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  چکیده
  آزمایشی نیتروژن، کود سطوح و شوري مختلف شرایط تحت وحشی خردل و گندم رقابت بررسی منظور به          

آزمایش به  .شد اجرا 1391-92 اعیزر سال رامین خوزستان، در طبیعی منابع و کشاورزي گلخانه دانشگاه گلدانی در
 سطوح بررسی مورد فاکتورهاي هاي کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد.صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك

 در) متر بر زیمنسدسی 9 و 6 ،3 صفر،( آبیاري آب شوري سطوح و) کیلوگرم در هکتار 180 و 120 ،60 صفر،( نیتروژن
 بدون و نیتروژن کیلوگرم 180 و 120 تیمارهاي در گندم خشک يماده بیشترین داد که نتایج نشان  .شد گرفته نظر

. ندادند کاهش را گندم خشک يماده چندان شوري سطوح نیتروژن، کیلوگرم 120 مصرف با. آمد دست به شوري
 افزایش. شد همشاهد متر بر زیمنسدسی 9 شوري و نیتروژن مصرف بدون تیمار در نیز گندم خشک يماده کمترین
 و رشد هايویژگی بر شوري تنش منفی اثر کاهش موجب حاضر آزمایش در شوري شرایط در نیتروژن مصرف

 هرز علف برابر در گندم رقابت توان کاهش سبب نیتروژن حد از بیش افزایش حال این با. گردید گندم فیزیولوژیک
  .بکاهد ريشو باالي سطح در گندم رشد کاهش از نتوانست نیز و .گردید

  
  ویژگی فیزیولوژیک نیتروژن ،علف هرز، شوري،  رقابت،: هاي کلیديواژه
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Abstract 

A pot experiment was carried out to investigate competition of wheat against wild mustard 

affected by salinity and N fertilizer levels, in Ramin Agriculture and Natural Resources University 

of Khouzestan greenhouses during 2012-2013. Experiment was Factorial in a completely 

randomized design in four replication. Experimental factors in trials was nitrogen levels (0, 60, 120 

and 180 kg.ha-1 from Urea fertilizer sources) and irrigation water salinity (0, 3, 6 and 9 ds.m-1 by 

NaCl). Result show that the highest dry matter of wheat was obtained in 120 and 180 kg N.ha-1 

without salinity. In the rate of 120 kg N.ha-1, there was no significant difference between salinity 

levels, in term of wheat dry matter. The lowest dry matter of wheat was observed in 9 ds.m-1 

without nitrogen. Increase of nitrogen levels in saline conditions, caused to alleviate effect of 

salinity stress on wheat growth. However, further increase of N levels caused to decrease the 

competition ability of wheat against wild mustard and that failed to reduce the high levels of salinity 

reduces of wheat growth. 
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  مقدمه
 حاصلخیزي سطوح به هرز هايعلف واکنش شناخت     
 عنوان به کودي مدیریت هايروش گسترش براي خاك
 براي مدیریت. است نیاز مورد تلفیقی مدیریت اجزاي
 یک هرز هايعلف با زراعی گیاه رقابت توانایی افزایش
 هرز هايعلف مدیریت تلفیقی هايسیستم از مهم بخش
 زراعی گیاهان دسترس در غذایی مواد دادن جاي. است
. است همراه غذایی مواد این به هرز گیاهان دسترسی با

 يپایه هاينیازمندي هرز نگیاها و زراعی گیاهان

 میان رقابت بر خاك باروري نتیجه در. دارند یکسانی
   .)2003(بلک شاو و همکاران  گذاردمی اثر آنها

در غیاب گیاهان هرز، افزایش کاربرد نیتروژن به        
شود. ایوانز و همکاران در افزایش عملکرد منجر می

در سطوح  نشان دادند که عملکرد دانه ذرت 2003سال 
مختلف نیتروژن  در حضور علف هاي هرز در مقایسه 

کاهش  با شرایط بدون علف هرز به مراتب پایین تر بود.
مصرف نیتروژن معدنی، از یک سو باعث کاهش توان 
رقابت علف هاي هرز در برابر گیاهان زراعی شده (کیم 
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) و همزمان باعث کاهش عملکرد 2002و همکاران 
می شود (مرادي تالوت و همکاران گیاهان زراعی نیز 

 گیاه گونه 23 رشدي هايواکنش بررسی با ). 2007
 نشان نیتروژن سطوح به گندم زراعی گیاه و هرز
 عملکرد افزایش هرز هايگونه از زیادي تعداد که نداهداد

 گندم با مقایسه در نیتروژن باالي سطوح در بیشتري
 آزمایشی در .)2003بلک شاو و همکاران ( دادند نشان
 قرار بررسی مورد گندم هرز گیاه یک عنوان به کلزا

 که کلزا، رشد هايواکنش که شد دیده روشنی به گرفت،
 مزارع رایج هرز هايعلف از وحشی خردل يخانوادههم
 گندم از بیشتر بسیار مصرفی نیتروژن به ،است گندم
گزراش شده است که ). 2006کیم و همکاران ( است

در سطوح باالتر نیتروژن رقابت  یوالف وحشی
دار شدیدتري با گندم داشته و موجب کاهش معنی

عملکرد گندم می شود. همچنین عملکرد گندم با افزایش 
مصرف نیتروژن فقط در صورتی زیاد می شود که 

درصد گیاه شمارش شده در  2یوالف وحشی کمتر از 
 موضوع این). 2007یک کرت باشد (فردریک و جانسون 

 در وحشی خردل و گندم رقابتی توان که دهدمی ننشا
 افزایش و کاهش ترتیب به نیتروژن باالي سطوح
  . یابدمی
 مختلف گیاهان که است شده مشخص دیگر طرف از     
 سطوح و هاسازگاري متفاوت، هايمکانیزم طریق از

 به. دارند خاك شوري سطوح برابر در متفاوتی مقاومت
 هرز هايعلف و زراعی گیاهان تفاوت که رسدمی نظر
 نیز را آنها رقابت توانایی شوري سطوح به واکنش در

 در است ممکن موضوع این. دهد قرار تأثیر تحت
 مؤثر شوري مختلف شرایط در هرز هايعلف مدیریت
 اندداده نشان که دارد وجود هاییگزارش .گردد واقع
 به متفاوتی هايواکنش هرز علف مختلف هايگونه
 که کردند مشاهدهمحققان  .دهندمی بروز وح شوريسط
 مقاومت آنها از برخی برنج مزارع هرز هايعلف بین در

 مختلف سطوح به تريپایین مقاومت دیگر برخی و باالتر
 دادند نشانهمچنین . داشتند برنج با مقایسه در شوري

 هايعلف شوري مختلف سطوح يوسیله به توانمی که
زولکالیف و و  1993گرنت و بیلی ( دنمو کنترل را هرز

  .)2011همکاران 
 واکنش تفاوت که رسدمی نظر به طورکلی، هب          

 سطوح و نیتروژن کاربرد به هرز و زراعی گیاهان
 رقابت توانایی افزایش راستاي در تواندمی شوري
 تلفیقی هايسیستم از جزئی عنوان به زراعی گیاهان
 همچنین و گیرد قرار توجه مورد هرز هايعلف کنترل
 با حاضر آزمایش. گردد نهاده مصرف کاهش موجب
 گندم، واکنش خصوص در پایه اطالعات دریافت هدف
 در نیتروژن سطوح به وحشی یوالف و وحشی خردل
 هرز هايعلف تلفیقی هايمدیریت گسترش جهت
 روند به توجه با. گرددمی اجرا و شده ریزيطرح

 سطح در زراعی هايخاك زا زیادي بخش شورشدن
 رقابت است ممکن خوزستان، استان ویژه به و کشور
 شرایط این تأثیر تحت هرز هايعلف و زراعی گیاهان
 در است ممکن نیتروژن کود سطوح همچنین. گیرد قرار
 و زراعی گیاهان در شوري به مقاومت افزایش جهت
 رشد بنابراین. باشد داشته متفاوتی اثرات هرز هايعلف

 زنده تلفیقی هايتنش تأثیر تحت آینده در زراعی گیاهان
 تواندمی امر این. گرفت خواهد قرار غیرزنده و

  .باشد کشاورزي بخش آینده هايپژوهش در سرفصلی
 

  هامواد و روش
آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح      
 درتکرار  4تیمار و  16هاي کامل تصادفی با بلوك
ه کشاورزي و منابع طبیعی رامین دانشگا گلخانه

در کیلومتري شمال شرقی اهواز  35واقع در خوزستان 
 مورد فاکتورهاي. شد اجرا  1391-92سال زراعی 

 و 120 ،60 صفر، معادل( نیتروژن سطوح شامل بررسی
 6 ،3 صفر،( آبیاري آب شوري سطوح و) کیلوگرم 180
 سه رد نیتروژن کود. شد گرفته نظر در) موسمیلی 9 و

 سومیک برگی، سه تا دو يمرحله در سومیک( مرحله
 طولی رشد يمرحله در سومیک و زنیپنجه يمرحله در
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 خردلگندم و  گیاهان کشت. شد برده کار به) ساقه
 هايگلدان در 1391 ماه آذر دهم تاریخ در وحشی

 مترسانتی 35 قطر و مترسانتی 50 ارتفاع با پالستیکی
 در وحشی خردل و گندم کاشت تراکم. شد انجام
عدد بذر در هر  40(  400 معادل آزمایشی هايگلدان

عدد بذر در هرگلدان که پس از استقرار  6(  20 وگلدان) 
 متر در بوتهبوته در هر گلدان کاهش یافت)  3به تراکم 

 آزمایشی يماده يوسیله به سپس .گردید تعیین مربع
 خاك چهارمسه و ماسه چهارمیک شامل یکنواختی
 وحشی خردل هرز علف ذرهايب. شدند انباشته مزرعه
 منطقه مزارع از آزمایش اجراي از قبل سال در
 براي نیز چمران رقم گندم بذر از. شدند آوريجمع
 در استفاده مورد خاك هايویژگی. شد استفاده کشت

  .است آمده 1 جدول در آزمایش
  

ي آموزشی شده از مزرعهاك مورد استفاده در آزمایش تهیههاي فیزیکی و شیمیایی خویژگی -1جدول 
  دانشگاه

برداري عمق نمونه
)cm(  

  نیتروژن
بر گرم میلی(

 )کیلوگرم

  فسفر
 برگرم میلی(

  )کیلوگرم

  پتاسیم
 برگرم میلی(

  )کیلوگرم
pH  

EC  
(میکروموس 

  متر)بر سانتی

  مواد آلی
(%)  

  بافت
  خاك

 رسیسیلتی  42/0  300  8/7  128  3  8/5  60-0

  
    

 گندم و تولیدي خشک يماده گیرياندازه منظور به 
 هر از هابوته يهمه مختلف، تیمارهاي در وحشی خرل
درجه  70ساعت در دماي  72به مدت  آون در گلدان
 تولیدي خشک وزن سپس و شد داده قرارگراد سانتی
 خردل و گندم رشد مختلف مراحل در .گردید محاسبه
 ،)اسپد( دستی مترکلروفیل دستگاه از استفاده با وحشی
 هابرگ کلروفیل میزان از معیاري عنوان به اسپد عدد
 يبوته سه گلدان هر از منظور بدین. شد گیرياندازه
 انتخاب یافتهتوسعه برگ آخرین بوته، هر از و گندم
 عدد سه میانگین سپس. گردید قرائت اسپد عدد و شده
 محاسبه گلدان آن در اسپد عدد عنوان به شدهقرائت
گیري طول از هر گلدان ده سنبله جهت اندازه .گردید

ها و گلچه ها انتخاب سنبله، شمارش تعداد سنبلچه
به منظور تعیین پایداري غشا سلولی در برگ، از گردید. 
گیري میزان نشت الکترولیتی آنها استفاده شد. به اندازه

 6به قطر  دیسک برگی 15برگ پرچم،  5این منظور، از 
میلیمتر تهیه و بالفاصله دوبار با آب دوبار تقطیر 
شستشو و سپس در ظروف درب دار پالستیکی حاوي 

 24لیتر آب دوبار تقطیر قرار داده شدند. پس از ده میلی

گیري شد. ) اندازهC1ساعت هدایت الکتریکی محلول (
، در دماي هاي برگیپس از آن ظروف حاوي دیسک

دقیقه اتوکالو شدند و  20گراد به مدت درجه سانتی 120
پس از خنک شدن در دماي اتاق، مجددا هدایت الکتریکی 

گیري شد. میزان نشت الکترولیت از ) اندازهC2محلول (
غشاها براساس رابطه زیر محاسبه شد (لتز و همکاران 

1995:(  
*100 )C1/C2( نشت الکترولیت از غشاء =  

 در فاکتوریل صورت به شآزمای واریانس يتجزیه       
 انجام تکرار چهار در تصادفی کامل هايبلوك طرح قالب
 صورت SAS افزارنرم يوسیله به آماري آنالیز. شد

 سطوح اثر شدن دارمعنی صورت در همچنین. گرفت
 سطوح بودنکمی به توجه با شوري، و نیتروژن
 وحشی خردل و وحشی یوالف گندم، واکنش نیتروژن،

 يتجزیه طریق از شوري و یتروژنن سطوح به
بلک شاو و ( گرفت قرار بررسی مورد رگرسیونی

 آزمایشی تیمارهاي میانگین يمقایسه). 2003همکاران 
. شد انجام درصد 5 سطح در LSD آزمون يوسیله به



 49                                                                                 ...) و خردل وحشی.Triticum aestivum Lواکنش رقابتی گندم نان (
 

 Excel يبرنامه از رگرسیونی نمودارهاي ترسیم براي
  .شد استفاده

 
  نتایج و بحث

د که اثر سطوح نیتروژن، شوري و اثر نتایج نشان دا     
دار بود (جدول ي خشک گندم معنیمتقابل آنها بر ماده

2 .( 

 120ي خشک گندم به ترتیب در تیمارهاي بیشترین ماده
کیلوگرم نیتروژن و بدون شوري به دست آمد. با 

کیلوگرم نیتروژن، سطوح شوري چندان  120مصرف 
اختالف ي خشک گندم را کاهش ندادند و ماده
کیلوگرم  120داري بین سطوح شوري در سطح معنی

دسی زیمنس و شاهد،  9نیتروژن، بجز سطح شوري 
ي خشک گندم نیز در تیمار مشاهده نشد. کمترین ماده

زیمنس بر متر دسی 9بدون مصرف نیتروژن و شوري 
مشاهده شد. این موضوع در حالی است که در سطح 

تر شوري، ینعدم مصرف نیتروژن، در سطوح پای
 9ي خشک بیشتري در مقایسه با سطح ماده
). به طور کلی 3زیمنس بر متر به دست آمد (جدول دسی
 120توان نتیجه گرفت که مصرف نیتروژن تا سطح می

کیلو گرم نیتروژن، می تواند موجب کاهش اثرات 
شود. با این حال شوري بر رشد و عملکرد گندم می

در هکتار، نتوانست  کیلوگرم نیتروژن 180مصرف 
موجب کاهش اثرات شوري گردد. این موضوع را 

توان به حضور علف هرز خردل وحشی در رقابت با می
گندم و یا تشدید اثر شوري ناشی از دز باالي نیتروژن 

طور که قبالً نشان داده شده است، نسبت داد. زیرا همان
افزایش سطوح نیتروژن موجب کاهش توان رقابت گندم 

شود هاي هرزي مانند خردل وحشی میبرابر علفدر 
 و بلک شاو و همکاران 1389(مرادي تالوت و همکاران 

2003.(  
اثر متقابل نیتروژن و شوري بر ارتفاع بوته نیز      
). بیشترین ارتفاع بوته از تیمار 2دار بود (جدول معنی
کیلوگرم نیتروژن و بدون شوري به دست آمد.  180

زیمنس دسی 9بوته نیز از تیمار شوري  کمترین ارتفاع
بر متر و بدون مصرف نیتروژن به دست آمد (جدول 

)، اثرات مخرب تنش شوري به دلیل کاهش پتانسیل 3
برتعادل آبی گیاه اسمزي در محیط ریشه و تاثیر

  

  تجزیه واریانس صفات کمی گندم تحت تأثیر سطوح شوري و نیتروژننتایج  -2جدول 

  ي رجهد  بع تغییرامن
  آزادي

  میانگین مربعات
  تعداد گلچه  تعداد سنبلچه  طول سنبله  ارتفاع بوته  ي خشکماده

  7/191**  2/6  7/2  3/41  0/1  3  بلوك
  4/380**  0/26**  6/14**  0/236**  6/388**  3  نیتروژن
  0/34  1/11*  7/2  8/143**  2/252**  3  شوري

  7/26  0/7*  5/4*  0/70**  0/14*  9  شوري× نیتروژن 
  0/37  5/3  0/2  4/19  6/6  45  اشتباه آزمایشی

  0/18  5/14  0/11  3/6  3/8  ضریب تغییرات (درصد)
  میباشد. درصد 1و  5دار در سطح به ترتیب معنی **و  *
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  هاي صفات مورفولوژیک گندم تحت تأثیر تیمارهاي آزمایشیي میانگینمقایسه -3دول ج

 در تعداد سنبلچه  متر)(سانتی طول سنبله  متر)(سانتی ارتفاع بوته  ي خشک (گرم در گلدان)ماده  تیمار
  سنبله

N0S0 cde4/31  abc4/71  cd3/12  abc0/13  
N0S3 ef5/27  bc5/68  cd2/12  bcd2/10  
N0S6 g4/22  c2/65  d7/10  bcd0/10  
N0S9 h8/16  d0/51  d3/10  d9/7  

N60S0 bc2/35  ab1/74  abc9/12  ab3/13  
N60S3 bcd9/32  ab3/73  ab6/13  abc0/13  
N60S6 cde8/31  bc7/68  ab1/14  abc0/13  
N60S9 def1/30  abc6/72  ab0/13  abc0/13  

N120S0 a8/40  abc5/69  a9/14  a0/15  
N120S3 ab0/37  abc6/70  ab2/13  a3/14  
N120S6 ab7/36  abc2/71  ab0/13  a8/13  
N120S9 bcd1/33 bc8/69 ab4/13  a3/14  
N180S0 bcd3/34  a3/78  a0/15  abc0/13  
N180S3 def1/30  ab1/74  abc7/12  abc0/13  
N180S6 fg9/25  bc5/70  ab1/13  abc5/12  
N180S9 g5/22  bc7/70  bcd6/12  cd0/10  
  داري با همدیگر ندارند.هاي داراي حروف مشترك اختالف معنیمیانگین

  
و کاهش فشار آماس، در مراحل مختلف رشدي گندم 
نان توسط پژوهشگران زیادي گزارش شده است 

. در )2003؛ تستر و داونپورت 2006(مانس و همکاران 
داري کیلوگرم نیتروژن، تفاوت معنی 120و  60سطوح 

دهد ي وجود نداشت که نشان میبین سطوح شور
تواند اثر شوري بر مصرف متعادل کود نیتروژن می

طول سنبله نیز  کاهش رشد و ارتفاع گیاه را کاهش دهد.
دار سطوح شوري و نیتروژن قرار تحت اثر متقابل معنی

). بر این اساس بیشترین طول سنبله از 2جدول گرفت (
ن شوري به کیلوگرم نیتروژن و بدو 180و  120سطوح 

دست آمد. کمترین طول سنبله نیز زمانی به دست آمد 
زیمنس بر متر، کود دسی 9که در سطح شوري 

نیتروژن مصرف نگردید. افزایش طول سنبله در اثر 

بلک مصرف نیتروژن بیشتر قبالً نیز گزارش شده است (
  ).2003شاو و همکاران 

در  اثر متقابل نیتروژن و شوري بر تعداد سنبلچه     
). بیشترین تعداد سنبلچه 2جدول دار بود (سنبله معنی

کیلوگرم نیتروژن، بدون توجه  120در سنبله در تیمار 
به سطوح شوري به دست آمد. در این سطح نیتروژن، 
افزایش شوري تأثیري در کاهش تعداد سنبلچه در 
سنبله نداشت. مصرف بیشتر نیتروژن در این آزمایش 

له را کاهش داد. دلیل این موضوع تعداد سنبلچه در سنب
هاي گندم در رقابت با خردل تواند به دلیل رشد بوتهمی

وحشی باشد که منجر به کاهش توان رقابت گندم شده 
کیلوگرم نیتروژن در هکتار، اگرچه  180است. در سطح 

کیلوگرم  120تعداد سنبلچه در سنبله کمتر از سطح 
 6سطح شوري نیتروژن در هکتار بود، این صفت تا 
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زیمنس بر متر کاهش نشان نداد ولی از این سطح دسی
به بعد، مقاومت گندم در برابر شوري شکسته شد و در 

به طور  نتیجه تعداد سنبلچه در سنبله را کاهش داد.
کلی، کمترین تعداد سنبلچه در سنبله در تیمار عدم 

زیمنس دسی 9و  6مصرف نیتروژن و سطوح شوري 
دهد که ). این موضوع نشان می3ول جدبه دست آمد (

ي کافی استفاده نشود، اگر کود نیتروژن به اندازه
حیدري یابد (مقاومت گندم به سطوح شوري کاهش می

1385.(  

دار اثر سطوح نیتروژن بر تعداد گلچه در سنبله معنی     
). بر این اساس با افزایش تعداد سطوح 2جدول شد (

داد گلچه در هر سنبله کیلوگرم تع 120نیتروژن تا 
افزایش یافت و پس از آن با افزایش بیشتر نیتروژن، 

). این موضوع 1شکل تعداد گلچه رو به کاهش گذاشت (
تر توسط سایر محققان نیز گزارش شده بود. اثر پیش

دار نبود که با نتایج سایر شوري بر تعداد گلچه معنی
 . این موضوع)1385حیدري، ( محققان مغایرت داشت

دار تعداد سنبلچه تواند در جهت جبران کاهش معنیمی
  در سنبله باشد. 

  

 

  گندم در سطوح نیتروژن تعداد گلچه در سنبله -1شکل 

کلروفیل برگ پرچم گندم  عدداثر نیتروژن بر      
دار بود، ولی سطوح شوري و نیز اثر متقابل معنی

 داري بر میزان کلروفیلنیتروژن و شوري اثر معنی
نیز نشان  محققان دیگر). 4جدول برگ پرچم نداشتند (

دادند که اثر شوري بر میزان کلروفیل برگ پرچم چندان 
. همچنین تحقیقات قبلی نبوددار و لزوماً کاهنده معنی

نشان داده است که کلروفیل برگ پرچم گندم چندان 
 گیردهاي هرز قرار نمیتحت تأثیر رقابت گندم و علف

و همکاران  مرادي تالوتو  1383صالحی و همکاران (

 60. به طور کلی افزایش نیتروژن تا سطح )1389
کیلوگرم در هکتار در این آزمایش باعث افزایش میزان 
کلروفیل برگ پرچم گردید و افزایش نیتروژن بیش از 

مقدار با شیب کمتري سبب افزایش میزان کلروفیل این 
   .)2شکل ( گردید

وژن، شوري و اثر متقابل نیتروژن و اثر نیتر
دار بود (جدول ها معنیشوري بر میزان نشت الکترولیت

4 .(  
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  گندم در سطوح نیتروژن برگ پرچم) SPAD(کلروفیل  شاخص -2شکل 

  تجزیه واریانس صفات فیزیولوژیک گندم تحت تأثیر سطوح شوري و نیتروژن نتایج -4جدول 

  ي آزاديدرجه  بع تغییرامن
  )MS( میانگین مربعات

  سطح برگ شاخص  نسبی برگ پرچم رطوبت  هانشت الکترولیت  برگ پرچم کلروفیل

  39/0  9/219  0/50**  2/22  3  بلوك

  4/57**  4/3482**  6/41**  6/1291**  3  نیتروژن

  7/22**  7/2783**  8/51**  6/19  3  شوري

  2/10  3/1234*  6/48**  7/51  9  شوري× نیتروژن 

  0/42  8/2775  5/68  3/410  45  یشیاشتباه آزما

  2/19  4/9  8/25  0/7    ضریب تغییرات (درصد)

  باشد.می درصد 1و  5دار در سطح به ترتیب معنی **و  *

هاي برگ بر این اساس بیشترین نشت الکترولیت     
پرچم در تیمار بدون مصرف نیتروژن و سطح شوري 

ت زیمنس مشاهده گردید. کمترین میزان نشدسی 9
کیلوگرم نیتروژن در  180ها نیز در تیمار  الکترولیت

هکتار و سطح شوري شاهد مشاهده گردید. البته 
کیلوگرم  180و  120توان مشاهده کرد که در سطوح می

نیتروژن در هکتار، با افزایش سطوح شوري افزایش 
ها روي نداده است، در داري در نشت الکترولیتمعنی

صرف نیتروژن و نیز سطح حالی که در سطوح عدم م
کیلوگرم نیتروژن در هکتار، با افزایش سطوح  60

ها به دلیل تخریب غشاي شوري، نشت الکترولیت
(جدول  دادها افزایش معنی داري نشان پالسمایی سلول

ي تأثیر نیتروژن در کاهش ). این موضوع تأییدکننده5
اثر تنش شوري در رشد و فیزیولوژي گندم است که 

). این 1385حیدري نیز گزارش شده است ( ترپیش
ي خشک صفت همبستگی چندانی با رشد و تولید ماده
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دهد رقابت گندم با خردل وحشی نداشت که نشان می
هاي هرز در شرایط شوري تأثیري بر این صفت علف
هاي فعال . در واقع تنش شوري باعث تولید گونهندارد

دنبال خواهد اکسیژن که نشت از غشاهاي سلولی را به 
  ).2010(سومارت و همکاران  گردید داشت

  
گندم تحت تأثیر تیمارهاي فیزیولوژیک هاي صفات ي میانگینمقایسه -5جدول 

  آزمایشی
  درصد رطوبت نسبی برگ پرچم  هانشت الکترولیت  تیمار

N0S0 de4/3  abc2/86  
N0S3 cde6/4  cde3/76  
N0S6 bc4/6  de8/70  
N0S9 a2/9  f0/56  

N60S0 cde7/4  ab5/89  
N60S3 cde9/4  abc0/89  
N60S6 bcd7/5  bcd5/79  
N60S9 ab6/7  ef7/65  

N120S0 cde5/4  a7/94  
N120S3 cde4/5  ab8/90  
N120S6 cde1/5  abc8/86  
N120S9 cde3/5 abcd5/82  
N180S0 e1/3  a93  
N180S3 de6/3  a3/93  
N180S6 cde2/4  abc89  
N180S9 de9/3  ab5/89  

  داري با همدیگر ندارند.هاي داراي حروف مشترك اختالف معنیگینمیان

  

اثر نیتروژن، شوري و نیز اثر متقابل نیتروژن و      
، به عنوان شوري بر درصد رطوبت نسبی برگ پرچم

). در 4جدول دار بود ( آخرین برگ توسعه یافته، معنی
کیلوگرم نیتروژن در هکتار، افزایش  60سطوح صفر و 

دار درصد رطوبت ح شوري موجب کاهش معنیسطو
و  120نسبی برگ پرچم گردید، در حالی که در سطوح 

ها تحت تأثیر کیلوگرم نیتروژن، رطوبت نسبی برگ 180
 دار شوري قرار نگرفت. این موضوع نیز تأییدمعنی
ي اثر سطوح مصرف نیتروژن در کاهش اثر منفی کننده

اي که کمترین به گونه ،تنش شوري در گندم است
رطوبت نسبی برگ پرچم در تیمار بدون مصرف 

زیمنس بر متر مشاهده گردید دسی 9نیتروژن و شوري 
مقدار نیتروژن مصرفی تاثیر زیادي بر تولید  ).5جدول (

و گسترش سطح برگ داشته است. گیاهان با دریافت 
نیتروژن بیشتر سطح برگ بیشتري خصوصا در برگ 

مصرفی کم « یاهان با نیتروژهاي باالیی نسبت به گ
  . )1381سپهري و همکاران ( داشتند

اثر سطوح نیتروژن و شوري بر شاخص سطح برگ      
دار شد، ولی اثر متقابل دهی معنیي گلگندم در مرحله

جدول دار نشد (نیتروژن و شوري بر این صفت معنی
4 .(  
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  ح نیتروژندر سطو دهیي گلشاخص سطح برگ گندم در مرحله -3شکل 

  

  
      در سطوح شوري دهیي گلشاخص سطح برگ گندم در مرحله -4شکل 

  

کیلوگرم در  120با افزایش سطوح نیتروژن تا سطح 
داري هکتار، شاخص سطح برگ گندم به طور معنی

افزایش یافت. افزایش نیتروژن بیش از این مقدار، سبب 
ري از دار این صفت گردید که با نتایج بسیاکاهش معنی

مرادي و 1385فرجی هاي قبلی مغایرت دارد (گزارش
قابت بین در اکثر مطالعات ر). 1388تالوت و همکاران 

گیاه زراعی و علف هرز، نیتروژن اولین عنصري است 

که محدود می شود، چراکه یون نیترات در خاك به 
و  خوبی حفظ نمی شود و به شدت متحرك است

انایی جذب نیتروژن را بنابراین حجم ریشه گونه ها تو
). انتظار می رود 2003ایوانز و همکاران تعیین می کند(

ري خاك به قدرت رقابتی گیاه زراعی با افزایش بارو
بیشتر شود با این حال  علت افزودن کود نیتروژن

تشدید رقابت و افزایش خسارت وارده به گیاه زراعی 
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در شرایط کمبود نیتروژن نیز گزارش شده است 
). در مطالعه پترسون و 1992ون و نالواجا پترس(

) روي اثر نیتروژن بر قدرت رقابت گندم 1992نالواجا (
 با دم روباهی، وقتی مقدار نیتروژن دو برابر شد، 

درصد افزایش یافت در حالی  75بیوماس دم روباهی تا 
کاهش شاخص سطح که بیوماس گندم افزایش نداشت. 

نیز این آزمایش برگ در سطوح باالي نیتروژن در 
تواند به دلیل رقابت گندم با خردل وحشی در می

دار آزمایش حاضر باشد. همبستگی منفی و معنی
ي خشک خردل شاخص سطح برگ گندم با تولید ماده

هاي هرز وحشی مؤید این نکته است که رقابت علف
تواند از طریق کاهش سطح برگ گندم بر رشد و می

مرادي تالوت و همکاران (عملکرد محصول اثر بگذارد 
). افزایش سطوح شوري در آزمایش موجب 1388

ي دار شاخص سطح برگ گندم در مرحلهکاهش معنی
). گزارش سایر محققان نیز نتایج 4دهی گردید (شکل گل

حیدري کند (آمده در این آزمایش را تأیید میبه دست
  ).1391کرمی و همکاران و  1385

شوري و اثر متقابل نیتروژن و اثر سطوح نیتروژن،      
دار ي خشک خردل وحشی معنیشوري بر تولید ماده

ي خشک ). بر این اساس بیشترین ماده6جدول بود (

کیلوگرم نیتروژن در هکتار  180خردل وحشی در تیمار 
و بدون توجه به سطوح شوري مشاهده گردید. کمترین 

ي خشک خردل وحشی نیز در سطح بدون مصرف ماده
زیمنس بر متر مشاهده گردید دسی 9روژن و شوري نیت

کیلوگرم نیتروژن در  60). در سطوح صفر و 7جدول (
ي خشک خردل وحشی با افزایش سطح هکتار، ماده

زیمنس  بر متر و باالتر شروع به کاهش دسی 6شوري 
ي حساسیت بیشتر خردل وحشی به دهندهنهاد که نشان

ت. این موضوع در سطوح شوري در مقایسه با گندم اس
کیلوگرم نیتروژن در  180حالی است که در سطح 
ي خشک خردل وحشی با هکتار، کاهش چندانی در ماده

 180افزایش سطوح شوري مشاهده نگردید. در سطح 
کیلوگرم نیتروژن در هکتار، عالوه بر این که خردل 

ي خشک وحشی بدون توجه به سطوح شوري ماده
ي خشک گندم در ف دیگر مادهبیشتري تولید کرد، از طر

اثر رقابت با خردل وحشی و نیز قرار گرفتن در معرض 
اي نشان دار و قابل مالحظهتنش شوري کاهش معنی

داد. به طور کلی افزایش سطوح نیتروژن و شوري تا 
زیمنس بر متر اثر مضاعفی در غالبیت خردل دسی 9حد 

  وحشی در برابر گندم نشان داد.

  

ي خشک خردل وحشی تحت سطوح نیتروژن و تجزیه واریانس مادهج نتای -6جدول 
  شوري

  ي خشک خردل وحشیماده  ي آزاديدرجه  بع تغییرامن
  6/14  3  بلوك

  6/6190**  3  نیتروژن
  4/406**  3  شوري
  8/125**  9  شوري× نیتروژن

  3/178  45  اشتباه آزمایشی
  9/9  ضریب تغییرات

  میباشد. درصد 1و  5ح دار در سطبه ترتیب معنی **و  *
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  ي خشک خردل وحشیي میانگین تیمارهاي آزمایشی از نظر مادهمقایسه -7جدول 

  ي خشک خردل وحشی (گرم در گلدان)ماده  تیمار

N0S0 def٨/١۵  

N0S3 ef١۵  

N0S6 g٣/١٠  

N0S9 h۶/۵  

N60S0 bc۴/١٩  

N60S3 bcd١٩  

N60S6 fg٧/١٢  

N60S9 g٣/١١  

N120S0 b٣/٢١  

N120S3  b٣/٢٠  

N120S6 bcd۴/١٨  

N120S9 cde۵/١۶  

N180S0 a۴/۴٠  

N180S3 a١/۴٠  

N180S6 a٧/٣٨  

N180S9 a۵/٣٧  

  .داري با همدیگر ندارندهاي داراي حروف مشترك اختالف معنیمیانگین
  

  گیرينتیجه
 شوري سطوح نیتروژن، کیلوگرم 120 مصرف با     

 اختالف و ندنداد کاهش را گندم خشک ي ماده چندان
 کیلوگرم 120 سطح در شوري سطوح بین داريمعنی

 نیز گندم خشک يماده کمترین. نشد مشاهده نیتروژن
 9 شوري و نیتروژن مصرف بدون تیمار در

 120 و 60 سطوح در .شد مشاهده متر بر زیمنسدسی
 شوري سطوح بین داريمعنی تفاوت نیتروژن، کیلوگرم
 کود متعادل مصرف دهدمی نشان که نداشت وجود

 ارتفاع و رشد کاهش بر شوري اثر تواندمی نیتروژن
  .دهد کاهش را گیاه
 تیمار در پرچم برگ هايالکترولیت نشت بیشترین     
 زیمنسدسی 9 شوري سطح و نیتروژن مصرف بدون

 در نیز هاالکترولیت نشت میزان کمترین. گردید مشاهده
 شوري سطح و رهکتا در نیتروژن کیلوگرم 180  تیمار
 در که کرد مشاهده توانمی البته. گردید مشاهده شاهد
 با هکتار، در نیتروژن کیلوگرم 180 و 120 سطوح
 نشت در داريمعنی افزایش شوري سطوح افزایش

 60 و صفر سطوح در .است نداده روي هاالکترولیت
 شوري سطوح افزایش هکتار، در نیتروژن کیلوگرم
 پرچم برگ نسبی رطوبت رصدد دارمعنی کاهش موجب
 کیلوگرم 180 و 120 سطوح در که حالی در گردید،

 دارمعنی تأثیر تحت هابرگ نسبی رطوبت نیتروژن،
 اثر و شوري نیتروژن، سطوح اثر .نگرفت قرار شوري
 خردل خشک يماده تولید بر شوري و نیتروژن متقابل
 خردل خشک يماده بیشترین. بود دارمعنی وحشی
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 و هکتار در نیتروژن کیلوگرم 180 تیمار رد وحشی
 کمترین. گردید مشاهده شوري سطوح به توجه بدون
 مصرف بدون سطح در نیز وحشی خردل خشک يماده

 مشاهده متر بر زیمنسدسی 9 شوري و نیتروژن
 در نیتروژن کیلوگرم 60 و صفر سطوح در. گردید
 سطح افزایش با وحشی خردل خشک يماده هکتار،
 کاهش به شروع باالتر و متر بر  زیمنسدسی 6 شوري
 به وحشی خردل بیشتر حساسیت يدهندهنشان که نهاد

  .است گندم با مقایسه در شوري سطوح

 شرایط در نیتروژن مصرف افزایش مجموع در     
 تنش منفی اثر کاهش موجب حاضر آزمایش در شوري
. گردید گندم فیزیولوژیک و رشد هايویژگی بر شوري

 وحشی خردل با گندم رقابت در موضوع این حال این اب
 حد از بیش افزایش که ايگونه به گرفت قرار تأثیر تحت

 این برابر در گندم رقابت توان کاهش سبب نیتروژن
 رشد کاهش از نتوانست همچنین و گردید هرز علف
  .بکاهد شوري باالي سطح در گندم

  

  مورد استفاده منابع

 بیوشیمیایی وترکیبات غذایی عناصر جذب دانه، عملکرد بر ونیتروژن شوري مختلف سطوح یابیارز ،1385 ،حیدري م
  دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان. ،ي دکتراي فیزیولوژي گیاهان زراعینامهپایان ،گندم

م زمستانه بر میزان خسارت در گند تروژنیناثر میزان و زمان مصرف  ،1384 ،رحیمیان مشهدي حو  ع ، قنبريراستگو م
 هاي گیاهی.مؤسسه تحقیقات آفات و بیماري ،تهران ،خردل وحشی. نخستین همایش علوم علف هاي هرز ایران

تاثیر کم آبیاري و سطوح مختلف نیتروژن بر مراحل  ،1381 ،ي ع، مدرس ثانوي س م ع، قره یاضی ب و یمینی سپهري
  .201- 184: )3(4مجله علوم زراعی ایران،  ،رشد و نمو، عملکرد و اجزا عملکرد ذرت

 در شوري تنش از شاخصی عنوان به برگ کلروفیل و نیتروژن میزان ،1383 ،م و نصیري محالتی ع ، کوچکیصالحی م
  .25-33): 1( 2 هاي زراعی ایران،ي پژوهشگندم، مجله

ي دکتراي نامهپایانکرد گندم در خوزستان، یولوژیک عملهاي اکوفیزمکانیزم تأثیر نیتروژن بر محدودیت ،1385فرجی ه، 
مجتمع آموزشی عالی کشاورزي و منابع طبیعی رامین، دانشگاه چمران اهواز،  فیزیولوژي گیاهان زراعی،

  خوزستان.

 خصوصیات بر آهن پاشیمحلول زمان اثر ،1391 ،س جعفري و ر م تالوت مرادي ،ع س سیادت ،ع بخشنده س، کرمی
 در( پایدار يتوسعه به دستیابی راهکارهاي ملی کنفرانس اولین ،شوري تنش شرایط در ننا گندم فیزیولوژي

  .ایران طبیعی سوانح يپژوهشکده: تهران ،)زیست محیط و طبیعی منابع کشاورزي، هايبخش

 رقابت توان بر کشعلف و نیتروژن سطوح اثر ،1388 ،خ سعیدو عالمی ا زند ع، فتحی ق، س ، سیادتمرادي تالوت م ر
  .135- 150):3(2 ،ي الکترونیک تولید گیاهان زراعیمجله ،وحشی خردل برابر در گندم
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 سطوح در وحشی یوالف و گندم رقابت بررسی ،1389 ،سعید خو عالمی مرادي تالوت م ر، سیادت س ع، فتحی ق، زند ا
  .364-376): 4(12 ،اهواز يمنطقه در کشعلف و نیتروژن مختلف
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	هزاﺪﻧا ( .ﺪﺷ يﺮﯿﮔ ﮏﺴﯾد يوﺎﺣ فوﺮﻇ نآ زا ﺲﭘﯽﮔﺮﺑ يﺎﻫ يﺎﻣد رد ، 120ﯽﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟرد تﺪﻣ ﻪﺑ داﺮﮔ20 و ﺪﻧﺪﺷ وﻼﮐﻮﺗا ﻪﻘﯿﻗد ﯽﮑﯾﺮﺘﮑﻟا ﺖﯾاﺪﻫ ادﺪﺠﻣ ،قﺎﺗا يﺎﻣد رد نﺪﺷ ﮏﻨﺧ زا ﺲﭘ) لﻮﻠﺤﻣ
	ﻪﺑرﻮﻈﻨﻣهزاﺪﻧايﺮﯿﮔهدﺎﻣيﮏﺸﺧيﺪﯿﻟﻮﺗو مﺪﻨﮔ لﺮﺧﯽﺸﺣورديﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ،ﻒﻠﺘﺨﻣﻪﻤﻫيﻪﺗﻮﺑﺎﻫزاﺮﻫ ناﺪﻠﮔردنوآ تﺪﻣ ﻪﺑ72 يﺎﻣد رد ﺖﻋﺎﺳ70 ﻪﺟرد ﯽﺘﻧﺎﺳ داﺮﮔراﺮﻗهدادﺪﺷوﺲﭙﺳنزوﮏﺸﺧيﺪﯿﻟﻮﺗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣﺪﯾدﺮﮔ.ردﻞﺣاﺮﻣﻒﻠﺘﺨﻣﺪﺷرمﺪﻨﮔولدﺮﺧ ﯽﺸﺣوﺎﺑهدﺎﻔﺘﺳازاهﺎﮕﺘﺳدﻞﯿﻓوﺮﻠﮐﺮﺘﻣﯽﺘﺳد)ﺪﭙﺳا(، دﺪﻋﺪﭙﺳاﻪﺑناﻮﻨﻋيرﺎﯿﻌﻣزان
	هزاﺪﻧا ( زا ﺖﯿﻟوﺮﺘﮑﻟا ﺖﺸﻧ ناﺰﯿﻣ .ﺪﺷ يﺮﯿﮔ نارﺎﮑﻤﻫ و ﺰﺘﻟ) ﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺮﯾز ﻪﻄﺑار سﺎﺳاﺮﺑ ﺎﻫﺎﺸﻏ1995:(
	(ءﺎﺸﻏ زا ﺖﯿﻟوﺮﺘﮑﻟا ﺖﺸﻧ = ﻪﯾﺰﺠﺗيﺲﻧﺎﯾراوﯾﺎﻣزآﺶﻪﺑترﻮﺻﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓرد ﺐﻟﺎﻗحﺮﻃكﻮﻠﺑيﺎﻫﻞﻣﺎﮐﯽﻓدﺎﺼﺗردرﺎﻬﭼراﺮﮑﺗمﺎﺠﻧا ﺪﺷ .ﺰﯿﻟﺎﻧآيرﺎﻣآﻪﺑﻪﻠﯿﺳويمﺮﻧراﺰﻓا
	)
	ترﻮﺻ ﺖﻓﺮﮔ .ﻦﯿﻨﭽﻤﻫردترﻮﺻﯽﻨﻌﻣرادنﺪﺷﺮﺛاحﻮﻄﺳ نژوﺮﺘﯿﻧو،يرﻮﺷﺎﺑﻪﺟﻮﺗﻪﺑﯽﻤﮐندﻮﺑحﻮﻄﺳ ،نژوﺮﺘﯿﻧﺶﻨﮐاو،مﺪﻨﮔفﻻﻮﯾﯽﺸﺣوولدﺮﺧﯽﺸﺣو ﻪﺑحﻮﻄﺳﻧنژوﺮﺘﯿويرﻮﺷزاﻖﯾﺮﻃﻪﯾﺰﺠﺗي ﯽﻧﻮﯿﺳﺮﮔردرﻮﻣﯽﺳرﺮﺑراﺮﻗﺖﻓﺮﮔ) و وﺎﺷ ﮏﻠﺑ نارﺎﮑﻤﻫ2003 .(ﻪﺴﯾﺎﻘﻣيﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣيﺎﻫرﺎﻤﯿﺗﯽﺸﯾﺎﻣزآ ﻪﺑﻪﻠﯿﺳوينﻮﻣزآ
	ردﺢﻄﺳ5ﺪﺻردمﺎﺠﻧاﺪﺷ .
	تاﺮﺛا ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺟﻮﻣ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ،نژوﺮﺘﯿﻧ مﺮﮔ ﻮﻠﯿﮐﯽﻣ مﺪﻨﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺪﺷر ﺮﺑ يرﻮﺷ لﺎﺣ ﻦﯾا ﺎﺑ .دﻮﺷ فﺮﺼﻣ180نژوﺮﺘﯿﻧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺖﺴﻧاﻮﺘﻧ ،رﺎﺘﮑﻫ رد ار عﻮﺿﻮﻣ ﻦﯾا .ددﺮﮔ يرﻮﺷ تاﺮﺛا ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺟﻮﻣﯽﻣ ﺎﺑ ﺖﺑﺎﻗر رد ﯽﺸﺣو لدﺮﺧ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ رﻮﻀﺣ ﻪﺑ ناﻮﺗ نژوﺮﺘﯿﻧ يﻻﺎﺑ زد زا ﯽﺷﺎﻧ يرﻮﺷ ﺮﺛا ﺪﯾﺪﺸﺗ ﺎﯾ و
	ياﺮﺑﻢﯿﺳﺮﺗيﺎﻫرادﻮﻤﻧﯽﻧﻮﯿﺳﺮﮔرزاﻪﻣﺎﻧﺮﺑي
	هدﺎﻔﺘﺳاﺪﺷ.
	اد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺮﺛا و يرﻮﺷ ،نژوﺮﺘﯿﻧ حﻮﻄﺳ ﺮﺛا ﻪﮐ دهدﺎﻣ ﺮﺑ ﺎﻬﻧآ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣﯽﻨﻌﻣ مﺪﻨﮔ ﮏﺸﺧ ي لوﺪﺟ) دﻮﺑ راد 2 .(هدﺎﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ مﺪﻨﮔ ﮏﺸﺧ ي120 ﺎﺑ .ﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ يرﻮﺷ نوﺪﺑ و نژوﺮﺘﯿﻧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ فﺮﺼﻣ120 ناﺪﻨﭼ يرﻮﺷ حﻮﻄﺳ ،نژوﺮﺘﯿﻧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ هدﺎﻣ و ﺪﻧداﺪﻧ ﺶﻫﺎﮐ ار مﺪ
	مﺪﻨﮔ يﺪﺷر ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻞﺣاﺮﻣ رد ،سﺎﻣآ رﺎﺸﻓ ﺶﻫﺎﮐ و ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ يدﺎﯾز ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ ﻂﺳﻮﺗ نﺎﻧ نارﺎﮑﻤﻫ و ﺲﻧﺎﻣ)2006 ترﻮﭙﻧواد و ﺮﺘﺴﺗ ؛2003( رد . حﻮﻄﺳ60 و120ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ،نژوﺮﺘﯿﻧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ يراد رﻮﺷ حﻮﻄﺳ ﻦﯿﺑﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﻪﮐ ﺖﺷاﺪﻧ دﻮﺟو ي ﺪﻫد ﯽﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ لدﺎﻌﺘﻣ فﺮﺼﻣ ﺮﺑ يرﻮﺷ ﺮﺛا ﺪﻧا
	ﯽﺳد ﺢﻄﺳ ﻦﯾا زا ﯽﻟو داﺪﻧ نﺎﺸﻧ ﺶﻫﺎﮐ ﺮﺘﻣ ﺮﺑ ﺲﻨﻤﯾز رد و ﺪﺷ ﻪﺘﺴﮑﺷ يرﻮﺷ ﺮﺑاﺮﺑ رد مﺪﻨﮔ ﺖﻣوﺎﻘﻣ ،ﺪﻌﺑ ﻪﺑ.داد ﺶﻫﺎﮐ ار ﻪﻠﺒﻨﺳ رد ﻪﭽﻠﺒﻨﺳ داﺪﻌﺗ ﻪﺠﯿﺘﻧ رﻮﻃ ﻪﺑ مﺪﻋ رﺎﻤﯿﺗ رد ﻪﻠﺒﻨﺳ رد ﻪﭽﻠﺒﻨﺳ داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ،ﯽﻠﮐ يرﻮﺷ حﻮﻄﺳ و نژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ6 و9ﯽﺳد ﺲﻨﻤﯾز ) ﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑﺪﺟ لو3ﯽﻣ نﺎﺸﻧ عﻮﺿ
	ﺮﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺮﺛادﺪﻋ مﺪﻨﮔ ﻢﭼﺮﭘ گﺮﺑ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﯽﻨﻌﻣ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا ﺰﯿﻧ و يرﻮﺷ حﻮﻄﺳ ﯽﻟو ،دﻮﺑ رادﯽﻨﻌﻣ ﺮﺛا يرﻮﺷ و نژوﺮﺘﯿﻧﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ناﺰﯿﻣ ﺮﺑ يراد ) ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ ﻢﭼﺮﭘ گﺮﺑ لوﺪﺟ4 .(ﺮﮕﯾد نﺎﻘﻘﺤﻣ نﺎﺸﻧ ﺰﯿﻧ ناﺪﻨﭼ ﻢﭼﺮﭘ گﺮﺑ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ناﺰﯿﻣ ﺮﺑ يرﻮﺷ ﺮﺛا ﻪﮐ ﺪﻧدادﯽﻨﻌﻣ هﺪﻨﻫﺎﮐ ًﺎﻣوﺰﻟ و راددﻮﺒﻧ ﯽ
	ﺖﯿﻟوﺮﺘﮑﻟا ﺖﺸﻧ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ سﺎﺳا ﻦﯾا ﺮﺑ گﺮﺑ يﺎﻫ يرﻮﺷ ﺢﻄﺳ و نژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ نوﺪﺑ رﺎﻤﯿﺗ رد ﻢﭼﺮﭘ9ﯽﺳدﺸﻧ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ .ﺪﯾدﺮﮔ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺲﻨﻤﯾز ﺖ ﺖﯿﻟوﺮﺘﮑﻟا رﺎﻤﯿﺗ رد ﺰﯿﻧ ﺎﻫ180 رد نژوﺮﺘﯿﻧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﻪﺘﺒﻟا .ﺪﯾدﺮﮔ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺪﻫﺎﺷ يرﻮﺷ ﺢﻄﺳ و رﺎﺘﮑﻫﯽﻣ حﻮﻄﺳ رد ﻪﮐ دﺮﮐ هﺪﻫﺎﺸﻣ ناﻮﺗ120 و180 مﺮﮔ
	ﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﻪﮐ ﺖﺷاﺪﻧ ﯽﺸﺣو لدﺮﺧ ﺎﺑ مﺪﻨﮔ ﺖﺑﺎﻗر ﺪﻫد ﻒﻠﻋ ﺖﻔﺻ ﻦﯾا ﺮﺑ يﺮﯿﺛﺄﺗ يرﻮﺷ ﻂﯾاﺮﺷ رد زﺮﻫ يﺎﻫدراﺪﻧﻪﻧﻮﮔ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺚﻋﺎﺑ يرﻮﺷ ﺶﻨﺗ ﻊﻗاو رد . لﺎﻌﻓ يﺎﻫ ﻪﺑ ار ﯽﻟﻮﻠﺳ يﺎﻫﺎﺸﻏ زا ﺖﺸﻧ ﻪﮐ نﮋﯿﺴﮐا ﺪﻫاﻮﺧ لﺎﺒﻧد ﺖﺷادﺪﯾدﺮﮔ نارﺎﮑﻤﻫ و ترﺎﻣﻮﺳ)2010.(
	و نژوﺮﺘﯿﻧ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا ﺰﯿﻧ و يرﻮﺷ ،نژوﺮﺘﯿﻧ ﺮﺛاﻢﭼﺮﭘ گﺮﺑ ﯽﺒﺴﻧ ﺖﺑﻮﻃر ﺪﺻرد ﺮﺑ يرﻮﺷ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ، ﯽﻨﻌﻣ ،ﻪﺘﻓﺎﯾ ﻪﻌﺳﻮﺗ گﺮﺑ ﻦﯾﺮﺧآ ) دﻮﺑ راد لوﺪﺟ4 رد .( و ﺮﻔﺻ حﻮﻄﺳ60 ﺶﯾاﺰﻓا ،رﺎﺘﮑﻫ رد نژوﺮﺘﯿﻧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﻮﻄﺳﯽﻨﻌﻣ ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺟﻮﻣ يرﻮﺷ ح ﺖﺑﻮﻃر ﺪﺻرد راد حﻮﻄﺳ رد ﻪﮐ ﯽﻟﺎﺣ رد ،ﺪﯾدﺮﮔ ﻢﭼﺮﭘ گ
	ﺢﻄﺳ ﺎﺗ نژوﺮﺘﯿﻧ حﻮﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ120 رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ مﺪﻨﮔ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ ،رﺎﺘﮑﻫ يراد ﺐﺒﺳ ،راﺪﻘﻣ ﻦﯾا زا ﺶﯿﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺶﯾاﺰﻓا .ﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓاﯽﻨﻌﻣ ﺶﻫﺎﮐﺎﯿﺴﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﯾدﺮﮔ ﺖﻔﺻ ﻦﯾا راد زا ير شراﺰﮔ) دراد تﺮﯾﺎﻐﻣ ﯽﻠﺒﻗ يﺎﻫ ﯽﺟﺮﻓ1385 و يداﺮﻣ نارﺎﮑﻤﻫ و توﻼﺗ1388 .(ر تﺎﻌﻟ
	ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ ﺰﯿﻧ نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﺒﻤﮐ ﻂﯾاﺮﺷ رد)ﺳﺮﺘﭘ ﺎﺟاﻮﻟﺎﻧ و نﻮ1992 و نﻮﺳﺮﺘﭘ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد .( ) ﺎﺟاﻮﻟﺎﻧ1992 مﺪﻨﮔ ﺖﺑﺎﻗر ترﺪﻗ ﺮﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺮﺛا يور ( ،ﺪﺷ ﺮﺑاﺮﺑ ود نژوﺮﺘﯿﻧ راﺪﻘﻣ ﯽﺘﻗو ،ﯽﻫﺎﺑور مد ﺎﺑ ﺎﺗ ﯽﻫﺎﺑور مد سﺎﻣﻮﯿﺑ75 ﯽﻟﺎﺣ رد ﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﺻرد .ﺖﺷاﺪﻧ ﺶﯾاﺰﻓا مﺪﻨﮔ سﺎﻣﻮﯿﺑ ﻪ
	هﺪﻫﺎﺸﻣﺪﯾدﺮﮔ .ﻦﯾﺮﺘﻤﮐناﺰﯿﻣﺖﺸﻧﺖﯿﻟوﺮﺘﮑﻟاﺎﻫﺰﯿﻧرد رﺎﻤﯿﺗ180مﺮﮔﻮﻠﯿﮐنژوﺮﺘﯿﻧردﺎﺘﮑﻫروﺢﻄﺳيرﻮﺷ ﺪﻫﺎﺷهﺪﻫﺎﺸﻣﺪﯾدﺮﮔ .ﻪﺘﺒﻟاﯽﻣناﻮﺗهﺪﻫﺎﺸﻣدﺮﮐﻪﮐرد حﻮﻄﺳ120و180مﺮﮔﻮﻠﯿﮐنژوﺮﺘﯿﻧرد،رﺎﺘﮑﻫﺎﺑ ﺶﯾاﺰﻓاحﻮﻄﺳيرﻮﺷﺶﯾاﺰﻓاﯽﻨﻌﻣيرادردﺖﺸﻧ ﺖﯿﻟوﺮﺘﮑﻟاﺎﻫيورهداﺪﻧﺖﺳا.ردحﻮﻄﺳﺮﻔﺻو60 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐنژوﺮﺘﯿﻧرد،رﺎﺘﮑﻫﺶﯾاﺰ
	ﺎﺑفﺮﺼﻣ120مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ،نژوﺮﺘﯿﻧحﻮﻄﺳيرﻮﺷ ناﺪﻨﭼهدﺎﻣيﮏﺸﺧمﺪﻨﮔارﺶﻫﺎﮐداﺪﻧﺪﻧوفﻼﺘﺧا ﯽﻨﻌﻣيرادﻦﯿﺑحﻮﻄﺳيرﻮﺷردﺢﻄﺳ120مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ نژوﺮﺘﯿﻧهﺪﻫﺎﺸﻣﺪﺸﻧ .ﻦﯾﺮﺘﻤﮐهدﺎﻣيﮏﺸﺧمﺪﻨﮔﺰﯿﻧ ردرﺎﻤﯿﺗنوﺪﺑفﺮﺼﻣنژوﺮﺘﯿﻧويرﻮﺷ9 ﯽﺳدﺲﻨﻤﯾزﺮﺑﺮﺘﻣهﺪﻫﺎﺸﻣﺪﺷ.ردحﻮﻄﺳ60و120 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ،نژوﺮﺘﯿﻧتوﺎﻔﺗﯽﻨﻌﻣيرادﻦﯿﺑحﻮﻄﺳيرﻮﺷ دﻮﺟوﺖﺷاﺪ
	ﯽﺸﺣودررﺎﻤﯿﺗ180مﺮﮔﻮﻠﯿﮐنژوﺮﺘﯿﻧردرﺎﺘﮑﻫو نوﺪﺑﻪﺟﻮﺗﻪﺑحﻮﻄﺳيرﻮﺷهﺪﻫﺎﺸﻣﺪﯾدﺮﮔ .ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ هدﺎﻣيﮏﺸﺧلدﺮﺧﯽﺸﺣوﺰﯿﻧردﺢﻄﺳنوﺪﺑفﺮﺼﻣ نژوﺮﺘﯿﻧويرﻮﺷ9ﯽﺳدﺲﻨﻤﯾزﺮﺑﺮﺘﻣهﺪﻫﺎﺸﻣ ﺪﯾدﺮﮔ .ردحﻮﻄﺳﺮﻔﺻو60مﺮﮔﻮﻠﯿﮐنژوﺮﺘﯿﻧرد ،رﺎﺘﮑﻫهدﺎﻣيﮏﺸﺧلدﺮﺧﯽﺸﺣوﺎﺑﺶﯾاﺰﻓاﺢﻄﺳ يرﻮﺷ6ﯽﺳدﺲﻨﻤﯾزﺮﺑﺮﺘﻣوﺮﺗﻻﺎﺑعوﺮﺷﻪﺑﺶﻫﺎﮐ دﺎﻬﻧﻪﮐنﺎﺸﻧ
	م يرﺪﯿﺣ،1385،زراﯽﺑﺎﯾحﻮﻄﺳﻒﻠﺘﺨﻣيرﻮﺷنژوﺮﺘﯿﻧوﺮﺑدﺮﮑﻠﻤﻋ،ﻪﻧادبﺬﺟﺮﺻﺎﻨﻋﯽﯾاﺬﻏتﺎﺒﯿﮐﺮﺗوﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﻮﯿﺑ مﺪﻨﮔ،نﺎﯾﺎﭘﻪﻣﺎﻧﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ يژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓ ياﺮﺘﮐد ي،.نﺎﺘﺳزﻮﺧ ﻦﯿﻣار ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ و يزروﺎﺸﮐ هﺎﮕﺸﻧاد م ﻮﮕﺘﺳاريﺮﺒﻨﻗ ،ع وح يﺪﻬﺸﻣ نﺎﯿﻤﯿﺣر،1384، فﺮﺼﻣ نﺎﻣز و ناﺰﯿﻣ ﺮﺛاﻧﯿنژوﺮﺘﺪﻨﮔ رد ترﺎﺴ
	ا ﺪﻧز ،ق ﯽﺤﺘﻓ ،ع س تدﺎﯿﺳ ،ر م توﻼﺗ يداﺮﻣﯽﻤﻟﺎﻋ وخ ﺪﯿﻌﺳ،1389،ﯽﺳرﺮﺑﺖﺑﺎﻗرمﺪﻨﮔوفﻻﻮﯾﯽﺸﺣوردحﻮﻄﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣنژوﺮﺘﯿﻧوﻒﻠﻋﺶﮐردﻪﻘﻄﻨﻣيزاﻮﻫا،12)4 :(376-364.

