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  چكيده
 در دانـشگاه  ،1388-89به منظور بررسي واكنش رشد و رقابت گندم و خردل وحشي به سـطوح نيتـروژن، آزمايـشي در سـال زراعـي                        

گنـدم و خـردل وحـشي در يـك آزمـايش      .  كيلومتري شمال اهواز اجـرا شـد  سي و ششدر كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان  
هاي گندم خالص، خردل وحشي خالص و مخلوط گندم و خردل وحشي تحت سطوح مختلف نيتروژن شـامل صـفر،               گلداني با تركيب  

 خشك و تعداد    ةد كه عملكرد دانه، ماد    نتايج آزمايش نشان دا   .  كيلوگرم در هكتار قرار گرفتند     يكصد و هشتاد   و   يكصد و بيست  ،  شصت
 گنـدم در  ة صـفات يادشـد  در حالي كه،. داري افزايش يافتند معنيطور  به گندم در شرايط بدون رقابت، با افزايش سطوح نيتروژن،       ةسنبل

 گندم، بـا افـزايش      ةدرصد پروتئين كل بوته و دان     . داري نشان دادند    هنگام رقابت با خردل وحشي در سطوح باالي نيتروژن كاهش معني          
در .  كيلوگرم نيتروژن در هكتار، ثابت ماند    يكصد و هشتاد   تا سطح    ، كيلوگرم افزايش يافت و پس از آن       يكصد و بيست  نيتروژن تا سطح    

 كيلوگرم نيتروژن در هكتار، نه تنهـا  يكصد وهشتاد تا يكصد و بيست اين صفات در شرايط رقابت با خردل وحشي با مصرف           حالي كه، 
هـرز و     گندم به ترتيب در شـرايط بـدون علـف          بابيشترين بازيافت ظاهري نيتروژن     .  كاهش يافت  داري  معنيطور    بهش نيافت، بلكه    افزاي

 كيلوگرم نيتروژن در هكتار يكصد و هشتاد كيلوگرم نيتروژن در هكتار و كمترين آن در حضور خردل وحشي و         يكصد و بيست  مصرف  
خالف گنـدم، تفـاوت     خردل وحشي در سطوح باالي نيتروژن بر   ةشد  گيري   صفات اندازه  بيشتراد كه    نتايج نشان د   ،همچنين. مشاهده شد 
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  مقدمه. 1
غذايي مهم مـصرفي بـراي افـزايش عملكـرد           ةنيتروژن ماد 

 ، نه تنها بين گياه زراعـي و گيـاه هـرز           ؛گياهان زراعي است  
هاي   حتي در درون گياه و اندام،بلكه در ميان گياهان زراعي

مختلف نيز ممكن است بر سر استفاده از نيتـروژن رقابـت            
ولــي مــشخص نيــست كــه هميــشه ؛ شــديدي روي دهــد

ند روابط متقابل رقابتي گياه     تواب خاك   حاصلخيزي مديريت
  .]16[ زراعي و گياه هرز را تحت تأثير قرار دهد

جزئـي از   عنوان    بهدار    مديريت مصرف كودهاي نيتروژن   
محـصوالت زراعـي معرفـي      هرز    هاي  علفمديريت تلفيقي   

بر اين اساس هر روشي كه بتواند بازيافت        . ]15[شده است   
و گيـاه زراعـي      هـرز   هاي  را از طريق علف   نيتروژن از خاك    

هرز  هاي علف در كنترل روبه ترتيب كاهش و افزايش دهد، 
هايي كه مقادير كود       در كرت  شده است مشاهده  . مؤثر است 

 ه  رشد كـرد  هرز بيشتر     هاي  علفبيشتري استفاده شده است،     
 نيتـروژن را بـا سـرعت و قـدرت بيـشتري در              ،و همچنين 

در . ]10، 9 [ندا ه  مقايسه با گندم و جو از خاك برداشت كرد        
ي هـا    گونـه  ة بيوماس اندام هـوايي در همـ       آزمايش ديگري 

 نيتـروژن  شـدن   زياد با   و زراعي تحت بررسي   هرز    هاي  علف
 در  يهـاي گيـاه     گونـه اين   اساسبر اين   . ]7 [افزايش يافت 

شان   هايي جاي گرفتند كه واكنش بيوماس اندام هوايي         گروه
ا كاربرد نيتروژن   هرز ب  هاي  علفتعداد زيادي از    . يكسان بود 

واكنش بيشتري در مقايسه با گندم از خـود نـشان دادنـد و              
هرز واكنش كمتري در مقايسه بـا گنـدم           علف ة دو گون  فقط

 كلـزا در مقايـسه بـا        ها  در اين آزمايش   .از خود نشان دادند   
هرز، توانايي بيشتري در     هاي  گندم در شرايط رقابت با علف     

 كـه كلـزا     ه شـده اسـت    نـشان داد  . ادجذب نيتروژن نشان د   
ــاً دو ــاز دارد  تقريب ــروژن ني ــه نيت ــدم ب ــر گن ــابراين. براب  ،بن

 ايـن گيـاه ممكـن اسـت هنگـام           ةخـانواد   همهرز    هاي  علف
 ننـد رقابت با گندم در سطوح باالي نيتروژن بر گندم غلبه ك          

ـ   ،همچنين. ]14،  5،  4 [و از عملكرد آن بكاهند     شي  در آزماي

 كه  مشخص شد   و شدسي  گندم برر هرز    عنوان علف   بهكلزا  
هاي رشد كلزا به نيتروژن مـصرفي بـسيار بيـشتر از              واكنش

  . ]12، 11 [گندم است
 كه در تيمارهاي مختلف     شددر آزمايش ديگري مشاهده     

 بيشتر از   داري  معني به نحو    خردل وحشي غلظت نيتروژن در    
دهــد كــه  نــشان مــي و ايــن موضــوع  بــوديــوالف وحــشي

  هـستند  گندم جدي براي    ي رقباي نندمياخوبي گ  ها به   برگ  پهن
هـرز نـشان داد كـه         هـاي   هاي متعدد علـف      مقايسة گونه  .]8[

 داري  معنـي طور    برگ نيز به   هرز پهن  هاي  غلظت نيتروژن علف  
  .]7 [برگ بود هرز باريك هاي باالتر از علف

هرزي مهم در مزراع گنـدم كـشور         خردل وحشي علف  
هـرز    لـف عهـاي بـاالي ايـن         تـراكم . ]1 [شود  محسوب مي 

داري كـاهش     طـور معنـي     م را بـه    گند ةتواند عملكرد دان    مي
 گيـاه   ةخـانواد    هـم  ، چليپاييان ةاز خانواد هرز    علفاين  . دهد

 كـه   بيني كرد   توان پيش   ميبه همين دليل    .  است ،زراعي كلزا 
خردل وحشي واكنش مثبتـي بـه افـزايش سـطوح مـصرف             

صرف كه كاهش م  ه شد   در آزمايشي نشان داد   . داردنيتروژن  
هـرز    هـاي   علـف نيتروژن در زراعت گندم، توانايي رقابـت        

يوالف وحشي و خردل وحشي را در برابـر گنـدم كـاهش             
از طرفي، افزايش سطوح نيتروژن توانـايي رقابـت         . دهد  مي

 در اين ميان واكنش     ؛يادشده را افزايش داد   هرز    علفهر دو   
خردل وحشي به افزايش مـصرف نيتـروژن بـارزتر بـود و             

حتي در مقادير فـراوان     هرز    علفصرف نيتروژن اين     م هبازد
  .]4 [نيتروژن نيز در سطح بااليي قرار داشت

هـاي گيـاه زراعـي و گيـاه هـرز              تفاوت گونـه   بنابراين،
افـزايش  بـراي   تواند در روش مديريت كاربرد نيتـروژن          مي

هـاي    جزئـي از سيـستم    عنوان    بهتوانايي رقابت گياه زراعي     
 آزمايش  .هرز مورد توجه قرار بگيرد     هاي  تلفيقي كنترل علف  

رو با هدف بررسي تفاوت گندم و خـردل وحـشي در              پيش
رشد و جذب نيتروژن در شـرايط رقابـت و بـدون رقابـت              

  .ده استشطراحي و اجرا 
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  ها مواد و روش. 2
 در  ،1388-89صورت گلـداني در سـال زراعـي          آزمايش به 

اقـع در  دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان و       
 تيمارهـاي . انجـام شـد    كيلومتري شمال اهـواز      سي و شش  

يكـصد و   ،  شصتصفر،  (مورد بررسي چهار سطح نيتروژن      
 كـه بـه     بودند)  كيلوگرم در هكتار   يكصد و هشتاد   و   بيست

گرم كود اوره در هـر    ترتيب پنجاه، صد و صد و پنجاه ميلي       
 گياهان گندم و خـردل وحـشي        .كيلوگرم خاك مصرف شد   

لــت گنــدم خــالص، خــردل وحــشي خــالص و در ســه حا
مخلوط گندم و خردل وحشي تحت سطوح نيتـروژن قـرار           

 دو تا   ةدوم در مرحل     يك ،هحل كود نيتروژن در دو مر     .گرفتند
 بـه   ، سـاقه   آغاز رشد طولي   ةدوم در مرحل    سه برگي، و يك   

 گندم و خردل وحشي به ترتيب        كاشت تراكم. كار برده شد  
. ]4،  1[بـود    هـر گلـدان   تـه در     بو پنج و   بيست و پنج  برابر  

 از  ،بذرهاي خردل وحشي در سال قبل از اجـراي آزمـايش          
از بذر گندم رقـم چمـران       . ندآوري شد   مزارع دانشگاه جمع  

 گندم و خردل وحشي    يبذرها. نيز براي كشت استفاده شد    
 ة در مرحلـ    و  شـد  كـشت  از تراكم مورد نظر      شيدو برابر ب  

 تراكم مورد نظـر     جادي ا  به منظور  ي اضاف يها   بوته ،يبرگ  سه
 هـا    با توجه به هجوم شـته      ،ي گلده ةدر مرحل . دندشحذف  
 بـه نـسبت   ستوكسيـ متاس سم باها   بوتهيپاش  سم ،ها  به بوته 

هـاي     پيش از كاشت بـذور، گلـدان       . در هزار انجام شد    كي
 سـي متـر و قطـر         سـانتي  پنجـاه پالستيكي مناسبي با ارتفاع     

ـ  ،سپس. متر تهيه شدند    سانتي  آزمايـشي يكنـواختي     ةمـاد ا  ب
. شـدند  پـر     مزرعه چهارم خاك   چهارم ماسه و سه     شامل يك 

 آمده  1 در آزمايش در جدول      شده  هاي خاك استفاده    ويژگي
  .است

 انجـام شـد و      ،1389برداشت در دهم ارديبهـشت مـاه        
بر اين اساس عملكـرد     . گيري شدند   صفات مورد نظر اندازه   

 چهـارده حتـساب   گرم بر گلـدان و بـا ا       براساس   گندم   ةدان
گيـري    بـه منظـور انـدازه     . دشـ درصد رطوبت دانه بـرآورد      

هـا    هـاي موجـود در گلـدان         بوته ةاجزاي عملكرد گندم هم   
هاي  تعداد پنجه( و تعداد سنبله در هر گلدان         شدند برداشت
  .، تعداد دانه در سنبله شمارش شد)بارور

هـاي    دانه نيز وزن دانـه     گيري وزن هزار    به منظور اندازه  
 گيري وزن هـزار     ها شمارش و با توجه به تناسب         سنبله ةهم
 ةگيري ماد   براي اندازه . دندش تيمارهاي مختلف برآورد     ةدان

هاي گندم به هنگام برداشت       خشك گندم نيز ابتدا وزن بوته     
تـصادفي از هـر     طـور     بـه  دو بوته    ،گيري شد و سپس     اندازه

گـام   مورد نظر بـه هن     ةوزن تر دو بوت   . گلدان انتخاب شدند  
 ساعت  چهل و هشت   به مدت    ،برداشت تعيين شد و سپس    

 ،سپس. گراد قرار گرفتند     سانتي ة درج هفتاددر آون با دماي     
گيـري شـد و در نتيجـه درصـد            وزن خشك دو بوته اندازه    

 ،در نهايـت  . ها هنگام برداشت تخمين زده شد       رطوبت بوته 
  .دش خشك گندم منجر ةاين امر به احتساب عملكرد ماد

  
   آموزشي دانشگاهة از مزرعشده هاي فيزيكي و شيميايي خاك استفاده  ويژگي.1 جدول

 برداري نمونه عمق

)cm(  
   نيتروژن

)ppm( 

  فسفر 
)ppm(  

  پتاسيم
)ppm(  pH  

EC  
ميكروموس بر (

  )متر سانتي

  مواد آلي
(%)  

  بافت 
  خاك

60-0  8/5  3  147  8/7  300  42/0  
 سيلتي

 رسي 
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خـردل  خـشك توليـدي      ةگيـري مـاد     به منظـور انـدازه    
  وحشي لدهاي خر    بوته ة در تيمارهاي مختلف، هم    وحشي

و  از هــر گلــدان را در آون بــا شــرايط ذكرشــده قــرار داده
ــه منظــور  .دشــ وزن خــشك توليــدي محاســبه ،ســپس ب
هـا و     كـردن دانـه     درصد نيتروژن، پس از خشك      گيري  اندازه
هاي خردل وحشي در دماي       بوته ،هاي گندم و همچنين     بوته
با  ساعت،   چهل و هشت  گراد و به مدت        سانتي ة درج هفتاد

 از هر نمونه    ،پس از آن  . ها آسياب شدند    آسياب برقي نمونه  
به نيم  .  آزمايش افزوده شد   ةنيم گرم نمونه برداشته و در لول      

 گـرم كاتـاليزور شـامل سـولفات پتاسـيم و            دوگرم نمونه،   
يتـر  ل   ميلـي  هفت با افزودن    سپس،. دشسولفات مس افزوده    

هـاي     لولـه  ةها، مجموع   اسيدسولفوريك به هر كدام از نمونه     
يك مخصوص گذاشته و در كـوره قـرار داده          دآزمايش در   

گـراد،     سانتي ة درج چهارصدبا افزودن تدريجي دما به      . شد
 سـاعت تـا رسـيدن بـه         سـه تـا   دو  ها به مدت      هضم نمونه 

ــي  ــولي ب ــه  محل ــگ از نمون ــت  رن ــه ياف ــا ادام ــس از . ه پ
 ،ها به دماي محيط      كوره و كاهش دماي نمونه     كردن خاموش

ـ     درصد پروتئين نمونـه    دسـتگاه كجلـدال اتوآنـااليزر      ا  هـا ب
 گنـدم خـردل     از طريـق  برداشت نيتـروژن    . گيري شد   اندازه

ضرب درصد نيتروژن كل بوتـه در           حاصل كمكوحشي به   
صـورت گـرم نيتـروژن در         خشك توليدي در گلدان به     ةماد

و بازيافـت   ) 1(يي زراعي نيتروژن    كارآ. دشگلدان محاسبه   
هاي زير به دسـت       با استفاده از فرمول   ) 2(ظاهري نيتروژن   

  :]13[آمدند 

 با استفاده از    يدر مراحل مختلف رشد گندم و خردل وحش       
عنـوان    بـه  1د اسـپد  د، عـ  )اسـپد  (ي دست متر  ليدستگاه كلروف 

.  شـد  يريـ گ  ها اندازه    برگ لي كلروف تي كفا زاني از م  ياريمع
ـ    م نيبد  گنـدم و از هـر بوتـه،    ةنظور از هر گلـدان سـه بوت

. دشـ  خوانده انتخاب و عدد اسپد      افتهه ي  برگ توسع  نيآخر
عدد اسـپد در    عنوان    بهشده    خوانده  سه عدد  نيانگي م ،سپس

 يهـا    عـدد اسـپد در بوتـه       يريگ  اندازه. دش تعيينآن گلدان   
بـا توجـه بـه       .انجام شد  مشابه   ي به روش  زي ن يخردل وحش 

كـه  ) ي گندم و خردل وحش    اهانيگ (يشي آزما ة ماد يگنمناه
 بـود، امكـان     ي گندم و خردل وحش    تفاوت ژنتيكي  از   يناش
براسـاس   شيآمده در آزما    دست  به يها   داده انسي وار ةيتجز
، از ني بنـابرا ؛ وجـود نداشـت    چنـدفاكتوره  ي آمار هاي  طرح

هاي كامل تصادفي در سه تكرار بـراي بررسـي            طرح بلوك 
ـ  با انجـام تجز    در نهايت، . ژن استفاده شد  تيمارهاي نيترو   ةي

 تـروژن، ي سـطوح ن   بودن ي به كم  توجهها و با       داده ونيرگرس
ــش   ــردل وح ــدم و خ ــنش گن ــطوح ن يواك ــه س ــروژني ب    ت

ــ ــد  يبررس ــرا. ]7، 3، 2[ش ــاليب ــارزي آن ــي آم  مي و ترس
 Excell  و برنامـة   SASافـزار     نـرم  از   يوني رگرس ينمودارها

  .استفاده شد
  

  
1  
  
  

                                                           
هايي  در آزمايش. كند ها را با مقاديري بدون واحد ارائه مي تخميني از محتوي كلروفيل برگمتر دستي يا اسپد به روشي سريع، آسان و ارزان  كلروفيل. 1

 .گيري شود هاي تخريبي اندازه  برگ مد نظر قرار دارد؛ الزم است تا مقادير كلروفيل از طريق روش كه نوع و ميزان دقيق كلروفيل

)1(  
  

 عملكرد كرت با مصرف نيتروژن ـ عملكرد بدون مصرف نيتروژن

 مقدار مصرف نيتروژن
  كارآيي زراعي نيتروژن=      

)2(  
 جذب نيتروژن با مصرف نيتروژن ـ جذب نيتروژن بدون مصرف نيتروژن

 مقدار مصرف نيتروژن
  بازيافت ظاهري نيتروژن=      
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   و بحثتايجن. 3
 تـا   تـروژن ي مـصرف ن   شيبا افزا نتايج آزمايش نشان داد كه      

ـ       لـوگرم ي ك يكصد و بيـست   سطح    ة در هكتـار، عملكـرد دان
در حـالي   . )2جدول   (يافت شي افزا يدار يمعنطور    بهگندم  
ـ  تـروژن ي مـصرف ن   كه، ـ  از ا  شي ب  مقـدار باعـث كـاهش       ني

واكنش عملكرد دانة گنـدم بـه       ). 1شكل   (دشعملكرد دانه   
روند . ]6[كند    وح نيتروژن از معادلة درجة دو پيروي مي       سط
 در هر دو حالت رقابت و بـدون رقابـت گنـدم بـا               ادشدهي

 سـطوح   ة در همـ   در حالي كـه،   . دش مشاهده   يخردل وحش 
ـ   تروژنين  رقابـت بـا خـردل       حالـت  گنـدم در     ة عملكرد دان

بـا تحقيقـات ديگـر      آمـده     دسـت   به جينتا.  كمتر بود  يوحش
 عملكـرد محـصول     ، يعني  دارد يهمخوان ]10[پژوهشگران  
 بـه  تـروژن يبـا وجـود مـصرف ن   هرز  هاي علفدر رقابت با    

  .ديآ يدست م  از كشت خالص محصول بهتر نييمراتب پا

  
   گندم به سطوح نيتروژنة واكنش عملكرد دان.1شكل 

  
   گندم به سطوح نيتروژنة واكنش تعداد سنبل.2شكل 
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 شـصت  تا تروژنيمصرف ن شي نشان داد كه با افزا جينتا
 افـت ي شي در هكتـار، تعـداد دانـه در سـنبله افـزا            لوگرميك
 مقـدار اثـر     ني از ا  شي ب تروژني مصرف ن  شيافزا). 3شكل  (

با وجـود   .  بر تعداد دانه در سنبله بر جا نگذاشت        يدار يمعن
 ت تفاو ،ي حضور خردل وحش   باكاهش تعداد دانه در سنبله      

 كـشت خـالص گنـدم       رمـا ي بـا ت   مـار ي ت ني ا ني ب يدار يمعن
 كه تعداد دانه در سـنبله       دهد ي امر نشان م   نيا. مشاهده نشد 

هـرز    هاي  علف را هنگام رقابت محصول با       ي چندان راتييتغ
  .]12، 11 [دهد ينشان نم

يكصد و   گندم در سطح     لةي به وس  تروژني ن ي زراع ييكارآ
 سـطح خـود     ني در هكتـار در بـاالتر      تروژني ن لوگرمي ك بيست

 موجـب   ي كه، رقابت گنـدم بـا خـردل وحـش          بود، در حالي  
 تـروژن ي ن نييدر سطوح پا  ). 4شكل   (دش شاخص   نيكاهش ا 

ـ  تـروژن ي ن ي زراع يي كارآ ني ب يتفاوت چندان   بـا   طي شـرا  ني ب
 مـشاهد نـشد، امـا در        ي خردل وحش  ور و بدون حض   ورحض

 در  يدار ي افـت معنـ    تروژن،ي ن لوگرمي ك يكصد و هشتاد  سطح  
ـ  در مقا  ي حضور خردل وحـش    طيشرا  بـدون   طي بـا شـرا    سهي

  ).4شكل (هرز نشان داده شد   علفنيحضور ا
  

  
   گندم به سطوح نيتروژنة واكنش تعداد دانه در سنبل.3شكل 

  

  
  . واكنش كارآيي زراعي نيتروژن گندم به سطوح نيتروژن.4شكل 
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 تـروژن ي مـصرف ن   شي گندم با افـزا    ة دان نيدرصد پروتئ 
 تـا   تروژني ن شيافزا حال با    نيدر ا ). 5شكل   (افتي شيافزا

ـ  ني در هكتـار، درصـد پـروتئ       لوگرمي ك يكصد و بيست    ة دان
.  ماند ي ثابت باق  يا   و پس از آن تا اندازه      افتي شيگندم افزا 

ـ ني درصـد پـروتئ    راتييـ  تغ ةشد  در مورد روند مشاهده     ة دان
 طي كـشت خـالص گنـدم و شـرا         ني ب يگندم تفاوت چندان  

 امر نشان   نيا.  نشان داده نشد   يرقابت گندم با خردل وحش    
 درصد  ،ي رقابت گندم و خردل وحش     طي كه در شرا   دهد يم

  .]5 [رديگ ي قرار نمري گندم چندان تحت تأثة داننيپروتئ
ـ  خـشك گنـدم      ة مـاد  شي افـزا  ةدهند   نشان جينتا ر اثـر   ب

 شي روند با افزا   نيا). 6شكل  ( بود   تروژني مصرف ن  شيافزا
 بدون   در هكتار  لوگرمي ك يكصد و هشتاد   تا   تروژنيمصرف ن 

 رقابـت   در حـالي كـه،    . افـت ي ادامـه    يحضور خردل وحش  
بـا   گنـدم    شك خ ة با گندم موجب شد تا ماد      يخردل وحش 

 كيلوگرم در هكتار    يكصد و بيست  مصرف نيتروژن بيش از     
 نـشان دادنـد كـه در    زيـ  نهـاي ديگـر    آزمـايش . كاهش يابد 
 خـشك گنـدم در رقابـت بـا          ة مـاد  تـروژن ي ن يسطوح بـاال  

 كـاهش تـوان     ةدهنـد    كه نشان  ابدي  يمكاهش  هرز    هاي  علف
  .]4 [استهرز  هاي علفرقابت محصول در برابر 

  
   گندم به سطوح نيتروژنة واكنش پروتئين دان.5شكل 

  
   خشك گندم به سطوح مصرف نيتروژنة واكنش ماد.6شكل 
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 در  نيتـروژن  سـطح    ين تا باالتر  يتروژن مصرف ن  يشافزا
موجـب  ) ر هكتـار   د يلوگرم ك يكصد و هشتاد   (يش آزما ينا

). 7شـكل    (دش ي خشك خردل وحش   ة ماد دار  ي معن يشافزا
 خـشك خـردل     ة مـاد  يتروژن، ن يين حال در سطوح پا    ينبا ا 

 خـالص   كـشت  بـا    يـسه  در رقابت بـا گنـدم در مقا        يوحش
 يتـروژن،  ن ييندر سـطوح پـا    .  بـود  تـر   يين پـا  يخردل وحش 

 يابـد   مي در برابر گندم كاهش      ي رقابت خردل وحش   ييتوانا
. ]4[ دشـو    يمـ هـرز     علف ني خشك ا  ةب كاهش ماد  و موج 
 يتـروژن،  ن ي در سـطوح بـاال     شود  يگونه كه مشاهده م     همان
 در هنگام رقابت با گندم      ي خردل وحش  ليدي خشك تو  ةماد

 يـن  تـوان رقابـت ا  يش از افـزا ي كـه ناشـ    يابـد   ي مـ  يشافزا
 در برابـر گنـدم      ي مصرف يتروژن ن يدر سطوح باال  هرز    علف
  .]11[ است
 عدد اسپد   تروژني مصرف ن  شيان داد كه با افزا     نش جينتا

 يدار يمعنـ طـور     به برگ،   لي كلروف زاني از م  ياريمععنوان    به
 شــصت تــا تــروژني نشيافــزا). 8شــكل  (افــتي شيافــزا

 و از   دشـ  ليـ  عدد كلروف  شي در هكتار موجب افزا    لوگرميك
 تتفـاو .  نشان نداد  ي چندان شي افزا ليآن به بعد عدد كلروف    

 در حالت كشت خالص گنـدم  ليعدد كلروف از نظر    يچندان
  . وجود نداشتي رقابت با خردل وحشطيابا شر

  

  
   خشك خردل وحشي به سطوح نيتروژنة واكنش ماد.7شكل 

  

  
   واكنش عدد كلروفيل برگ گندم به سطوح نيتروژن.8شكل 
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 يش بـا افـزا    يبرگ خـردل وحـش    ) يلكلروف(عدد اسپد   
 و در   يافـت  يشا افـز  داري  يطـور معنـ      بـه  يتـروژن مصرف ن 

در ). 9شـكل  ( ثابت مانـد  يا  تا اندازهيتروژن ن يسطوح باال 
 يـل  عدد كلروف ين ب داري  ي تفاوت معن  يتروژن، ن يينسطوح پا 

 يط در حالـت كـشت خـالص بـا شـرا           يبرگ خردل وحش  
 ي كه، در سطوح بـاال     يدر حال . دشرقابت با گندم مشاهده     

ـ  ي تفـاوت چنـدان    يتروژنن   وجـود  يادشـده  يط دو شـرا   ين ب
 برگ گندم با عـدد      يل واكنش عدد كلروف   ةيسبا مقا . نداشت
 يكـه تـابع    يتروژن در سطوح ن   ي برگ خردل وحش   يلكلروف

 بـه  تـوان  ي است مـ   ياهي دو گونة گ   ين ا با يتروژناز جذب ن  
 يتروژن به ن  ي باالتر خردل وحش   ياز كه ن  برد ي پ موضوع ينا

 يـل  كلروف د عـد  يتروژن ن ي تا در سطوح باال    شود  يموجب م 
 سـطوح   يـن  تا در ا   شود  ي موجب م  موضوع ينا.  بماند ثابت

شـمار    گندم به  ي برا تري  ي قو يب رق ي خردل وحش  يتروژن،ن
 از  ي مـصرف  يتـروژن  و چه بسا بتوان با كاهش سـطوح ن         يدآ

  .]11 ،5[ كاست ي خردل وحشيتوان رقابت
ـ    ني درصـد پـروتئ    تروژن،ي مصرف ن  شيبا افزا   ة كـل بوت
  ). 10شكل  (افتي شيگندم افزا

  

  
  . واكنش عدد كلروفيل برگ خردل وحشي به سطوح نيتروژن.9شكل 

  

  
  . گندم به سطوح نيتروژنة واكنش پروتئين كل بوت.10شكل 
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يكصد و   امر در هنگام كشت خالص گندم تا سطح          نيا
 امـا در   د،شـ  در هكتـار مـشاهده       تـروژن ي ن لـوگرم ي ك هشتاد

ـ   ني پروتئ ي،هنگام رقابت با خردل وحش       گنـدم تـا    ة كل بوت
  و شيافزا در هكتار    تروژني ن لوگرمي ك يكصد و بيست  سطح  

 از كاهش   ي ناش تواند ي امر م  نيا. كاهش يافت  ،از آن به بعد   
 ي در سـطوح بـاال  يتوان رقابت گندم در برابر خردل وحش      

ـ  در ا  تروژني باشد كه به كاهش جذب ن      تروژنين  طي شـرا  ني
  .]8، 7[ دشو   ميمنجر

 يكـصد و هـشتاد     ،طح سـ  ين تا باالتر  يتروژن ن يشبا افزا 
 يش افزا ي كل بوتة خردل وحش    ين پروتئ ، در هكتار  يلوگرمك

 يتـروژن  بـه ن يـاهي  گونـة گ ين اي باالياز از ن يت كه ناش  ياف
 و  يتـروژن  ن يين حال در سطوح پـا     ينبا ا ). 11شكل   (است

 كـل بوتـة خـردل       يتروژنن در هنگام رقابت با گندم درصد     
كـشت خـالص     يط بـا شـرا    يـسه  در مقا  يا   تا اندازه  يوحش

 از كاهش توان رقابـت      ي ناش تواند  ي بود كه م   تر  يينخردل پا 
  . باشدنيتروژن يين در سطوح پايخردل وحش

 از خـاك    تـروژن ي برداشت ن  تروژن،ي مصرف ن  شيبا افزا 
 خـشك   ة كـل بوتـه در مـاد       تروژنيضرب درصد ن     حاصل(

 ني در كشت خالص گندم تا بـاالتر       دم گن ةليبه وس ) يديتول
  . )12شكل  (افتي شيزا افتروژنيسطح ن

  
   خردل وحشي به سطوح نيتروژنة واكنش پروتئين كل بوت.11شكل 

  
   گندم به سطوح نيتروژنة واكنش برداشت نيتروژن به وسيل.12شكل 



 محمدرضا مرادي تالوت، عطاءاله سيادت

  
  1392تابستان   2 شماره  15دوره 

122

صـورت    از خاك در آغـاز بـه       تروژني برداشت ن  شيافزا
 دنبـال و در ادامـه بـا نـرخ           يصورت خط   به ، و سپس  يينما

 رقابـت گنـدم و      طي در شرا  الي كه، در ح .  انجام شد  يكمتر
 يكـصد و بيـست     تا سطح    تروژني برداشت ن  ،يخردل وحش 

 نـسبت بـه     يتـر   نيي در هكتار، با نـرخ پـا       تروژني ن لوگرميك
 تـروژن ي مـصرف ن   شي و با افزا   افتي شيكشت خالص افزا  

 يا  رمنتظـره يغطـور     بـه  تـروژن ي مقدار برداشت ن   ني از ا  شيب
 بـه  تروژني جذب نشيفزا اه بتواند ي امر منيا. افتيكاهش  

 يد كـه در سـطوح بـاال       شـو  هيـ  توج ي خردل وحـش   ةليوس
 يي در جذب نور و مواد غذا      ي توانمند اري بس بي رق تروژنين

  .]11، 4[ با گندم خواهد بود سهيدر مقا
 بـا   ي خـردل وحـش    ةلي از خاك به وس    تروژنيبرداشت ن 

 يتفاوت چنـدان  ). 13شكل   (افتي شي افزا تروژني ن شيافزا
 از  تـروژن ي از نظر برداشت ن    تروژني ن نيياال و پا  در سطوح ب  

 رقابـت بـا   طي و شراي خردل وحش  لص كشت خا  نيخاك ب 
 خـردل   ي بـاال  يي توانـا  ةدهنـد   گندم مشاهده نشد كه نـشان     

 اهيـ  در هنگام رقابت بـا گ      ي حت تروژني در برداشت ن   يوحش

  . استيزراع
 در سـطوح    تروژني ن ي ظاهر افتي نشان داد كه باز    جينتا

 كـاهش   ي هم در گندم و هم در خردل وحش        روژنتي ن يباال
  ). 14شكل  (افتي

 گنـدم در    ةلي بـه وسـ    تروژني ن ي ظاهر افتي باز نيشتريب
ـ  ا در حالي كه،   بدون رقابت مشاهده شد،      طيشرا  صـفت   ني

 ةيـ  از بق  ي رقابت با خـردل وحـش      طيدر مورد گندم در شرا    
 بـه   تروژني ن ي ظاهر افتي باز ،نيهمچن.  بود تر  نيي پا مارهايت

 يكـصد و هـشتاد     و   يكصد و بيست   گندم در سطوح     ةليوس
 خـردل   ةلي بـه وسـ    تـروژن ي ن ي ظـاهر  افـت ي از باز  لوگرميك

ـ  در ا  يوحش  افـت يباز.  بـود  تـر   نيي پـا  تـروژن ي سـطوح ن   ني
 رقابـت  طي در شرا  ي خردل وحش  ةلي به وس  تروژني ن يظاهر

 از خـود نـشان      يدار يو بدون رقابت با گندم تفـاوت معنـ        
 خـردل   ي رقابـت بـاال    يي توانـا  ةنـد ده   امـر نـشان    نيا. نداد
 طي كـه در شـرا     ي به نحـو   ،است تروژني در جذب ن   يوحش

 ري كمتـر تحـت تـأث   تروژني ني ظاهرافتيرقابت با گندم باز 
  .رديگ يقرار م

  

  
   خردل وحشي به سطوح نيتروژنة واكنش برداشت نيتروژن از خاك به وسيل.13شكل 



  ...به) .Sinapis arvensis L( و خردل وحشي ).Triticum aestivum L(واكنش رشد و كارآيي جذب و مصرف نيتروژن در گندم 
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   گندم و خردل وحشي به سطوح نيتروژنةسيل واكنش بازيافت ظاهري نيتروژن به و.14شكل 

  

  گيري نتيجه. 3.1
 خـشك   ةنتايج آزمايش نشان داد كـه عملكـرد دانـه و مـاد            

توليدي گندم در سطوح باالي نيتروژن در شرايط رقابت بـا           
در حـالي   يابـد،     داري كاهش مي    معنيطور    بهخردل وحشي   

 خـشك خـردل     ة در سطوح باالي نيتـروژن توليـد مـاد         كه،
 و بدون رقابت تغييـرات چنـداني        رقابتدر شرايط   وحشي  

ـ      . دهد  از خود نشان نمي     گنـدم   ةاز بين اجزاي عملكـرد دان
تعداد سنبله در واحد سطح در سطوح باالي نيتـروژن و در            

داري كـاهش     معنـي طـور     بهشرايط رقابت با خردل وحشي      
 گنـدم شـامل     ة ديگر اجزاي عملكرد دان    در حالي كه،  يافت،  

دانه چندان تحت تأثير قرار   سنبله و وزن هزارتعداد دانه در
 گنـدم، بـا افـزايش    ةدرصد پروتئين كل بوته و دان .نگرفتند

داري افزايش يافت و با افزايش سـطح          معنيطور    بهنيتروژن  
 كيلوگرم نيتـروژن در هكتـار در        يكصد و هشتاد  نيتروژن به   

شرايط بدون رقابت ثابت ماند و در شرايط رقابت با خردل           
 ة درصد پروتئين كل بوت    در حالي كه،  ،  يافتشي كاهش   وح

 كيلـوگرم نيتـروژن     يكصد و هشتاد  خردل وحشي در سطح     
در هكتار چه با حضور و چه بدون حضور گنـدم همچنـان             

 دربارة. و در باالترين مقدار خود مشاهده شد      يافت  افزايش  
 همـين مـورد      نيز عدد كلروفيل برگ گندم و خردل وحشي      

 گنـدم در  ةيي زراعـي نيتـروژن بـه وسـيل    كارآ .دشمشاهده 
شرايط رقابت با خردل وحشي به شدت كاهش و در سطح           

ــشتاد ــار  يكــصد و ه ــروژن در هكت ــوگرم نيت ــه كيل ــور  ب ط
بازيافت ظاهري نيتروژن گنـدم در      . داري كاهش يافت    معني

 كيلـوگرم   يكصد و بيست  و مصرف   هرز    علفشرايط بدون   
 در حالي كه، خود بود،   نيتروژن در هكتار در بيشترين مقدار       

با حضور خردل وحشي و با افـزايش نيتـروژن بـه سـطوح              
 كيلـوگرم در هكتـار،      يكـصد و هـشتاد     و   يكصد و بيـست   

  .داري كاهش يافت معنيطور  به
  
  منابع

 ).1384( ؛ ح ، رحيميان مشهدي  ؛ ع ، قنبري ؛راستگو، م  .1
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