـدار  شرایط عدم تداخل علف

نیتروژن خاك درصـد پوشـش گنـدم نیـز افـزایش      
هـاي هـرز کـاربرد    یافت، اما در شرایط تداخل علف

در ) کیلوگرم نیتـروژن در هکتـار   150(بیش از حد 
-حضور علف .)1شکل (. پوشش گندم را کاهش داد

 45بـه کمتـر از    هاي هرز درصد پوشـش گنـدم را  
دهد که در این موضوع نشان می .درصد کاهش داد
هاي هرز با گنـدم، رشـد و نمـو    لفشرایط رقابت ع

درصـد پوشـش سـطح خـاك      .یابـد کاهش می گندم
توسط گیاهان زراعی در بـر گیرنـده کلیـه صـفات     
موثر بر رقابت از جملـه ارتفـاع و سـطح بـرگ، بـا      

کـه موجـب    بنابراین هر عاملی. هاي هرز استعلف
کاهش و یا افزایش آن شود، بیانگر تاثیر مثبـت یـا   

آن عامل بر ارتفاع و سطح برگ گیـاه زراعـی    منفی
ــاجر و  و 1388 محمددوســت و اصــغري(اســت  م
سطح خاك تحت تاثیر نفوذ نور به  ).2005 همکاران

هاي هرز و اثـر متقابـل   مقدار نیتروژن، تداخل علف
اربرد نیتـروژن و  کـ ). 1جـدول  ( ها قـرار گرفـت  آن

هاي هرز درصـد نفـوذ نـور بـه سـطح      تداخل علف
نتایج نشان داد که در ). 2شکل (خاك را کاهش داد 

هایی که نیتروژن اسـتفاده نشـده بـود تـداخل     کرت
هاي هرز درصد نفوذ نور به سطح خـاك را از  علف

ــه  45 تیشــکین و . درصــد کــاهش داد 10درصــد ب
هـاي  حضور علـف  نیز نشان دادند که) 1991(الپینا 
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هرز نفوذ نور به سـطح خـاك را در مزرعـه جـو و     
 .درصـد کـاهش داد   24و  18زمینی، به ترتیب سیب

دهـد کـه یکـی از مشـکالت     این موضوع نشـان مـی  
هاي هرز در مزرعه، جذب نـور  اصلی حضور علف

ــا ــاه زراعــی اســت و رقابــت ب صــرف نظــر از . گی
افـزایش   بـا  هـاي هـرز  حضور یا عدم حضور علف

، درصد نفـوذ نـور بـه سـطح خـاك      دار نیتروژنمق
هاي هرز، میـزان  در عدم حضور علف. کاهش یافت

و  75هـایی کـه   نور رسیده به سطح خاك در کـرت 
کیلــوگرم نیتــروژن در هکتــار دریافــت کــرده   150

هـاي بـدون   بودند، بیش از دو برابر کمتـر از کـرت  
و  یلمنهـ هـاي  نتایج آزمـایش . کاربرد نیتروژن بود

نشــان داد کــه کــاربرد نیتــروژن ) 1994(نــگ فوگوا
 14اندازه برگ، و شاخص سطح برگ را به ترتیـب  

که نفوذ نور به سطح خـاك  درصد افزایش داد 58و
کاهش درصد نفـوذ نـور بـا کـاربرد      .را کاهش داد

نتیجه افزایش رشد و نمو گیاه  نیتروژن ممکن است
آنالیزهـاي آمـاري   . هاي هرز باشدزراعی و یا علف

-نیتروژن تـاثیر معنـی   مقادیر ن داد که ارقام ونشا

کــاربرد ). 1جــدول (داري بــر ارتفــاع گنــدم داشــت 
داري ارتفاع گندم را افـزایش  نیتروژن به طور معنی

توانـد عامـل   مـی  موضـوع که این  )الف. 3شکل( داد
هـا  کاهش نفوذ نـور بـه سـطح خـاك در ایـن کـرت      

  .باشد
  

  
  بر صفات مورد مطالعه ارقام گندمهاي هرز وژن و تداخل علفتاثیر نیترواریانس  تجزیه  -1جدول

          میانگین مربعات          

درجه   منابع تغییر
  آزادي

درصد پوشش 
  گندم

ارتفاع   نفوذ نور
  گندم

وزن هزار 
  دانه

دانه  تعداد  تعداد سنبله
  هسنبلدر 

عملکرد 
  یبیولوژیک

شاخص   عملکرد دانه
  برداشت

  86/18  3/3386156  281694  96/127  64/17575  346/10  35/103  28/142  8/1253  2  تکرار
  A(  4  ns69/303  ns21/127  **26/590  **49/453  *88/6928  **5/265  ns51/50333  **1749221  *4/208(رقم
  B(  2  ns72/403  **34/1879  **65/262  ns216/48  ns91/6131  ns859/71  *2/134065  ns3/713546  ns112(نیتروژن

AB 8  ns5/331  ns73/125  ns535/28  ns302/10  ns68/5159  ns563/45  ns9/58007  *840219  ns47/49  
  55  309087  7/31411  77/33  69/2486  23/27  189/34  06/230  68/336  28  خطاي اول
  C(  1  **21/24239  *8/9226  ns409/23  *009/64  *1/87111  *8/116  *985960  *1444000  ns4/153(تداخل

  4/24  242015  7/43171  773/4  97/1164  104/4  53/106  2/383  25/473  2  خطاي دوم
AC 4  ns1/184  ns15/246  ns77/7  ns214/9  ns77/745  ns013/29  ns11/6663  ns449565  ns8/24  
BC 2  *33/643  *05/1041  ns486/34  ns116/11  ns04/4150  ns207/26 ns8/28148  ns570194  ns27/27  

ABC 8  ns29/78  ns5/114  ns06/3  ns88/2  ns71/1294  ns872/8  ns24/13813  ns7/275141  ns76/46  
  99/30  7/235410  59/17410  343/20  5/1410  401/4  277/11  81/242  458/144  28 خطاي سوم

  34/17  21/29  54/2  58/19  16/20  46/5  26/9  6/86  71/20  %ضریب تغییرات، 
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هاي حضور علفتاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و  -1شکل

  در مرحله گلدهیهرز بر درصد پوشش گندم 
هاي تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و حضور علف - 2شکل 

  .هرز بر درصد نفوذ نور در مرحله گلدهی گندم
     
کیلـوگرم   75 هـایی کـه  کـرت در  گنـدم  یشـترین ارتفـاع  ب

کـه   مشـاهده شـد   استفاده شـده بـود   نیتروژن در هکتار
داري با ارتفـاع گنـدم هنگـام کـاربرد     تفاوت آماري معنی

هـاي  آزمـایش . کیلوگرم نیتروژن در هکتار نداشـت  150
زیادي افزایش ارتفاع گیاه زراعی با کـاربرد نیتـروژن را   

در بـین   ).1390 زاده و سیدشـریفی تقی(اند گزارش کرده
کـه   داشـت ارتفاع بیشتري  2رقم آذر ارقام مورد مطالعه

  ).ب. 3شکل( داري داشتیبا سایر ارقام تفاوت معن
زن هـزار  هـاي هـرز بـر و   تـداخل علـف   ارقام و تاثیر     
ــه ــداد ســنبله، دان ــه در ســنبله ، تع ــداد دان ــرد تع  و عملک

 ).1جـدول (دار بـود  معنی گندم دانه بیولوژیکی و عملکرد
ها نشان داد که کاربرد نیتروژن عملکـرد  مقایسه میانگین

ــزایش داد  ــدم را اف ــوژیکی گن ــرعکس، ). 2ل جــدو( بیول ب

اي هرز موجب کاهش عملکـرد بیولـوژیکی   هتداخل علف
بیشترین وزن هزار دانـه و کمتـرین تعـداد دانـه در     . شد

-مشاهده شد که تفاوت معنی 2سنبله در رقم قدیمی آذر

-رقـم جدیـد سـاي   ). 2جدول(داري با سایر ارقام داشت 

از نظر تعداد سنبله در واحد سطح و تعداد دانه در سون 
هـاي  علـف  تـداخل  .ه نسبت به سایر ارقام برتر بودسنبل
موجب کاهش هر یک از فاکتورهـاي مـورد مطالعـه     هرز
هـاي هـرز عملکـرد دانـه     به طوري که حضور علـف  ،شد

در  هـاي زیـادي  گـزارش  .درصد کـاهش داد  50گندم را 
زمینه اثر علف هاي هرز بر کـاهش عملکـرد محصـوالت    

 )1993ک و همکاران مالی( براي مثال. زراعی وجود دارد
گزارش کردند که عدم کنتـرل علـف هـاي هـرز عملکـرد      

  .دهدکاهش می درصد 70لوبیا را به میزان 
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)ب(

  
  .بر ارتفاع آن در مرحله گلدهی) ب(و ارقام مختلف گندم ) الف(تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن  -3لشک

   
 گندمدر ارقام روي عملکرد دانه مقدار نیتروژن  تاثیر

مقایسه میانگین  به طوري که ).3جدول ( متفاوت بود
سون و ، ساي2در ارقام آذر عملکرد دانه نشان داد که
 75 تیمار کاربرددر  دانه گاسپارد بیشترین عملکرد

اما در  ،کیلوگرم نیتروژن در هکتار مشاهده شد
هاي بدون عملکرد دانه در کرتبیشترین   MV17رقم

که تفاوت معنی داري با کاربرد نیتروژن مشاهده شد 
در رقم . در هکتار نداشت نیتروژن کیلوگرم 150 تیمار

در هکتار  نیتروژن کیلوگرم 150 کاربردن نیز کاسکوژ
که تفاوت معنی داري  را تولید کردبیشترین عملکرد دانه 

. )3جدول( داشتدر هکتار ن نیتروژن کیلوگرم 75با 
مقدار کود نیتروژن توصیه شده براي افزایش  ،بنابراین

هاي آزمایش. باشدعملکرد در ارقام مختلف متفاوت می
شهسواري و  و  1390 و همکاران حسینی( دیگري نیز
واکنش متفاوت ارقام به مقادیر ) 1384 همکاران

  .اندنیتروژن مصرف شده را گزارش کرده
  

  ، ارقام گندم و کود نیتروژن مختلف سطوحمیانگین صفات مورد ارزیابی، تحت تاثیر مقایسه  - 2جدول
 .هاي هرزبا علفآنها تداخل 

وزن هزار   فاکتورهاي اصلی
تعداد دانه در   تعداد سنبله  دانه

  سنبله
عملکرد 
  یبیولوژیک

شاخص 
  برداشت

            نیتروژن
0  a703/39  a33/173 a52/21 b4424 a343/0 
75  a257/38  a6/201  a962/22  a5688  a31/0  
150  a177/37  a73/183  a613/24  a3/5433  a31/0  
            ارقام گندم
 a739/46 ab66/192 c126/17 a9/5468 bc294/0  2رآذ

  b189/39  bc11/173  b016/22  a7/4666  ab331/0  کاسکوژن
MV17 d694/34  c33/161  b133/24  a8/4857  c28/0  
  c533/36  a22/212  a514/27  a4/5964  a364/0  سونساي

  d739/34  ab77/191  b37/24  a1/4951  a336/0  گاسپارد
            تداخل

 308/0 1/4135 89/21 11/155 53/37  با علف هرز

  334/0  4/6228  17/24  33/217  22/39  بدون علف هرز
  .ی داري ندارندتفاوت معن 05/0در سطح دانکن باشند با آزمون هاي هر ستون که در یک حرف مشترك میمیانگین
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  تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد پنج رقم گندم -3جدول 
  گاسپارد  سونساي  MV17  کاسکوژن  2آذر  
0  bcd1435  e815  bcd1496  bc1560  bcd1443  
75  bc1579  bc1578  de6/915  a2375  bc1618  
150  cde1223  bc1742  bcde1419  ab2061  cde1378  

     
بود داري خص برداشت معنیشا برارقام  تاثیر

سون داراي بیشترین ساي جدید و رقم. )1جدول(
که ممکن است به علت  )2جدول ( بودشاخص برداشت 

بین شاخص  .عملکرد دانه بیشتر در این رقم باشد
برداشت و عملکرد دانه یک رابطه مثبت گزارش شده 

بنابراین شاخص برداشت نیز عامل ). 1999 فیشر(است 
رنیولد و (گردد فزایش عملکرد محسوب میمهمی در ا

رقم  این مطلب گویاي این است که). 1999راجارم، 
سهم بیشتري از مواد فتوسنتزي را به  سونساي

در حالی که . عملکرد اقتصادي اختصاص داده است
 ).3جدول( داشتعملکرد اقتصادي کمتري   MV17رقم

لف به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که وجود ع
. شودهرز سبب کاهش عملکرد ارقام مختلف گندم می
این . میزان افت عملکرد در ارقام مختلف متفاوت بود

تواند ناشی از ارتفاع بزرگتر و یا رشد تفاوت می
سون با بیشترین رقم جدید سايسریعتر ارقام باشد 

هاي علفتولید دانه در شرایط حضور و عدم حضور 
. ابت با علف هاي هرز بودهرز بهترین رقم در رق
دهد که نیاز کودي در ارقام همچنین، نتایج نشان می

مختلف متفاوت است و مصرف بیش از نیاز نیتروژن 
 .تواند اثر منفی روي گیاه زراعی داشته باشدمی

  

  مورد استفاده منابع

یک موثر در رقابت گندم زمستانه هاي مورفولوژیک و فیزیولوژبررسی ویژگی. 1384 ،زند ا و عمیبدي م باغستانی
)Ttiticum aestivum ( در مقابل یوالف وحشی)Avena ludoviciana Dur. .(68 مارهش ،پژوهش و سازندگی، 

 .41-56 هايصفحه

فصلنامه . تاثیر کود نیتروژن بر کارآیی مصرف کود و اجزاي عملکرد در ارقام ذرت. 1390 ،و سیدشریفی ر زاده رتقی
 .217- 209 هايصفحه ،3شماره  ،57جلد کشاورزي و منابع طبیعی، علوم آب و خاك، سال پانزدهم،  علوم و فنون

اثر کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام قدیمی و جدید . 1390 ،م و کالته ا ، سلطانیا، گالشی سحسینی ر
  .199-187 هايصفحه ،)13پیاپی ( 1مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، سال چهارم، شماره . گندم

هاي مختلف بررسی واکنش رقابتی سه رقم گندم به تراکم. 1388 ،و خزائی ه زاده م، رجب، ساربان هزارع فیض ابادي ا
 .472-465 هايصفحه ،2، شماره 7هاي زراعی ایران، جلد مجله پژوهش. یوالف وحشی

شماره  ،پژوهش و سازندگی. ن بر عملکرد و اجزاي عملکرد سه رقم گندمتاثیر نیتروژ. 1384 ،ري ماو صف شهسواري ن
 .140-124 هايصفحه ،66



  139.....                                                                           ت زراعی، عملکرد و اجزاء هاي هرز بر برخی صفاتاثیر نیتروژن و تداخل علف

 مجله .زمستانه گندم رقم سه عملکرد واجزاء عملکرد بر وحشی یوالف اثررقابت. 1381 ،ح .م راشدمحصل و ما عطاریان
 .32- 25 هايصفحه ،2شماره  ،16 جلد ،کشاورزي وصنایع علوم

 .ص 236 انتشارات جهاد دانشگاهی،. هاي هرزکنترل علف. 1390 ،ر ح من آبادمحمددوست چ

هرز و عملکرد دانه هاي بررسی تاثیر عملیات زراعی در کنترل علف. 1385 ،متولیکف ا و رمحمددوست چمن آباد ح
 .96-87هاي صفحه، 6 ماره، ش20 لدمجله علوم و صنایع کشاورزي، ج. هاي کشاورزياکوسیستم

هاي هرز چاودار تاثیر تناوب زراعی، کاربرد کود شیمیایی و علفکش بر کنترل علف. 1388 ،اصغري ع و رمحمددوست ح
 .601-610هاي صفحه، 47 ماره، ش13 لدمجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی، ج. زمستانه

 برابر در گندم رقابت برتوان نیتروژن سطوح اثر. 1388 ،خ سعیدمیعال و ا زند ،ق فتحی ، عس سیادت ،رم تالوتمرادي

  . 135- 150هاي صفحه ،133 مارهش ،2لدج زراعی، گیاهان الکترونیک مجله. وحشی خردل
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