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  چکیده
هاي هاي مختلف علفبیولوژیکی در تراکم  و  هاي مختلف مدیریت کودهاي شیمیاییي تأثیر روشمطالعه  به منظور          

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید چمران اهواز  1390-91آزمایشی در سال زراعی در گندم هرز 
. هاي کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شدیک بار خرد شده در قالب بلوكهاي این آزمایش به صورت کرت. اجرا شد

عملکرد و . هرز خردل وحشی بودفرعی شامل سه تراکم علف عاملو اصلی شامل پنج روش مدیریت تلفیقی کود  عامل
ي نشان داد که کلیهنتایج این آزمایش . اندازه گیري شد گندمهاي هوایی در اندامکارایی نیتروژن  اجزاي عملکرد دانه و

استفاده از کودهاي بیولوژیکی به طور معنی درصد100دانه در روش  اجزاي کمی و کیفی عملکرد دانه به جز وزن هزار
هاي تلفیقی هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی عملکرد در مقابل روش. کود شیمیایی بودند % 100داري کمتر از تیمار 

چند که با افزایش شدت رقابت، عملکرد دانه و درصد پروتئین دانه کاهش  هر. شیمیایی داشتند باالتري نسبت به روش
افشانی و رسیدگی با بهبود وضعیت نیتروژن در  ي گرده هرز در هر دو مرحله هاي تلفیقی در تراکم کم علف روش. یافت
کودهاي کامالً   کود شیمیایی و% 100ي ها وشرهاي هوایی گیاه باعث بهبود کارایی مصرف نیتروژن در مقایسه با اندام

. ، شاخص اتکا به نیتروژن در اکوسیستم گندم افزایش یافتشیمیاییمقابل با افزایش سهم نیتروژن   در. بیولوژیکی شدند
نیتروژن هم به لحاظ کمی و هم به شیمیایی در مجموع بر اساس نتایج این آزمایش مشخص شد که حذف کامل کود 

ت کود نیتروژن مصرفی، هم از دیدگاه زراعی و هم از ي تلفیقی ضمن کاهش کمیها روشمطلوب نبوده بلکه  لحاظ کیفی
  .کنددیدگاه اکولوژیکی شرایط مطلوبی را در اکوسیستم گندم فراهم می

  
  ، مدیریت تلفیقی کودرقابتکارایی، خردل وحشی،  :کلیديهاي واژه
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Abstract 

In order to study the Influence of different nutrient management methods and weed densities 

in wheat a field experiment was conducted of Shahid Chamran University at 2010-2011. The expe-

rimental design was split-plot based on RCB with 3 replications. Main plot includes 5 nutrient man-

agement methods and sub-plot includes 3 weed densities. Our resuls showed that all grain yield 

components except 1000 grain weight were lower in 100% biological fertilizer than 100% chemical 

that meant. Grain yield and protein were reduced by increasing in weed density. Both anthesis and 

maturity stage, integrated methods had a better nitrogen efficiency. Than both 100% chemical or 

biological methods, but, nitrogen reliance index (NRI) was reduced by increasing. In nitrogen, in 

conclusions, we founded that absolute elimination of chemical nitrogen fertilizer will not suitable 

due to negative effect on both yield quietly a quality. Therefore in both agronomical and ecological 

point of view integrated methods induced better situation in wheat agro ecosystems due to reducing 

chemical nitrogen fertilizer. 
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  مقدمه

اي از  کشـــاورزي پایـــدار افـــق گســـترده  رتفکّـــ     
هاي تولید محصوالت کشاورزي را فـراهم نمـوده    روش

هـاي   که هدف آن بهبود ساختار بیولـوژیکی اکوسیسـتم  
. هـاي شـیمیایی اسـت    کشاورزي از طریق کاربرد نهـاده 

کودهــاي شــیمیایی در حــال حاضــر نقــش مــؤثري در   
ی هاي زراعـ اکوسیستمخاك  افزایش آالیندگی آب، هوا و

بر این اساس در طی سال هاي اخیـر تمایـل    .کنندایفا می
کودهاي شیمیایی بـه صـورت    مصرفزیادي به کاهش 

استفاده از منابع کودي آلی و زیسـتی بـه عنـوان مکمـل     
بهبــود شــرایط اکولــوژیکی  آنبوجــود آمــده کــه هــدف 

اسـتفاده از  . هاي تولید اسـت  محیط و کاهش مؤثر هزینه
ي مکملــی از  امل مجموعــهکودهــاي بیولــوژیکی کــه شــ

باشند عـالوه بـر   جوامع میکروبی همراه و هم زیست می
شیمیایی، با بهبـود رشـد    کمک به کاهش استفاده از کود

هاي تولید از سوي دیگـر  هزینه گیاه از یک سو و کاهش
 ). 2005بـارا و همکـاران   ( کاهنـد  آالیندگی محـیط مـی  از 

 یســتیز کودهــاي اظهــار داشــت کــه) 2008(کیزلکایــا 
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 ها میکروارگانیسم از مختلفی انواع حاوي هاییفرآورده

 مختلـف  فرآینـدهاي  طریـق  از تواننـد  مـی  کـه  باشندمی

 براي جذب قابل غیر فرم از را غذایی عناصر بیولوژیکی،

 ازتوبـاکتر . کننـد  تبـدیل  جـذب  قابـل  فـرم  بـه  گیـاه 

(Azotobacter sp.) آزوسـپیریلوم  و(Azospirillum 

sp.)  در کـه  باشـند میکروارگانیسـم مـی   این ي جمله از 

 رشـد  بـر   مفیدي اثرات گیاه بوده و با ریزوسفر ارتباط

 که کردند بیان نیز) 2003(  گوسوامی و بریک. دارند گیاه

تأثیر  با و آزوسپیریلوم ازتوباکتر با گندم بذرهاي تلقیح
 در توانـد  دارد، مـی  دانـه  عملکـرد  و تعـداد  بـر  که مثبتی

در  شـیمیایی  کودهـاي  از استفاده اهشک به منجر نهایت
 دادند نشان) 2004  و همکاران باشان(. شود گندم تولید

مـی  آزوسـپریلوم  ویـژه  بـه  یبیولوژیک کودهاي کاربرد
 جذب ي خشک، توجهی در ماده قابل بهبود موجب تواند

در  یشـه  ر طول و برگ اندازه گیاه، ارتفاع غذایی، عناصر
 اثـرات   )2006(ات هـالو اکومـار و   همچنـین . غالت شود

عملکـرد   اجـزاي  عملکرد،  رشد، بهبود در ازتوباکتر مثبت
شـاهد   و نیز جذب نیتروژن در گندم را در مقایسه تیمار

کـه در گنـدم    اظهار داشت ) 1991(  پانوار .گزارش کردند
 قارچ و brasilens Azospirillum تلقیح شده با باکتري 

غلظـت کلروفیـل،   ، Glomus fasciculatum   میکوریزاي
هـاي نیتـرات ریـداکتاز و    میزان فتوسنتز، فعالیـت آنـزیم  

گلوتامین سینتتاز افزایش یافت و عملکرد دانه در حداکثر 
 همکـاران  و بلنـد  حـاجی (در آزمـایش  . دمقدار خود بـو 

 را گنـدم  کلروفیـل  محتـواي  و رشـد  ازوتوباکتر) 1383

 بـه   باکتر،ازوتو که کردند بیان همچنین آنها .افزایش داد

 نیـز  عناصـر  انتقـال  ویژه وبه جذب بر طوراختصاصی

 آزمـایش  در یـک ) 1998(گـائور  و راي. تـأثیر گذاشـت  

 و ازتوبـاکتر  تلقـیح  تـوأم  اثـرات  مطالعـه  گلـدانی بـا  

 از صفر ( نیتروژن مختلف کود سطوح در آزوسپیریلوم

 گنـدم  عملکـرد  و رشـد  بـر   )هکتـار  در کیلـوگرم  120 تا

ــد نتیجــه ــه گرفتن ــايت ک ــیح    یماره ــا شــاهد، تلق  ب

 دانه وزن توأم، تلقیح و ازتوباکتر با تلقیح آزوسپیریلوم،

 هـر  در گـرم  8/25، 7/25، 8/18، 7/17ترتیب  به گندم را

 در  .نیتروژن بهبود دادنـد  کود سطوح میانگین در گلدان

 هـاي میکروارگانیسـم  تـأثیر  رسیبر بادیگري  ي مطالعه

 گردید مشاهده گندم لکردعم و رشد بر فسفر کننده حل

ــه Bacillus megaterium  و   P. fluorescens ک

بهبـود   نتیجه در و خاك در محلول فسفر افزایش موجب 
ال کــومی ( شــد درصــد 5/6رشـد و عملکــرد گنــدم تــا  

 کـه  کردنـد  گزارش) 2003   همکاران و ازتورك( .)2005

 داريمعنـی  طور به آزوسپیریلوم با گندم بذرهاي تلقیح

 در دانـه  تعداد مترمربع، در سنبله تعداد افزایش به منجر
  چنـین هم .شـد  پـروتئین  محتـواي  و دانـه  عملکرد سنبله،

 گنـدم  بذرهاي تلقیح که کرد گزارش )2000( فریتاس دي

 در نیتـروژن  میـزان  افـزایش  بـه  منجر آزوسپیریلوم با

) 2000همکـاران   و نـاروال (. شـد  سـاقه گنـدم   هاي بافت
 از نژادهـایی  اي، گلخانـه  شـرایط  در کـه  کردنـد  گـزارش 
 و ریشـه  تـوده  زیسـت  تولید افزایش به منجر ازتوباکتر

 گنـدم  در پتاسـیم  و فسـفر  نیتـروژن،  جذب افزایش نیز

 در کودهـا  بـاالي  سـطوح  کـاربرد  از سوي دیگر. شدند

 زراعـی  ه  گیا از بیش  را هرز هاي رشد علف که صورتی

 هـرز  هاي علف لیتداخ اثرات سبب تشدید نماید، تحریک

در ). 1388قنواتی و همکـاران  (با گیاه زراعی خواهد شد 
 بـا  کـود نیتـروژن    این ارتباط گزارش شده که افـزایش 

 با گندم رقابت در وحشی یوالف هرز علف تحریک رشد

ایـن  . وحشـی را تشـدید کـرد    یوالف رقابتی اثرات بهاره
در یوالف وحشی منجر به بهبود کـارایی اسـتفاده    مزیت

 هرز،علف غیاب در). 1995پترسون ( نیتروژن گردید زا

بهبـود   خـاك  افزایش حاصل خیزي با  ماده خشک گندم
 هـرز، افـزایش   علـف  حضـور  در کـه  حـالی  یافـت، در 

 .نشـد  گنـدم  بـاروري  افـزایش  سبب خیزي خاك حاصل
 بهتـري  توانـایی  هرز از هاي علف همچنین بیان شده که

ی برخوردار بوده و مازاد مصرف نیتروژن از در استفاده
در این شرایط بهبود توان رقابتی آنها در مقایسه با گیاه 
زراعی باعث جذب بهتر منـابع رشـد از قبیـل آب، سـایر     

همکـاران   ورایـت و  (عناصـر خـاك و نـور خواهـد شـد      
این اساس هدف این پـژوهش بررسـی تـأثیر     بر   ).1999
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بـه کمـک مـدیریت     شـیمیایی کاهش مقدار کود نیتروژن 
فیقی کود شیمیایی و بیولوژیکی بـر عملکـرد و اجـزاي    تل

هـرز خـردل   عملکرد دانه گندم در شرایط رقابت با علـف 
  .  وحشی می باشد

  
  ها روشمواد و 
در  1390-91زراعـــی   ایـــن آزمـــایش در ســـال     

مزرعه تحقیقاتی آموزشی شـماره یـک گـروه زراعـت و     
ان اصالح نباتات دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید چمر

 31ایـن مزرعـه در عـرض جغرافیـایی     . اهواز اجـرا شـد  
درجـه و   48دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  19درجه و 

دقیقــه شــرقی  و در حاشــیه غربــی رود کــارون بــا   41
بـر اسـاس   . متر از سطح دریا واقع شده است 20ارتفاع 
هاي اقلیمی، اسـتان خوزسـتان جـزء نـواحی      بندي تقسیم

میانگین بارندگی . شود میخشک و نیمه خشک محسوب 
درجـه   4متر و میانگین حداقل دمـا  میلی 93/141ساالنه 

 44دمـا  سانتی گـراد در بهمـن مـاه و میـانگین حـداکثر      
خصوصیات  .گراد در اردیبهشت ماه بودسانتی  يدرجه

شـنی، هـدایت   خاك محل آزمایش شامل بافت خاك لـوم 
، 9/7ي همتـر، اسـیدیت  موس بر سـانتی میلی 4/5الکتریکی 

، 043/0، درصد نیتروژن کل خـاك  53/0آلی درصد مواد
گرم بر کیلوگرم و مقـدار  میلی 15مقدار فسفر قابل تبادل 

  .گرم بر کیلوگرم بودمیلی 165پتاسیم قابل تبادل 
این آزمایش به صـورت کرتهـاي یـک بـار خـرد           

تکـرار اجـرا   سه شده در قالب بلوکهاي کامل تصادفی با 
اصلی شامل مدیریت تلفیقی کود بـوده کـه در    عامل. شد
 کـود  درصد 100 -1 .سطح به صورت زیر اجرا شد پنج

نیتـروژن   کـود  درصـد  N1(، 2- 75(شـیمیایی   نیتروژن
ــوژیکی    شــیمیایی و ــوع کودهــاي بیول  N2( ،3- 50(مجم

ــود درصــد ــروژن  ک ــاي  نیت ــوع کوده ــیمیایی و مجم ش
شـیمیایی  وژن نیتـر  کود درصد N3( ،4-  25(بیولوژیکی 

فقــط مجمــوع  -N4(، 5(و مجمــوع کودهــاي بیولــوژیکی 
الزم به توضیح است کـه  . بود )N5( کودهاي بیولوژیکی

شـامل اسـتفاده از ترکیـب      وع کودهـاي بیولـوژیکی  مجم

بـراي  ( 2، بـارور )بـراي نیتـروژن  ( کود سوپرنیتروپالس
کـود  (، کود آلی آلکـان  )براي گوگرد(سولفور ، بیو)فسفر

 .بـود ) وست شده همراه با باکتري تیوباسیلوسدامی کمپ
خــردل وحشــی  هــرز علــففرعــی شــامل تــراکم  عامــل

(Sinapis arvensis L.)  هـرز  علـف یا به عبارتی رقابت 
تـراکم   -1: سطح  به صورت سهمی باشد که در  با گندم

خردل وحشی در  هرز علفبوته  7، )شدت رقابت کم(کم 
ت رقابـــت شـــد(تـــراکم متوســـط  -2  )W1(مترمربـــع 

 خردل وحشی در متر مربع هرز علفبوته  14، )متوسط

)W2( 3-   تـراکم زیــاد )بوتــه  21 ،)شــدت رقابــت زیــاد
   .اجرا شد )W3( خردل وحشی در مترمربع هرز علف

هــاي هــرز بــر اســاس  در ایــن آزمــایش بــذور علــف
هاي تعیین شده در مجاورت خطوط گندم به طـور   تراکم

هاي مـورد  ت حفظ تراکمهمچنین جه. همزمان کشت شدند
آمـاده سـازي زمـین     .هاي هرز حذف شدند نظر سایر علف

آبان ماه و برداشت  29در مهرماه، کشت گندم در تاریخ 
در ایــن آزمــایش از . در هفتــه دوم اردیبهشــت مــاه بــود

 180بذر گنـدم بـه میـزان    . گندم رقم چمران استفاده شد
شـامل   3 × 2گرم در هکتار، در کرت هایی به ابعـاد  کیلو

متـر و فاصـله بـین     سانتی 3خط با فاصله روي ردیف  6
 هـرز  علـف بذر  همچنین. سانتی متر کاشته شد 20ردیف 

 و 14  ،7(خردل وحشی با حفظ تراکم هاي تعیـین شـده   
در بین خطـوط گنـدم بـه صـورت     ) بوته در مترمربع 21

-آمـاده کلیـه عملیـات   . هم زمان با بذر گندم کشـت شـد  

شامل کاشت، آبیاري، برداشـت مطـابق بـا    سازي زمین 
اي بـا علـف  و هیچ گونه مبارزه عرف منطقه انجام گرفت
صفات مورد ارزیـابی در ایـن    .هاي هرز صورت نگرفت

عملکـرد و   ،عملکـرد کمـی و کیفـی گنـدم    (پژوهش شامل 
اجزاي عملکـرد دانـه، درصـد و عملکـرد پـروتئین دانـه،       

هـاي  شـاخص  هـاي هـوایی و  وضعیت نیتروژن در اندام
هاي هوایی وضعیت نیتروژن اندام. بود )کارایی نیتروژن

ــواي  ــروژن و محت ــت نیت ــروژن   شــامل غلظ ــت (نیت غلظ
ــروژن  ــاه  × نیت ــک گی ــاده خش ــت) وزن م ــوه. اس ي  نح
) 1 جـدول (هاي کـارایی نیتـروژن در   ي شاخص محاسبه
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در نهایت نتـایج حاصـل بـا اسـتفاده از     . ارائه شده است
مورد تجزیـه و تحلیـل     Excelو SAS نرم افزار آماري

گرفتـه و میـانگین داده بـه وسـیله آزمـون      آماري قـرار  
  .هم مقایسه شدند با  درصد 5دانکن در سطح 

  
  
  
  
  
  
  

   نتایج و بحث
   اجزاي عملکرد دانه عملکرد و

 نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی
هاي مدیریت کود تفاوت آماري روش نشان داد که

، عملکرد وزن هزاردانهارتفاع بوته، مشخصی بر صفات 
، درصد رداشتشاخص بدانه، عملکرد بیولوژیکی، 

در ). 3و  2 جدول( پروتئین و عملکرد پروتئین نداشت
هرز صورتی که اثر سطوح مختلف تیمار تراکم علف

داري را براي صفات تعداد دانه در اختالف آماري معنی
داد نشان  ، و درصد پروتئین دانه سنبله، عملکرد دانه

مقایسات میانگین  با بررسیدر ادامه   ).3و  2جدول (
شود که در  ات مجزاي هر یک از تیمارها مشخص میاثر

و ) تن برهکتار 61/7(دهی، بیشترین  هاي کود بین روش
عملکرد دانه به ترتیب در ) تن بر هکتار 16/5(کمترین 

کود شیمیایی و کودهاي  درصد N3 )75 هاي روش
ه بدست آمد) کودهاي بیولوژیکی فقط(  N5و) بیولوژیکی

الف آنچه که مورد ت دیگر برخبه عبار. )5جدول (است 
 N1 )100ترین عملکرد دانه در روشانتظار بود بیش

بدست ) تن بر هکتار 13/7) (کودهاي شیمیایی درصد
هاي مدیریت تلفیقی به لحاظ با روشکه چند  نیامده، هر

به هرحال از دالیل بیشتر  .)5جدول ( آماري تفاوتی ندارد
کودهاي  درصد N3  )50عملکرد دانه در تیمار بودن

در مقایسه با ) کودهاي بیولوژیکیمجموع شیمیایی و 
بیشتر بودن تعداد  )N1(درصد شیمیایی  100روش 

تر بوده و باعث شده که کم) 78/798(ع سنبله در مترمرب

و تا حدي ) دانه 24(بودن دو صفت تعداد دانه در سنبله 
را در مقایسه با شرایط ) گرم 45/41(وزن هزار دانه 

 بهبود دهد )کودهاي شیمیایی درصد N1 )100 تیمار
ها به لحاظ آماري  تفاوت برخی از این چند که هر(

دانه در کمتر عملکرد  از سوي دیگر،. )باشند دار نمی معنی
) تن برهکتار 16/5) (کودهاي بیولوژیکی فقط( N5روش 

کودهاي  درصد N1  )100در مقایسه با تیمارهاي
  با بررسی اجزاي عملکرد )ارتن برهکت 13/7) (شیمیایی

بودن صفاتی همچون تعداد سنبله در مترمربع، کمتر به 
 تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه بستگی داشته است

ها به لحاظ آماري  چند که برخی از این تفاوت هر(
 کمتراز سوي دیگر ارتفاع  .)4 جدول( )باشند دار نمی معنی
فقط ( N5در روش ) مترسانتی  62/75(هاي گندم  بوته

موجب شده که عملکرد کاه نیز در ) کودهاي بیولوژیکی
  از شرایط روش تیمارهاي کمتراین روش مدیریت کود، 

N1   )100 در ادامه نیز . باشد) کودهاي شیمیایی  درصد
صفت عملکرد کاه و عملکرد دانه در  بودن هر دو کمتر
ملکرد کودهاي شیمیایی باعث شده که ع درصد 100

  N1کمتر از روش تیمارهاي) 15/11(آن نیز  یبیولوژیک
هر چند . شود) 68/14) (کودهاي شیمیایی درصد 100(

 N1که به لحاظ کمیت، شاخص برداشت در هر دو تیمار 
کودهاي فقط ( N5  و) کودهاي شیمیایی درصد 100(

تفاوت ( دارند  تفاوت اندکی با یکدیگر) بیولوژیکی
به لحاظ خصوصیات کیفی  ).5جدول ) (ندداري ندار معنی
شود که هر دو روش می نیز مشخص) پروتئین دانه(دانه 

 ي شاخص هاي کارایی نیتروژني محاسبه نحوه -1جدول 
 عنوان واحد فرمول

 یی مصرف نیتروژنکارا -Kg.kg-1 1 )نیتروژن مصرف شده+ نیتروژن خاك (تقسیم بر ) عملکرد دانه(

 کارایی جذب نیتروژن -Kg.kg-1 2 )نیتروژن مصرف شده+ نیتروژن خاك (تقسیم بر ) نیتروژن جذب شده توسط گیاه(

 شاخص اتکا به نیتروژن -Kg.kg-1 3 )نیتروژن مصرف شده+ نیتروژن خاك (تقسیم بر ) مقدار کود مصرف شده(

 شاخص برداشت نیتروژن -kg.kg1 4 100ضرب در ) کل محتواي نیتروژن (تقسیم بر ) محتواي نیتروژن(
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فقط ( N5و ) کودهاي شیمیایی درصد N1 )100مدیریت 
هاي تلفیقی در مقایسه با سایر روش) کودهاي بیولوژیکی

داشته که به دنبال آن نیز با  تريدرصد پروتئین دانه کم
انه، عملکرد پروتئین کمتري در توجه به شرایط عملکرد د

بنابراین نتایج . اند هاي تلفیقی تولید کرده مقایسه با روش
 درصد 75هاي تلفیقی کاربرد  حاکی از این است که روش

کودهاي شیمیایی همراه با کودهاي  درصد 50یا  
بیولوژیکی هم به لحاظ کمی و هم لحاظ کیفی نسبت به 

 N5و ) شیمیایی کودهاي درصد N1 )100دو حالت 
نتایج . برتري خواهند داشت) کودهاي بیولوژیکی فقط(

چه با دهد که اگرنشان می) هرز علفتراکم (تیمار رقابت 
هرز خردل  افزایش شدت رقابت علف(افزایش تراکم 

بوته در مترمربع عملکرد دانه به  21بوته به  7از ) وحشی
) ن بر هکتارت 36/6 به  41/7از (لحاظ زراعی کاهش یافته 

 .دهندداري را نشان نمیولی به لحاظ آماري تفاوت معنی
دانه با تشدید رقابت   جمله دالیل کاهش عملکرداز 
توان به می )دار نیست هر چند معنی( هاي هرز علف

 7/78 به  6/81( مواردي همچون کاهش ارتفاع بوته از
 )متر سانتی 

  
  
  

.هاي رویشی  و خصوصیات سنبله گندم تحت تأثیر سطوح مختلف کودي و تراکم یژگینتایج تجزیه واریانس برخی و -2جدول   

 تیمار درجه آزادي ارتفاع بوته  تعداد سنبله تعداد دانه درسنبله وزن هزار دانه عملکرد کاه

05/11 ns 66/2 ns 8/22 ns 26/37736  ns 48/49 ns 2 تکرار 

24/17 * 25/14 ns *2/70  57/618850  * 48/49 ns 4 مدیریت کود 

04/6  30/9  3/26  35/342424  18/80  خطاي اصلی  8 

11/3 ns 51/3 ns 7/22 ns 20/141579  * 12/32 ns 2 تراکم علف هرز 

87/12  * 18/12 ns 41/19 ns 68/81533 ns 17/17 ns 8 مدیریت کود* تراکم 

20/7  16/8  14 95/35117 ns 62/42  خطاي فرعی 20 

 .یاشد داري می عدم وجود اختالف معنیns شانگر معنی دار بودن در سطوح احتمال یک و پنج درصد و به ترتیب ن** و *

 .هرز نتایج تجزیه واریانس برخی عملکرد کمی و  کیفی گندم تحت  تأثیر سطوح مختلف کودي و تراکم علف  -3-جدول

 پروتئین دانه درصد پروتئین دانه عملکرد
شاخص 
 برداشت

عملکرد 
 یکبیولوژ

عملکرد 
 دانه

درجه 
 آزادي

 تیمار

ns 49/238 ns  99/9 37/101 ns 75/42 ns 11/13  ns 2 تکرار 

99/3452 ns ** 81/27  70/6 ns 2/31 ns 76/8 ns 4 مدیریت کود 

93/647  76/2  خطاي اصلی  8    60/3    38/18    56/14 

03/675 ns *17/27  36/39 ns 20/14 ns 19/84 * 2 رزتراکم علف ه 

72/5132  * 11 ns 38/38 ns 61/7 ns 84/41  * 8 مدیریت کود* تراکم 

59/1403  6 35/52  49/19  18/4  خطاي فرعی 20 

 .یاشد داري می عدم وجود اختالف معنیns به ترتیب نشانگر معنی دار بودن در سطوح احتمال یک و پنج درصد و ** و *
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  دي و تراکم هاي مختلف علف هرز برعملکرد کمی و کیفی گندممقایسه میانگین اثرسطوح مختلف کو -4جدول

  ارتفاع بوته  تیمارها
(cm)  

  تعداد سنبله
(m2)  

تعداد دانه در 
  سنبله

  وزن هزاردانه
(gr)  

  عملکردکاه
(t.ha1)  

       نوع کود

N1      80/82  a  89/748  a 19/31  a 57/43  a 54/7  a 

N2     37/82  a 89/780  a 80/29  ab 51/41  a 04/8  a 

N3     09/80  a 78/797   a 02/24  b 45/41  a 27/8  a 

N4     08/82  a  78/765  a 21/27  ab 58/40  a 20/7  a 

N5     62/75  b 33/679  b 75/26  ab 40/40  a 99/5  b 

      تراکم علف هرز

W1   66/81  a 20/781  a 16/27  a 25/41  a 92/7  a 

W2   33/81  a 40/770  a 21/29  a 20/41  a 26/7  b 

W3   79/78  a 712 b 01/27  a 06/42  a 04/7  b 

      تراکم علف هرز*برهم کنش کود 

N1W1 04/85  a 740 a  50/30  a-c 31/41  a-c 90/6  a 

N1W2 33/83  a 7/706  a 91/31  a 68/45  a 46/7  a 

N1W3 04/80  a 800 a 16/31  ab 73/43  ab 26/8  a 

N2W1 25/84  a 3/847  a 16/32 a 77/42  a-c 98/8  a 

N2W2 33/82  a 7/712  a 25/31  ab 67/39  bc 86/7  a 

N2W3 54/80  a 7/782  a 26 ab 11/42  a-c 29/7  a 

N3W1 46/83  a 3/813  a 41/32  a 55/43  a-c 13/10  a 

N3W2 67/78  a 3/727 a 58/23  bc 24/39  bc 35/7  a 

N3W3 16/78  a 7/727  a  08/26  a-c 56/41  a-c 32/7  a 

N4W1 12/81  a 7/810  a  08/24  a-c 77/40  a-c 51/7  a 

N4W2 25/82  a 3/743  a  25/29  a-c 86/39 bc 75/6  a 

N4W3 87/82  a 3/743  a  31/28  a-c 13/41  a-c 35/7  a 

N5W1 46/74  a 7/614  a  66/26  a-c 85/37  a-c 08/6  a 

N5W2 08/80  a 670 a  08/30  a-c 57/41  a-c 90/6  a 

N5W3 33/72  a 3/753  a 50/23  bc 79/41  c 99/4  a 

درصد کود  N2 :75درصد کود شیمیایی،  N1 :100.معنی دار نمی باشند درصد 5اعداد داراي حروف مشابه در هر ستون در سطح آماري 
: N5  ي بیولوژیکی،درصد کودشیمیایی و کودها N4  :25و کودهاي بیولوژیکی،  درصد کود شیمیایی N3  :50،شیمیایی کودهاي بیولوژیکی

  .شدت زیاد  علف هرز:  W3 شدت متوسط علف هرز،: W2شدت کم علف هرز، : W1. درصد کود بیولوژیکی 100
  

و کاهش تعداد ) 712به  781از (تعداد سنبله در مترمربع 
 ).4جدول (را ذکر نمود ) دانه 27به  29 از(دانه در سنبله 

دم، عملکرد کاه نیز هاي گن به عالوه، با کاهش ارتفاع بوته
، )4جدول ) (هکتار   تن بر 04/7به   92/7 از (کاهش یافته 
دار عملکرد   نهایت کاهش معنی  آن در      که نتیجه

) تن بر هکتار 40/13به 34/15(یولوژیکی بوده است 
دهد کاهش عملکرد بیولوژیکی  که نشان می) 5جدول (

لکرد دانه و عمدتاً ناشی از کاهش عملکرد کاه بوده تا عم
هر چند (این وضعیت بر کاهش صفت شاخص برداشت 

). 5 جدول(نیز تأثیر گذار بوده است ) دار نیست معنی



   1392سال / 4شماره  23جلد / نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار                                                      .... قلمباز، آینه بند و                           148
 

دهد که با تشدید  بررسی درصد پروتئین نیز نشان می
هرز مقدار این شاخص کاهش یافته   هاي رقابت علف

نتایج برهم کنش ). درصد 24/10به  74/12از (است 
هاي هرز نیز نشان می دت رقابت علفمدیریت کود و ش

 N1  )100 هاي تلفیقی در مقایسه با روش دهد که روش
فقط کودهاي (  N5 و) کودهاي شیمیایی درصد

هاي  البته در شرایط کمترین تراکم علف) بیولوژیکی
بنابراین بیشترین . هرز، عملکرد بیشتري تولید کردند

 N3W1 تلفیقی در تیمار) تن برهکتار 05/9(دانه   عملکرد

کودهاي شیمیایی همراه با کودهاي  درصد 50(
کمترین . بدست آمد ) هرز علف  کم  بیولوژیکی و در تراکم

  N5W3در روش ) تن بر هکتار 36/4(عملکرد دانه نیز 
) هرز زیادفقط کودهاي بیولوژیکی ودر تراکم علف(

با توجه به نتایج این آزمایش مشخص . تولید شده است
که کودهاي بیولوژیکی توانایی جبران بخشی از شود می

نیاز کودي به ویژه نیتروژن گیاه گندم را دارا می 
و در  درصد 25توان بین بر این اساس می. باشند

کود نیتروژن مصرفی را   درصد 50شرایط خاص تا 
کاهش داده و با کاربرد کودهاي بیولوژیکی این کاهش 

رفت طور که انتظار می حال همان  به هر. را جبران نمود
کودهاي بیولوژیکی به تنهایی قادر به تولید کمیت باالیی 
از عملکرد دانه گندم که قابل رقابت با شرایط کاربرد 

  N5 همچنین در روش . کود نیتروژن باشند را نداشتند
درصد پروتئین دانه نیز کمتر ) فقط کودهاي بیولوژیکی(

این از دیدگاه بنابر. از شرایط تلفیقی خواهد بود
توان چنین استنباط نمود که با توجه  اکولوژي زراعی می

هاي زراعی گندم در کشور، به شرایط فعلی اکوسیستم
حذف کامل کودهاي نیتروژن معدنی در کوتاه مدت 

کمیت  مناسب نبوده بلکه راهکار بهینه، حذف درصدي از
کود نیتروژن معدنی و جایگزینی آن با کودهاي 

هاي مدیریت تلفیقی کود  یا به عبارتی روش بیولوژیکی
رفت با  طور که انتظار می از سوي دیگر همان. است

عملکرد دانه نیز کاهش ) افزایش تراکم(تشدید رقابت 

یافته اما با بررسی برهم کنش تیمار ها این نکته 
شود که حتی در شرایط حضور تعداد کم مشخص می

عبارتی رقابت یا به ) بوته در مترمربع 7(هرز علف
ضعیف به شرط اجراي مدیریت مناسب کود، میانگین 

 درصد N1 )100عملکرد دانه نسبت به شرایط کاربرد 
داري نخواهد داشت به  کاهش معنی) کودهاي شیمیایی

عبارت دیگر با کاهش کمیت نیتروژن معدنی، فراهمی 
هاي هرز در محیط کاهش عناصر کودي براي علف

هاي هرز بر  ئله تأثیر رقابتی علفاین مس. خواهد یافت
حال کاربرد کودهاي . گیاه گندم را کاهش خواهد داد

اند باعث خواهند شد بیولوژیکی که با بذر گندم آغشته
که مزیت این کودها بیشتر براي گیاه گندم باشد تا علف

هرز، به عبارت دیگر، تأثیر کودهاي بیولوژیکی صرفاً 
تروژن معدنی نیز اثر در گندم بوده و کاهش کود نی

این . هاي هرز داشته تا گیاه گندممنفی بیشتري بر علف
توان با توجه به نتایج اثرات متقابل روش استنباط را می

هاي هرز در رابطه با عملکرد دانه کود و رقابت با علف
و اجزاي عملکرد نیز مشاهده نمود بنابراین با توجه به 

 7یر منفی حضور شود که تأثمشخص می 5نتایج جدول
هرز در مدیریت تلفیقی کود کمتر از تأثیر منفی بوته علف

 درصد N1 )100هرز در شرایط کاربرد ي علف بوته 7
نتایج این . بر عملکرد دانه گندم است) کودهاي شیمیایی

آزمایش مشابه نتایج پژوهشگرانی همچون بریک و 
 و ازتورك) 2006(، کومار و اهالوات )2003( گواسومی

می باشد، که همگی به نقش مثبت ) 2003(و همکاران 
به  . اندکودهاي بیولوژیکی بر عملکرد گندم اشاره داشته

اظهار داشتند ) 2011(مشابه نیز امال و همکاران  طور
تلفیق بذر گندم با کودهاي بیولوژیکی باعث بهبود رشد 

امان اهللا و همکاران . گیاه و اجزاي عملکرد دانه شد
یز بیان کردند که تلفیق کودهاي بیولوژیکی با ن) 2012(

کودهاي نیتروژن و فسفر باعث افزایش  درصد 50
و  درصد 59تا  11عملکرد پروتئین دانه گندم بین 

  درصد 46تا  20گندم بین  افزایش عملکرد دانه
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  می و کیفی گندممقایسه میانگین اثرسطوح مختلف کودي و تراکم هاي مختلف علف هرز بر عملکرد ک -5جدول

  عملکرد دانه  تیمارها
)t.ha1(  

عملکرد 
  )t.ha1(بیولوژیکی

 شاخص برداشت
  )درصد(

 پروتئین دانه
  )درصد(

عملکرد پروتئین 
  )kg.ha1(دانه 

       نوع کود

N1      13/7  a 68/14  a 61/47  a 51/11  b 06/820  b 
N2     41/7  a 46/15  a 16/48  a 79/11  ab 64/873  b 
N3     61/7  a 88/15  a 53/48  a 19/10  bc 46/775  b 
N4     15/7  a 36/14  a 81/49  a 58/13  a 97/970  a 
N5     16/5  b 15/11   b 86/47  a 91/8  c 76/459 c 

           تراکم علف هرز
W1    41/7  a 34/15  a 79/49  a 74/12  a 03/994  a 

W2   91/6  a 18/14  b 68/48  a 61/10  b 15/733  b 

W3   36/6  a 40/13  b 71/46  a 24/10  b 26/651  b 
      تراکم علف هرز*برهم کنش کود 

N1W1 96/6  ab 87/13  ab 35/50  a 09/11  bc 86/771 b 
N1W2 56/8  ab 40/15  ab 97/51  a 06/11  bc 74/946 ab 
N1W3 50/6  ab 76/14  ab 51/40  a 39/12  bc 35/805 ab 
N2W1 56/8  a 54/17  ab 93/48  a 96/10  bc 18/938  ab 
N2W2 44/6  ab 30/14  ab 91/44  a 98/10  bc 11/707 b 
N2W3 24/7  ab 54/14  ab 63/50  a 43/13  b 33/927  ab 
N3W1 05/9  a 18/19  a 65/49  a 53/9  bc 46/862 ab 
N3W2 98/6  ab 33/14  ab 54/48  a 14/10  bc 77/707 b 
N3W3 79/6  ab 12/14  ab 41/47  a 89/10  bc 43/739 b 
N4W1 11/7  ab 62/14  ab 71/48  a 76/11  bc 14/836  ab 
N4W2 46/7  ab 21/14  ab 52/52  a 29/10  bc 63/767 ab 
N4W3 90/6  ab 25/14  ab 19/48  a 69/18  a 1289a 
N5W1 39/5  ab 47/11  ab 32/51  a 74/9  bc 99/524 b 
N5W2 74/5  ab 64/12  ab 44/45  a 73/8  c 1/501 b 
N5W3 36/4  b 35/9  b 83/46  a 28/8  c 01/361 b 

درصد کود شیمیایی کودهاي  N2 :75درصد کود شیمیایی،  N1 :100.معنی دار نمی باشند% 5اعداد داراي حروف مشابه در هر ستون در سطح آماري 
: W1. رصد کود بیولوژیکید N5  :100  درصد کودشیمیایی و کودهاي بیولوژیکی، N4  :25و کودهاي بیولوژیکی،  درصد کود شیمیایی N3  :50،بیولوژیکی

 .شدت زیاد  علف هرز:  W3 شدت متوسط علف هرز،: W2شدت کم علف هرز، 

  
در پژوهشی راستگو و . در مقایسه با شرایط کنترل شد

مشاهده کردند که آستانه خسارت ) 1383(همکاران 
هرز خردل وحشی در مقادیر زیاد اقتصادي علف
به سطوح فراهمی آن کمتر است و این  نیتروژن نسبت

هرز خردل وحشی امر حاکی از تشدید توان رقابتی علف
موسوي و . در کاربرد مقدار زیاد نیتروژن است

به طور مشابه نیز اظهار داشتند که ) 1383(همکاران 
هرز خردل وحشی در رقابت با گندم توانایی علف

افزایش بیشتري در استفاده از نیتروژن داشته که با 
هاي هوایی توان  جذب و محتواي نیتروژن در اندام
 .یافت  رقابتی آن نیز نسبت به گندم افزایش
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  هاي هوایی وضعیت نیتروژن در اندام
 در این آزمایش عالوه بر بررسی پروتئین دانه،

 هاي هوایی گندم طی دو نیتروژن در اندام   وضعیت
که هر  ددانشان نیز افشانی و رسیدگی ي گرده مرحله

پویایی نیتروژن  ،دو تیمار مدیریت کود و شدت رقابت
با ). 6جدول( خواهد دادهاي هوایی گیاه تغییر  اندام  را در

ي گرده افشانی  مرحله  ي غلظت نیتروژن در  مقایسه
کودهاي  فقط (  N5 شود که روش مشخص می

گرم بر  70/14(غلظت نیتروژن بیشتري ) بیولوژیکی
کودهاي  درصد 100( N1سه با روش در مقای) کیلوگرم
 ایجاد کرده است،) کیلوگرم گرم بر 47/13) (شیمیایی

این برتري را شاید بتوان در نتیجه دسترسی 
ي رشد با کاربرد  تر نیتروژن در طی دوره یکنواخت

کودهاي بیولوژیکی در مقایسه با فراهمی موجی کود 
در  .نیتروژن در کاربرد کودهاي شیمیایی مرتبط دانست

هاي هوایی گندم همین شرایط غلظت نیتروژن در اندام
تر از روشهر سه روش مدیریت تلفیقی کود بیشدر 

. باشدهاي کاربرد و عدم کاربرد کودهاي شیمیایی می
ت آن کمی)  کیلوگرم  گرم بر 58/16(ترین البته بیش

) کود شیمیایی درصد N2 )75مربوط به تیمار تلفیقی 
هاي  اندامي محتواي نیتروژن  محاسبه ).6 جدول(   است

در ) وزن ماده خشک گیاه× غلظت نیتروژن (هوایی 
تر بودن کمیت ي گرده افشانی نیز حاکی از بیش همرحل

هاي مدیریت تلفیقی نسبت به دو  این شاخص در روش
 فقط( N5 و ) کودهاي شیمیایی درصد N1 )100 روش 

رتري از جمله دالیل ب. است) کودهاي بیولوژیکی
هاي مدیریت تلفیقی در این مرحله نسبت به دو  روش

فقط (  N5 و ) کودهاي شیمیایی درصد N1 )100 روش 
توان به تأثیر کودهاي  می) کودهاي بیولوژیکی

بیولوژیکی در فراهمی بهتر عناصر غذایی براي بوته
اي براي جذب کاهش رقابت درون گونه هاي گندم و

 کاهش میزان آبشویی نیتروژن از یک سو و احتماالً
هر . ي رشد رویشی اشاره نمود نیتروژن در طی دوره

چند که کاربرد صرفاً کودهاي بیولوژیکی نتوانسته به  
. طور کامل نیازهاي نیتروژن گیاهان گندم را تأمین نماید

فقط (  N5لذا غلظت و محتواي نیتروژن در روش 
ه این است ک ها تر از سایر روشکم) کودهاي بیولوژیکی

به طوري . شودي رسیدگی نیز دیده می حالت در مرحله
) گرم برکیلوگرم 09/16(که کمترین غلظت نیتروژن دانه 
گرم  92/3(هاي رویشی  و غلظت نیتروژن سایر اندام

مشاهده ) کودهاي بیولوژیکیفقط (    N5در  )برکیلوگرم
کاه و البته از آن جایی که عملکرد  ).6  جدول(   شود می
تر از روش ي تلفیقی بیشها روشدر ) 5و 4دول ج(ه دان

N5  ) تر بودن می باشد، لذا کم) دهاي بیولوژیکیکوفقط
ي  غلظت و محتواي نیتروژن براي این روش در مرحله

بیشترین غلظت . رسیدگی توجیه پذیر خواهد بود
 مربوط به ) گرم برکیلوگرم 83/21(نیتروژن دانه 

N3 )کود شیمیایی و کودهاي  درصد 50تیمار تلفیقی
- معنیکه تفاوت در حالی. )6  جدول(  است) بیولوژیکی

هاي مدیریت تلفیقی کود به لحاظ غلظت  بین روشداري 
اما به هر . هاي رویشی وجود ندارد نیتروژن در اندام

 N1 )100 از تیمار  حال مقدار آن به لحاظ عددي کمتر
و ) وگرمگرم برکیل 45/5) (اییکودهاي شیمی درصد
) فقط مجموع کودهاي بیولوژیکی(  N5 تر از تیماربیش

ي رسیدگی  مرحله  در. باشد می) گرم برکیلوگرم 92/3(
 درصد N1   )100 ي روش نیز از یک سو با مقایسه

) کودهاي بیولوژیکیفقط (  N5 و ) کودهاي بیولوژیکی
توان دریافت کرد که غلظت نیتروژن دانه در  می

) گرم برکیلوگرم 51/17(  لوژیکیبیوکودهاي فقط  روش
 64/26) (کودهاي شیمیایی درصد N1  )100تر از کم

اما از سوي دیگر  ).6  جدول(   می باشد) گرم برکیلوگرم
با بررسی سه روش مدیریت تلفیقی این نکته مشخص 

شود که با کاهش درصد کود نیتروژن مصرفی از  می
ي نیتروژن محتوا درصد 25و  درصد 50به  درصد 75

و  77/24، 98/25به ترتیب (دانه نیز کاهش یافته است 
از آن جایی که عملکرد دانه ) میلی گرم بر بوته91/16

بین سه روش مدیریت تلفیقی کود تفاوت ) 5 جدول(
ها تا حد  ي نداشت، بنابراین عامل این تفاوتدار معنی

ژن دانه بوده و زیادي ناشی از تفاوت در غلظت نیترو
به هرحال . باشد حت تأثیر عملکرد دانه میتر تکم
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ي  ین محتواي نیتروژن دانه در مرحلهکمترین و بیشتر
کودهاي  درصد N1  )100رسیدگی به ترتیب در روش 

 N4 و روش تلفیقی) میلی گرم بر بوته 64/26) (شیمیایی
میلی گرم بر  91/16) (کودهاي شیمیایی  درصد 25(  

روندي در رابطه با چنین . بدست آمده است) بوته
هاي رویشی در زمان رسیدگی  محتواي نیتروژن اندام

بنابراین زمانی که محتواي نیتروژن . نیز مشاهده شد
ي رسیدگی بین سه روش مدیریت  کل بوته در مرحله

که محتواي  شود میتلفیقی کود را مقایسه کنیم مشخص 
هاي  از محتواي نیتروژن اندام بیشترنیتروژن دانه 

ین بیشتراما به هر حال . تأثیر بوده است تحت رویشی
محتواي نیتروژن کل بوته در ) میلی گرم بر بوته 65/33(

کود شیمیایی همراه با  درصد N2  )75روش تلفیقی
در این ارتباط با . بدست آمده است )کودهاي بیولوژیکی

و عملکرد دانه و ) 4جدول (بررسی وضعیت عملکرد کاه 
و مقایسه آن با وضعیت ) 5جدول ( یعملکرد بیولوژیک

بدیهی است ) 6 جدول(هاي هوایی  نیتروژن در اندام
کاهش درصد نیتروژن کودي بر صفت غلظت نیتروژن 

در ادامه  .است از صفت ماده خشک تولید شده  بیشتر
ي رسیدگی  برخالف خصوصیات دانه که فقط در مرحله

بررسی وضعیت نیتروژن با  باشد، قابل مطالعه می
 ي گرده افشانی و دو مرحله  هاي هوایی در اندام

توان مشاهده نمود که هم غلظت نیتروژن و رسیدگی می
ي  هاي رویشی گیاه در مرحلههم محتواي نیتروژن اندام

  در  .ي گرده افشانی می باشند از مرحله کمتررسیدگی 
ادامه با بررسی تأثیر شدت رقابت بر وضعیت نیتروژن 

 ي که در مرحله شود میوایی مشخص هاي ه در اندام
رفت با افزایش طور که انتظار میافشانی همانگرده

شدت رقابت هم غلظت نیتروژن و هم محتواي نیتروژن 
در این ارتباط کاهش غلظت نیتروژن . کاهش یافته است
هرز به این مفهوم خواهد بود  هاي علفبا افزایش تراکم 

جاي جذب توسط که بخشی از کود نیتروژن مصرفی به 
خردل وحشی جذب شده  هرز علفگیاه گندم، توسط 

در ادامه نیز با تشدید رقابت و کاهش زیست توده . است
 ي رشد رویشی محتواي گیاه زراعی در طی دوره

به عالوه روند تأثیر . نیتروژن نیز کاهش یافته است
ي  منفی تشدید رقابت بر وضعیت نیتروژن در مرحله

اي که هم غلظت  به گونه شود می رسیدگی نیز مشاهده
هاي هوایی  نیتروژن و هم محتواي نیتروژن دانه و اندام

بوته  7(در مرحله رسیدگی دانه در شرایط رقابت کم 
از رقابت   بیشتر ) خردل وحشی در مترمربع هرز علف

می ) خردل وحشی در مترمربع هرز علفبوته  21(شدید 
براي وضعیت  هم کنش این دو تیمار نتایج بر. باشد

 51/18(ین غلظت بیشترکه  دهد مینیتروژن نیز نشان 
میلی گرم  91/51(و محتواي نیتروژن ) گرم برکیلوگرم

ي گرده افشانی مربوط به تیمار  در مرحله) بر بوته
کود شیمیایی همراه با کودهاي  درصد N2 )75تلفیقی 

در . باشد می هرز علفدر رقابت متوسط با ) بیولوژیکی
ین غلظت نیتروژن بیشتري رسیدگی  ه در مرحلهحالیک
و بیشترین محتواي ) برکیلوگرمگرم  32/22(دانه 

در تیمار ) میلی گرم بر بوته 28/28(نیتروژن دانه 
کود شیمیایی همراه با  درصد N2W1 75 (تلفیقی

  بدست آمده ) هرز در رقابت کم علف کودهاي بیولوژیکی
ي گرده  دو مرحلهدهد در هر  که نشان می) 6  جدول(

البته در (افشانی و رسیدگی مدیریت تلفیقی کود 
شرایطی که کاهش مقدار نیتروژن کودي زیاد نباشد یا 

و رقابت کم ) کاهش کود نیتروژن% 25به عبارتی 
هاي هرز اثر منفی زیادي بر درصد نیتروژن دانه  علف

گزارش دادند ) 2009(دورداس و سیوالس . نداشته است
هاي مختلف توزیع ماده خشک در بخشکه تجمع و 

علت وجود رقابت و کاربرد کود نیتروژن  گیاهی به
هوایی در مرحله پس از  البته بیوماس اندام. متفاوت بود

گرده افشانی در تیمارهایی که کود نیتروژن مصرف 
نیز ) 2005(تاهر و ناکاتا . شده بود، افزایش یافت

هاي ندامگزارش کردند که زمانی که ماده خشک ا
رویشی گیاه در قبل از گرده افشانی ذخیره شود، ممکن 

بافري براي عملکرد نهایی دانه در  است به عنوان
شرایطی که به دالیلی میزان فتوستنز و جذب عناصر 
 .معدنی در طی پرشدن دانه کاهش یابد، عمل نمایند
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  هاي کارایی نیتروژنشاخص

هاي  با بررسی روش :کارایی مصرف نیتروژن - 1
که هر چه  شود میمدیریت تلفیقی کود نیتروژن مشخص 

درصد کود نیتروژن کاهش یافته کارایی مصرف 
بر این ). 7 جدول(دنی بهبود یافته است نیتروژن مع

 N4) 25 اساس در بین تیمارهاي مدیریت تلفیقی روش 

) کودهاي شیمیایی همراه با کودهاي بیولوژیکی درصد
 N2 تلفیقیو روش ) کیلوگرم بر کیلوگرم 2/43(ین بیشتر

 )شیمیایی همراه با کودهاي بیولوژیکی کود درصد 75(
کارایی مصرف ) یلوگرمکیلوگرم برک 94/34(ین کمتر

از سوي دیگر . اند نیتروژن را به خود اختصاص داده
) کودهاي شیمیایی درصد N1 )100 ي دو تیمار  مقایسه

  .هاي مختلف علف هرز وضعیت نیتروژن در اندام هاي هوایی گندممقایسه میانگین اثرسطوح مختلف کودي و تراکم  -6جدول 
   
  تیمارها

  مرحله رسیدگی  مرحله گرده افشانی
  نیتروژن غلظت

(gr.kg1)  
  نیتروژن محتواي

(mg.plant1)  
  غلظت  نیتروژن

(gr.kg1)  
  محتواي نیتروژن
(mg.plant1)  

  )کل بوته(  )هوایی اندام(  )دانه(  )اندام هوایی(  )دانه(  )کل بوته(  )کل بوته(
              نوع کود

N1      47/13  e 25/33  c 74/19  a 45/5  a 64/26  a 60/6  ab 24/33  a 

N2     58/16  a 00/43  a 27/20  a 87/4  a 98/25  a 67/7  a 65/33  a 

N3     45/14  d 32/42  ab 81/21   a 84/4  a 77/24  a 58/5  b 35/30  a 

N4     87/15  b 76/40  b 33/17  b 06/5  a 91/16  b 87/5  ab 78/22  b 

N5     70/14  c 93/31  c 09/16  b 92/3 b 51/17  b 23/5  b 75/22   b 

        تراکم علف هرز

W1   10/16 a 91/38  a 25/20  a 68/5  a 67/22  a 01/7  a 68/29  a 

W2   71/14  b 96/37  b 40/18  a 37/4  b 52/22  a 83/5  a 35/28  a 

W3   71/14  b 88/37  b 49/18  a 43/4  b 90/20  a 72/5  a 63/27  a 

 تراکم *برهم کنش کود 

 
   

   

N1W1 93/15  c 44/37  e 84/20  ab 33/7  a 54/27  a 13/9  ab 67/36  a 

N1W2 63/10  j 06/29  g 22/19  ab 53/3  c 78/27  a 91/4  cd 68/32  a-c 

N1W3 85/13  h 24/33  f 15/19  ab 49/5  a-c 61/24  ab 77/5  cd 38/30  a-d 

N2W1 37/15  e 53/32  f 32/22   a 67/5  a-c 28/28  a 47/7  a-c 14/33  a-c 

N2W2 51/18  a 91/51  a 22/19  ab 52/5 a-c 00/24  ab 34/9  a 34/33  a-c 

N2W3 86/15  dc 55/44  b 27/19  ab 43/3  c 66/25  ab 20/6  a-d 48/34  ab 

N3W1 57/14  fg 41/46  b 88/18  ab 97/4  b-c 60/20  ab 56/5  cd 16/26  a-d 

N3W2 45/14  g 67/38  de 73/16  ab 86/4  bc 58/14  b 68/4  cd 26/19  d 

N3W3 35/14  g 89/41  c 37/16  ab 69/4  bc 55/15  b 50/6  a-d 05/22  cd 

N4W1 21/17  b 06/40  cd 84/22  a 19/6  ab 21/24  ab 93/6  a-d 14/31  a-d 

N4W2 57/15  de 83/44  b 15/22  a 06/4  bc 76/27  a 56/4  cd 31/32  a-c 

N4W3 85/14  f 39/37  e 43/20  ab 94/4  b-c 34/22  ab 12/6  a-d 46/28  a-d 

N5W1 45/17  b 12/38  de 38/16  ab 26/4  bc 33/15  b 98/5  b-d 31/21  cd 

N5W2 43/14  g 33/25  h 67/14  ab 91/3  c 47/18  ab 68/5  cd 15/24  b-d 

N5W3 23/12  i 33/23  f 23/17  ab 59/3  c 73/18  ab 04/4  d 78/22  b-d 

 N3،درصد کود شیمیایی کودهاي بیولوژیکی N2 :75درصد کود شیمیایی،  N1 :100.معنی دار نمی باشند% 5اعداد داراي حروف مشابه در هر ستون در سطح آماري 

: W2شدت کم علف هرز، : W1. فقط کود بیولوژیکی: N5   درصد کودشیمیایی و کودهاي بیولوژیکی، N4  :25و کودهاي بیولوژیکی،  درصد کود شیمیایی 50: 
  .شدت زیاد  علف هرز:  W3 شدت متوسط علف هرز،
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بیانگر این است که  )کودهاي بیولوژیکی فقط(  N5  و
نه تنها کارایی ) کودهاي شیمیایی درصد N1 )100 روش 

) وگرمکیلوگرم بر کیل 22/29(ي کمترمصرف نیتروژن 
دارد بلکه  )کودهاي بیولوژیکی فقط(  N5 نسبت به روش 

از کارایی   هاي تلفیقی نیز در مقایسه با سایر روش
به عبارت دیگر هر چه از . باشد تري برخوردار می پایین

، ودي کودهاي شیمیایی کاسته ش مقدار کاربرد نهاده
این . یابد میتأثیر مثبت کودهاي بیولوژیکی افزایش 

نه تنها در فراهمی بهتر نیتروژن تأثیر گذار بوده  افزایش
مانند (بلکه نقش مؤثري نیز در کاهش تلفات نیتروژن 

 هاي علفاز سوي دیگر با افزایش تراکم . دارد) آبشویی
بوته در مترمربع کارایی مصرف  21بوته به  7هرز از 

 73/43(ین بیشتراي که  نیتروژن نیز کاهش یافته به گونه
کارایی مصرف نیتروژن در ) لوگرمکی کیلوگرم بر

بر اساس این نتایج . بدست آمد هرز علفتراکم   ترینکم
هاي  توان چنین استنباط نمود که با افزایش تعداد بوته می

در محیط، بخشی از کود نیتروژن مصرفی که  هرز علف
بایستی توسط گیاه زراعی جذب و مورد استفاده قرار 

در محیط جذب شده هرز  هاي علفگرفته توسط  می
لذا این شرایط باعث شده که کارایی مصرف   .است

البته . هاي باال کاهش یابد نیتروژن براي گندم در تراکم
 هاي علفکاهش میزان جذب نیتروژن در تراکم باالي 

هرز توسط گندم به تعبیري نیز در نتیجه تشدید شرایط 
 برهمکنشبه هرحال با بررسی . رقابتی روي داده است

 که تیمار تلفیقی شود میین تیمارهاي آزمایش مشخص ب

N3W1 ) 50 کودهاي شیمیایی به همراه کودهاي  درصد
 96/53(ین بیشتر) هرز بیولوژیکی در تراکم کم علف

کارایی مصرف نیتروژن را دارا ) کیلوگرم بر کیلوگرم
ین بیشتري تلفیقی نیز ها روشدر سایر  همچنین. باشد می

ژن در شرایطی حاصل شده که یتروکارایی مصرف ن
ین رقابت بین کمتریا به عبارتی  هرز علفترین تراکم کم

 جدول(هرز و گیاه زراعی وجود داشته است  هاي  علف
بیانگر نسبت عملکرد دانه به میزان   این شاخص). 7

فاجریا (گیاه تعریف شده است  دسترس   نیتروژن در

تغییر  گزارش داد) 1995( پترسونبه عالوه  ). 2009
فراهمی نیتروژن در خاك با تأثیر بر سرعت رشد گیاه 

کارایی استفاده از نیتروژن را تغیر  هرز علفزراعی و 
در جذب  هرز علفبا تشدید رقابت شرایط . خواهد داد

  .نیتروژن از خاك بهتر از گیاه زراعی خواهد بود
شاخص کارایی جذب  :کارایی جذب نیتروژن -2     

گیاه در جذب نیتروژن از خاك را نشان  نیتروژن توانایی
داده و عبارت است از نسبت مجموع نیتروژن موجود در 

فاجریا (کل گیاه به میزان نیتروژن در دسترس گیاه 
ي مختلف ها روشکمیت این شاخص تحت تأثیر ). 2009

 N4اي است که روش تلفیقی  مدیریت تلفیقی کود به گونه
اه با کودهاي کودهاي شیمیایی همر درصد 25 (

بیشترین ) کیلوگرم بر کیلوگرم 708/0) (بیولوژیکی
کارایی جذب نیتروژن را به خود اختصاص داده است 

  N1روش  هاي گندم در بوته همچنین). 7 جدول(

  N5 در مقایسه با روش ) کودهاي شیمیایی درصد100(
از کارایی جذب نیتروژن پایین  )کودهاي بیولوژیکی فقط(

به عبارت دیگر مشخص . دار می باشدتري برخور
که نتایج حاصله از شاخص کارایی جذب نیترون  شود می

تا حد زیادي مشابه با نتایج حاصله از کارایی مصرف 
. ي مختلف مدیریت کود استها روشنیتروژن تحت تأثیر

اي که با بررسی هر سه روش مدیریت تلفیقی  به گونه
روژن در که هر چه درصد کود نیت شود میمشخص 

مقابل کارایی جذب   ، دربدهاي تلفیقی کاهش یا روش
 541/0به  708/0از  ( کند پیدا مینیتروژن افزایش 

اما به هرحال همانند شاخص ). کیلوگرم بر کیلوگرم
ین کارایی جذب نیتروژن کمترکارایی مصرف نیتروژن، 

دیده ) کودهاي شیمیایی درصد N1  )100نیز در تیمار 
بر این   هرز، هاي علفادامه نیز تأثیر تراکم  در .شود می

ین تراکم کمترشاخص نشان دهنده این است که 
) کیلوگرم بر کیلوگرم 620/0(بیشترین  ،هرز علف

این مسئله از یک سو . شاخص کارایی جذب را دارا است
هاي گندم را نشان دهد و از سوي دیگر  رشد بهتر ریشه

هاي گندم در  هتر ریش توجیهی براي کارکرد مطلوب
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به عبارت  .باشد خصوص جذب نیتروژن از خاك می
هاي هرز با  هاي گندم و علف دیگر رقابت کمتر بین بوته

هاي گندم در خاك و کارکرد  ي بهتر ریشه توسعه
تر آنها از یک سو و همچنین جذب کمتر نیتروژن  مناسب

هاي هرز یا به عبارتی دسترسی بیشتر  توسط علف
تواند در جذب بهتر  به نیتروژن خاك میهاي گندم  بوته

این توجیه با توجه  .نیتروژن توسط گندم تأثیرگذارباشد
ها نیز مورد تأیید قرار می  متقابل بین تیمار برهمکنشبه 

اي که بیشترین میزان شاخص کارایی  به گونه. گیرد
 در تیمار ) کیلوگرم کیلوگرم بر 733/0(جذب نیتروزن 

N4W1    )25 همراه با کودهاي  دهاي نیتروژنکو درصد
. بدست آمده است) هرز علف بیولوژیکی و در تراکم کم 

 کودهاي نیتروژن درصد N4   )25 البته در تیمار تلفیقی

براي هر سه حالت شرایط ) همراه با کودهاي بیولوژیکی
یت شاخص کارایی نیز کم) کم، متوسط، زیاد(رقابتی 

به ترتیب  ( الت استتر از سایر حاجذب نیتروژن بیش
این ). کیلوگرم بر کیلوگرم 713/0و  680/0 ،733/0

وضعیت بیانگر این نکته است که مدیریت تلفیقی مناسبی 
از کودهاي شیمیایی و بیولوژیکی با کاهش تأثیر منفی 

گیاه زراعی را در جذب  هاي هرز، توانایی   رقابت علف
د نیتروژن هم چنان در سطح مطلوبی حفظ خواهد کر

  ). 7 جدول(
این شاخص بیانگر  :شاخص اتکا به نیتروژن -3

نسبت کود نیتروژن مصرف شده به میزان نیتروژن در 
واقع کمیت این شاخص نشان   در. باشد دسترس گیاه می

دهنده وابستگی باالتر گیاه به منابع خارجی نیتروژن 
براي جبران کمبود این عنصر ) براي مثال کود شیمیایی(

ي مدیریت کود ها روشبررسی ). 2009ریا فاج(است 
که مقدار این شاخص با کاهش سهم  دهد مینشان 

به ) کودهاي شیمیایی درصد N1  )100نیتروژن از تیمار 
همراه با  کودهاي نیتروژن درصد N4  )25  تیمار 

به  415/0از (کاهش یافته است ) کودهاي بیولوژیکی

به عبارت دیگر ). 5جدول) (کیلوگرم کیلوگرم بر 152/0
بیشترین میزان وابستگی به نیتروژن در شرایطی است 

دهی بر مبناي کاربرد نیتروژن شیمیایی  که کامالً کود
هاي هرز نیز  با بررسی شرایط تراکم علف. است

شود که هر چه شدت رقابت افزایش یافته،  مشخص می
به عبارت دیگر . مقدار این شاخص نیز کاهش یافته است

ه در بوت 7(ین شدت رقابت کمتراي گندم در ه بوته
تر به نیتروژن فراهم در به علت دسترسی بیش) مترمربع
به دلیل عدم وجود شرایط رقابتی شدید  همچنینخاك و 

رسد نیتروژن بهتري جذب کرده؛ لذا وابستگی  به نظر می
که این وضعیت . یافته است به نیتروژن نیز افزایش آنها

اتکا به نیتروژن نیز قابل توصیف تر بودن شاخص با بیش
هر چند که بیشتر بودن میزان پروتئین دانه . باشد می

به . دلیل دیگري براي این وضعیت خواهد بود) 5جدول (
هرز حاکی  مدیریت کود و تراکم علف برهمکنشهرحال 

کودهاي  درصد N1W1  )100از این است که تیمار 
 446/0(ین بیشتر) هرز علفشیمیایی در تراکم کم 

  درصد 25(   N4W3و تیمار تلفیقی ) کیلوگرم به کیلوگرم
همراه با کودهاي بیولوژیکی در تراکم  کودهاي نیتروژن

) کیلوگرم به کیلوگرم 136/0(ین کمتر) هرز علفزیاد 
شاخص اتکا به نیتروژن را در اکوسیستم گندم دارا می 

ی کردن تأثیر منف گزارش) 2000(اختر و همکاران  .باشد
افزایش مصرف نیتروژن که باعث افزایش شاخص اتکا 

به طور مشابه پژوهشگران  .شود میبه نیتروژن در گندم 
نشان دادند که شاخص اتکا به نیتروژن با افزایش کود 
نیتروژن مصرفی افزایش یافته و به طور میانگین در 

هاگینز (درصد بود  69باالترین سطح نیتروژن کاربردي 
همچنین اظهار شده که در بسیاري از ). 1993و همکاران، 

اکوسیستم هاي زراعی، شاخص اتکا به نیتروژن در طول 
داسون (زمان با کاهش ماده آلی خاك افزایش یافته است 

 ).2008و همکاران، 
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شاخص برداشت : شاخص برداشت نیتروژن - 4

هاي  نیتروژن بیانگر نسبتی از نیتروژن موجود در اندام
همچنین به . شود یی است که به دانه منتقل میهوا

ارزیابی آن دسته از فرآیند هاي فیزیولوژیکی گیاه 

  .هرز مقایسه میانگین برخی شاخص هاي کارایی نیتروژن درگندم تحت تأثیرسطوح مختلف کودي و تراکم علف  -7جدول

 
  تیمارها

کارایی مصرف 
  نیتروژن

(Kg.kg-1) 

کارایی جذب 
  نیتروژن

(Kg.kg-1) 

اتکا به  شاخص
  نیتروژن

(Kg.kg-1)  

شاخص برداشت 
  درصد نیتروژن

      نوع کود

N1      22/29   c 476/0   b 415/0  a 45/79  a 

N2     94/34  b 541/0  ab 346/0  b 31/75  a 

N3     11/41  ab 607/0  ab 263/0  c 55/74  a 

N4     02/43   a 708/0   a 152/0  d 38/79  a 

N5     26/36  b 621/0  ab - 20/75  a 

     تراکم علف هرز

W1   73/43  a 620/0  a 256/0  a 02/78  a 

W2   81/33  b 538/0  b 234/0  ab 09/77  a 

W3   19/33  b 615/0  ab 216/0  b 23/75  a 

     تراکم علف هرز*برهم کنش کود 

N1W1 89/31  bc 530/0  ab 446/0  a 30/80  a-c 

N1W2 1/30  bc 496/0  ab 413/0  ab 38/84  ab 

N1W3 66/25  c 596/0  ab 386/0  bc 68/73  a-c 

N2W1 34/43  a-c 663/0  a 373/0  b-d 98/78  a-c 

N2W2 32/28  bc 553/0  ab 346/0  c-e 47/70  bc 

N2W3 14/33  bc 606/0  ab 320/0  de 50/76  a-c 

N3W1 96/53  a 503/0  ab 290/0  ef 38/69  c 

N3W2 55/33  bc 370/0  b 260/0  f 12/76  a-c 

N3W3 82/35  a-c 556/0  ab 240/0  f 16/78  a-c 

N4W1 54/47  ab 733/0  a 170/0  g 95/75  a-c 

N4W2 71/40  a-c 680/0  a 150/0  g 54/84  a 

N4W3 82/40  a-c 713/0  a 136/0  g 65/77  a-c 

N5W1 91/41  a-c 690/0  a - 83/80  a-c 

N5W2 38/36  bc 590/0  ab - 59/74  a-c 

N5W3 50/30  bc 583/0  ab - 18/70  c 

 .معنی دار نمی باشند% 5داد داراي حروف مشابه در هر ستون در سطح آماري اع 

N1 :100  ،درصد کود شیمیایی N2 :75 درصد کود شیمیایی کودهاي بیولوژیکی، N3  :50 و کودهاي بیولوژیکی،  درصد کود شیمیاییN4 

 هرز،شدت متوسط علف: W2هرز، شدت کم علف: W1. درصد کود بیولوژیکی N5 :100درصد کودشیمیایی و کودهاي بیولوژیکی، 25: 

W3 :شدت زیاد  علف هرز.  
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زراعی و خاك که منجر به بهبود کارایی تجمع نیتروژن 
نتایج این ). 2009فاجریا (پردازد  شود نیز می در دانه می

چه مقدار شاخص برداشت  آزمایش نشان داد که اگر
اي مختلف کود به لحاظ آماري نیتروژن بین مدیریت ه

ي  دهد ولی با مقایسه     ي را نشان نمیدار معنیتفاوت 
  N5 و ) کودهاي شیمیایی درصد N1  )100ي ها روش

که استفاده  شود میمشخص  )کودهاي بیولوژیکی فقط(
کودهاي بیولوژیکی مقدار این شاخص را در  کامل از

دهد  میکاهش مقایسه با استفاده کامل از کود شیمیایی 
). 7 جدول( )درصد 45/79و  درصد 20/75به ترتیب(

) 5 جدول(مشابه با شرایط پروتئین دانه  نتیجه این تفاوت
به عبارت دیگر از دیدگاه زراعی چنین به نظر . می باشد

 هاي گندم در تیمار ي در دانهبیشتررسد که نیتروژن  می

 N1  )100 فته که منجر تجمع یا) کودهاي شیمیایی درصد
اما از آن جایی که . به افزایش پروتئین دانه شده است

محاسبه درصد پروتئین به صورت مقدار نیتروژن گیاه 
، لذا شود میمحاسبه  83/5× حاصل از دستگاه کجلدال 

این تفاوت به این معنا نخواهد بود که صد در صد 
) کودهاي شیمیایی درصد N1  )100پروتئین در روش 

زیرا ممکن . است  )کودهاي بیولوژیکی فقط(  N5 ز ا بیشتر
است بخشی از این برتري ناشی از تجمع نیتروژن 

یا به تعبیري  (بیشتردانه باشد تا تجمع پروتئین  اضافی در
در ). نشده است    مقداري از نیتروژن که به پروتئین تبدیل

هاي مدیریت تلفیقی مشخص  ي روش  مقابل با مقایسه
ر چه سهم درصد نیتروژن کاهش یافته، که ه شود می

این . مقدار شاخص برداشت نیتروژن بهبود یافته است
 ي تلفیقی به خصوص روش تلفیقی ها روشحالت مزیت 

N4  )25 همراه با کودهاي  کودهاي نیتروژن درصد
 درصد 100(  N1 را در مقایسه با روش) بیولوژیکی

بر    ر چهه همچنین. دهد نشان می) کودهاي شیمیایی
یا به عبارتی افزایش تراکم ( هرز   هاي علفشدت رقابت 

افزوده شده در مقابل مقدار این ) محیط  در هرز علف
 09/77، درصد 02/78به ترتیب  ( یابد میشاخص کاهش 

  دهد که این وضعیت نشان می). درصد 23/75و درصد
باعث شده  آنهاهرز و تشدید رقابت کنندگی حضور علف

جذب شده و از سوي دیگر  کمتريک سو نیتروژن از ی
در  .یابدها کاهش  نیز مقدار کمیت انتقال نیتروژن به دانه

مجموع نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از روش
هاي مدیریت تلفیقی در مقایسه با اتکاي صد در صد به 

تري بر  کودهاي شیمیایی یا بیولوژیکی تأثیر مطلوب
ي هاي هوایی در هر دو مرحله در اندام وضعیت نیتروژن

و هم باعث بهبود عملکرد و  ردافشانی و رسیدگی دا گرده
اجزاي عملکرد دانه خواهد شد به عالوه بهبود 

هاي کارایی مصرف نیتروژن و کارایی جذب  شاخص
هاي تلفیقی از جمله دالیل برتري  نیتروژن نیز در روش

ان چنین استنباط تو بنابراین می. باشد ها می این روش
هاي زراعی  نمود که ارزیابی توان تولید اکوسیستم

هاي زراعی مانند عملکرد دانه  صرفاً توجه به شاخص
هاي اکولوژیکی مانند کافی نبوده بلکه توجه به شاخص

توان به عنوان  هاي کارایی نیتروژن می شاخص
معیارهاي مناسب براي انتخاب عملکرد بهینه مد نظر قرار 

 .گیرد

  
  اريسپاسگز

بدین وسیله از زحمات پرسنل مزرعه گروه 
زراعت و اصالح نباتات و آزمایشگاه شیمی تجزیه تشکر 

  .میو قدردانی می نمای

  
  مورد استفاده منابع

 اثر و آذربایجان مرتعی منطقۀ دو در ازوتوباکتر اکولوژیکی بررسی . 1383 ،ز مهرفر، و ن اصغرزاده علی ر، بلند حاجی

  .75 - 90) :2(  8. طبیعی منابع و کشاورزي فنون و علوم مجله .گندم گیاه معدنی ي هتغذی و رشد روي نآ تلقیح
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 Brassica( اثر مقدار نیتروژن و زمان وجین برعملکرد و اجزاي عملکرد کلزا .1388قنواتی م، آینه بند ا و معزي ع، 

napus L. (  نشریه تولیدات گیاهی.  ع گیاهیمواجو )2شماره  ،32، جلد )ی کشاورزيمجله علم.  

اثر میزان و زمان مصرف نیتروژن بر آستانه خسارت اقتصادي . 1383ح،  و رحیمیان   م  بنایان اول ،ع قنبري  ،م   راستگو
  .20- 11، ص 2، شماره 18مجله علوم و صنایع کشاورزي، جلد . خردل وحشی در گندم پاییزه

اثرات مقدار بذر و کود . 1383 ،بنایان م و راشد محصل م ،قنبري ع  ،رحیمیان ح ،م محالتی  نصیري  ،ك  موسوي
مجله ). .Triticum aestivum L( با گندم پاییزه) .Sinapis arvensiss L(نیتروژن بر رقابت خردل وحشی 

  .120- 107: )1( 2 .ایران زراعی پژوهشهاي
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