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  ط تداخل با یگندم در شرا یشیتروژن بر صفات رشد رویاثر ن یبررس
  )L. Avena fatua( یوالف وحشی

  2یو غالمرضا زمان 3محصل، محمدحسن راشد 2ي، سهراب محمود1یتکتم چمن
  مشهد یاستاد دانشگاه فردوس 3 ،رجندیار دانشگاه بیاستاد 2رجند، یهرز دانشگاه ب يهاو مبارزه با علف ییارشد شناسا یآموخته کارشناس دانش  1

  دهیچک
به صورت  یشی، آزمایشیدر مرحله رشد رو یوحش والفیر هنگام رقابت با گندم د يتروژن بر صفات رشدیاثر ن یبه منظور بررس

به  یدانشگاه فردوس يدانشکده کشاورز یقاتیدر گلخانه تحق 1387تکرار در سال  3با  یکامل تصادف يهال در قالب طرح بلوكیفاکتور
به ) بوته در گلدان 8با تراکم (بوته درگلدان با گندم  8و  6، 4، 2، 0 يها با تراکم یوحشوالف یفاکتور اول شامل رقابت . اجرا در آمد
 يش در انتهایآزما. بود) موالریلیم 16و  12، 8، 4، 1(تروژن یآن و فاکتور دوم شامل پنج سطح مختلف ن یتک کشت يمارهایهمراه ت

 يفاکتورها یاثرات اصل یبررس. دیسان ریبه پا) موالریلیم 8تروژن یو در سطح ن یمار تک کشتیبر اساس ت(گندم  یشیمرحله رشد رو
تروژن و یش سطح نیگندم در هنگام افزا ییهوا  دار تعداد پنجه، شاخص سطح برگ و وزن خشک اندامیش معنیش نشان دهنده افزایآزما

هرز تراکم علف يتروژن در سطوح باالیش نیش، افزایآزما ين فاکتورهایدار بیبا توجه به اثر متقابل معن. بود یوالف وحشیکاهش تراکم 
گندم  ییهوا يهابر شاخص سطح برگ و وزن خشک اندام يداریرمعنیتروژن تأثین نییهرز در سطوح پاش تراکم علفین افزایو همچن

  . جاد نکردیا
  .تروژنیهرز، رقابت، نتراکم، علف :يدیکل يها واژه

  

Effect of nitrogen on vegetative growth parameters of wheat in competition with  
wild oat (Avena fatua L.)  

Toktam Chamani 1, Sohrab Mahmoodi2, Mohammad Hasan Rashed Mohassel3, Gholamreza Zamani2 

1Post graduated student in Weed Science of Birjand University, 2Assistant professor of Birjand University, 3Professor of 
Ferdowsi University of Mashhad      

Abstract 

In order to study the effect of nitrogen on vegetative growth parameters of wheat when competing with wild oat (Avena 
fatua L.), an expriment conducted in a factorial based on completely randomized block design with three replications in 
research greenhouse of faculty of agriculture, university of ferdowsi in 2008. First factor consisted of competition 
between wild oat at (0, 2, 4, 6 and 8) densities plant per pot and wheat (with 8 plant pot) with its monoculture treatment. 
And second factor consisted of five different levels of nitrogen (1, 4, 8, 12 and 16 mM). The expriment finished in the 
end of vegetative stage of growth of wheat (based on monoculture treatment at 8 mM of nitrogen). Investigation on 
main effects of experimental factors demonstrated significant increase in number of tiller, leaf area index and dry 
weight of shoot in wheat when nitrogen level increased and wild oat density decreased. But because of their significant 
interaction effects, increase of nitrogen in high levels of weed density and also increase of weed densities in low levels 
of nitrogen availability had no significant effect on wheat leaf area index and shoot dry weight. 
Key words: Density, Weed, Competition, Nitrogen. 

  مقدمه
 یهرز بستگن علفیزان خسارت ایم). 5(کشور جهان مطرح هستند  55در  یمحصول زراع 20هرز به عنوان علف یوحشوالف ی يهاگونه
گزارش کردند که تعداد پنجه، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه گندم تحت ) 2( یو انگج یمیسل. زان تراکم آن داردیبه م
شتر در یها نشان داد که کاهش عملکرد بش آنیج آزمایافت، نتاینسبت به شاهد  يداریکاهش معن یوحش والفیمختلف  يهامر تراکیتأث

نشان داد که اثرات ) 1(ش احمدوند و همکاران یج آزماینتا .ها بودتاً تعداد سنبلهیو نها یشیها در مرحله رشد رواثر کاهش تعداد پنجه
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ق یاز طر یوحشوالف ی، یشیها در مرحله رشد روبه نظر آن. گندم است یشیو زا یشیهر دو مرحله رشد رو در یوحشوالف ی یرقابت
  .دهد یم ت تعداد سنبله در واحد سطح را کاهشیرشد گندم، تعداد پنجه و در نها يمحدود کردن فضا

ان یدر م). 3( است یمحصوالت زراعهرز در  يهاکاهش تداخل علف يبرا د بخشینو یروش زراعک یح محصوالت یه صحیتغذ 
 يش باروریبا افزا یاه زراعیگ یرود قدرت رقابتیانتظار م). 6(اهان دارد یت رقابت گیدر قابل یار مهمیتروژن نقش بسی، نییغذاعناصر

ط کمبود یدر شرا یاه زراعیش خسارت وارده به گید رقابت و افزاین حال تشدیبا ا). 4(شتر شود یتروژن بیخاك به علت افزودن کود ن
اه یگ ين مراحل رشدیدر اول یوحشوالفیرقابت دهد که  یم ن مختلف نشانیمحقق يهاشیج آزماینتا). 6(ز گزارش شده است یتروژن نین

از  یکیها پنجهکند، چون یگندم بروز م يها از رقابت آن اساساً در اثر کاهش در تعداد پنجه یو کاهش عملکرد گندم ناش شودیآغاز م
   .باشندید دانه میل تولیدهنده پتانسهستند که نشانگندم ن اجزاء عملکرد یترمهم

  هامواد و روش
بصورت  يا گلخانه یشی، آزمایشیبا گندم در مرحله رشد رو یوحشوالف یتروژن و تراکم بر رقابت یاثر سطوح مختلف ن یبه منظور بررس

. مشهد اجرا شد یدانشگاه فردوس يدر دانشکده کشاورز 1387در سال  ه تکراربا س یکامل تصادف يهال در قالب طرح بلوكیفاکتور
 يمارهایبه همراه ت) بوته در هر گلدان 8با تراکم (بوته درگلدان با گندم  8و  6، 4، 2، 0 يها با تراکم یوالف وحشیفاکتور اول، رقابت 

گلدان  135شامل  یشیآزما يواحدها. بود) موالریلیم 16و  12، 8، 4، 1(تروژن یآن و فاکتور دوم شامل پنج سطح مختلف ن یکشتتک
. بود یو آل یمعدن ییخاك مورد استفاده ماسه و فاقد هرگونه عناصر غذا. متر بودندیسانت 25و عمق  20کسان با قطر دهانه ی یکیپالست
بذور . در شب بود  c◦ 20در روز و  c◦ 25 يماو د%  60 یساعت، رطوبت نسب 14گلخانه کامالً کنترل شده و شامل طول روز  یطیط محیشرا
 2منتقل، در عمق  یشیآزما يبه واحدها) متر بودیلیم 2ش از یها بچه آنشهیکه طول ر(و گندم  یوحش والف یزده ش جوانهیاز پ
ه بر اساس دستورالعمل مورد استفاد ییمحلول غذا. شدند ياریه شده آبیته ییغذا يهاخاك کاشته و بالفاصله توسط محلول يمتر یسانت
ه سطوح مختلف یته يبرا 1گرم اوره 37/97و  03/73، 68/48، 34/24، 08/6ر یب مقادیترته شد، سپس بهیدر پنج بشکه ته) 7(کالف مک
زانه انجام مارها و به صورت رویهمه ت يه شده با حجم ثابت برایش تهیاز پ ییاهان با محلول غذایه گیتغذ. دیها اضافه گردتروژن به بشکهین

  .شد
به ) تروژنیهرز و در سطح سوم نمار شاهد بدون علفیآن در ت يبر اساس فنولوژ(گندم  یاه زراعیگ یشیمرحله رشد رو يش در انتهایآزما
سپس . شد يریگسنج اندازهدر زمان برداشت، پس از شمارش و ثبت تعداد پنجه گندم، سطح برگ توسط دستگاه سطح برگ . دیان رسیپا
وزن خشک  يریگاندازه يساعت خشک و برا 48به مدت  c◦80 يک برداشت و در آون با دمایگندم در هر گلدان به تفک ییهوا  ماندا
  .ن شدیتوز

محافظت شده  LSDن به روش آزمون یانگیسات میمقا. انجام شد SigmaPlotو  SAS يآمار يافزارهاها به کمک نرمل دادهیه و تحلیتجز 
)PLSD (انجام شد% 5دار بودن یعنو در سطح م .  

  ج و بحثینتا
اما بر شاخص سطح برگ و وزن <P) 05/0 (داریرمعنیتروژن بر تعداد پنجه گندم غیو سطوح ن یوحشوالف ی يهااثرات متقابل تراکم

 يداریو معن یطور خطهبوته گندم بتک، تعداد پنجه یوحش والفیش تراکم یبا افزا>P). 01/0 (دار بودیگندم معن ییهوا خشک اندام
-تعداد پنجه). 1شکل (بوته گندم کاسته شد از تعداد پنجه تک 098/0زان ی، به میوحشوالف یهر بوته  يو به ازا) R2= 86/0(افت یکاهش 

ش یا افزاب بین ترتیبه ا. افتیآن کاهش  یکشتدرصد نسبت به تک 95/17زان یدر گلدان  به م یوحشوالف یبوته  6گندم در تراکم  يها
. ، محدود شده است)ش تراکم کلیافزا(رشد  يت فضایش رقابت و محدودیل افزایگندم احتماالً به دل یزنپنجه یوحشوالف یتراکم 
گندم به  يهاواکنش تعداد پنجه. گندم در هنگام رقابت گزارش کردند یدهنه کاهش پنجهیرا در زم یج مشابهیز نتاین) 2( یو انگج یمیسل

                                                             
1 Nitrogen (46-0-0)  
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ن تابع، یبر اساس ا). 2شکل ) (R2= 95/0(ت کرد یک تابع درجه دو تبعی، از )یوحشوالف یمختلف  يهان تراکمیانگیدر م(وژن تریسطوح ن
موالر یلیم 12تروژن تا سطح یش نیافزا .تروژن مصرف شودیموالر نیلیم 8/12افتن به حداکثر تعداد پنجه گندم، الزم است یجهت دست 
ل یدلد بهیتروژن شایتوسط کود ن یزنک پنجهیتحر. تروژن شدین سطح نیترنییدرصد نسبت به پا 54/125زان یمهش پنجه گندم بیباعث افزا

   .ن باشدینیتوکیتروژن بر سنتز هورمون سایر نیتأث
  

    

             

                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  یوالف وحشیراکم گندم در سطوح مختلف ت ییهوا تروژن بر وزن خشک اندامیاثر ن - 3شکل  

  

  تروژن بر شاخص سطح برگ گندمیدر سطوح ن یوحشوالف یاثر تراکم  - 1جدول 
بوته در (تراکم 

  )گلدان
  )موالریلیم(تروژن یسطوح ن                              

1  4  8  12  16  
0  i30/1 bc19/3 a65/3 a51/3 a58/3 

2  j15/1  ef40/2  e48/2  bc15/3  b33/3  
4  j11/1  ef38/2  gh20/2  ef38/2  d77/2  
6  j01/1  gh22/2  ef42/2  e45/2  h10/2  
8  j04/1  fg29/2  gh24/2  gh19/2  gh17/2  
  .با هم ندارند< P) 05/0 (يداریاختالف معنPLSD با حروف مشابه بر اساس آزمون يهاداده

  
 والفیمختلف  يهابرگ گندم در تراکم و شاخص سطح ییهوادر وزن خشک اندام  يداریش معنیتروژن باعث افزایش سطح نیافزا
د یتروژن گردیگندم در سطوح مختلف ن یکشتن پارامترها نسبت به تکیدار ایز موجب کاهش معنین یوحشوالف یشد و رقابت  یوحش

تروژن در یسطوح نش یمذکور نشان داد افزا يهاش بر شاخصیآزما يدار بودن اثر متقابل فاکتورها ین حال معنیبا ا). 1و جدول  3  شکل(
از  یتواند حاکین موضوع میا. گندم ندارد ییهوا يهابر سطح برگ و وزن خشک اندام يداریرمعنیتأث یوحشوالف ی يباال يهاتراکم

بر ) در میانگین سطوح نیتروژن(وحشی اثر تراکم یوالف  -1شکل 
 تعداد پنجه گندم
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اد یز يهادر تراکم یوالف وحشیکه يگندم باشد به طور یشیهرز در مرحله رشد روعلف يباال يهاتروژن در تراکمین يد برایرقابت شد
نتوانست  یوالف وحشیش تراکم یافزا) موالریلیم 1(تروژن ین سطح نیترنییدر پا. دیتروژن خاك گردیگندم به ن یود مانع از دسترسخ
ن یدار ایمعن يریرپذیعدم تأث). 3و شکل  1جدول (گندم داشته باشد  ییهوا يهابر شاخص سطح برگ و وزن خشک اندام يداریر معنیتأث

ار کم یدر سطوح بس یوحشوالف یت گندم بر یاز غالب یتواند حاکیتروژن مین سطح نیترنییدر پا یوالف وحشی صفات گندم از تراکم
 يد. ش دادیموالر، وزن خشک و شاخص سطح برگ گندم را افزایلیم 4به  1تروژن از یر سطح نییها، تغ البته در همه تراکم. تروژن باشدین

 يهرز، رقابت برا يهاد به علفیشد یدر آلودگ یاد خاك، حتیز يو بارور ییفراهم بودن موادغذاط یاظهار داشت که در شرا) 3(توماسو 
  .شودینور عامل محدود کننده م يهرز رقابت برا يهاعلف یشید رشد رویش شدیعلت افزابه یش نخواهد آمد، ولیپ ییموادغذا
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