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  :چکیده
در  1392شاخص برداشت گندم در سال  رقابت گندم با ازمک تحت تاثیر سطوح مختلف نیتروژن براثر این آزمایش با هدف مطالعه 

صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی و در سه تکرار اجراء  گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند به
بوته در  12و  8، 4، 0(، سطوح گندم )گرم در کیلوگرم خاك 2/0و  1/0، 05/0(نیتروژن در سه سطح : فاکتورهاي آزمایش شامل. شد

 )p>01/0( دارياخص برداشت گندم به طور معنیصفت شنتایج نشان داد . بود) بوته در گلدان 6و  4، 2، 0(و سطوح ازمک ) گلدان
افزایش یافت و با مصرف بیش از حد بهینه از میزان  45/0گرم نیتروژن به میزان  1/0تحت تاثیر سطوح نیتروژن قرار گرفت و تا سطح

و مشاهده شد که این  .بدست آمد بوته گندم بدون حضور ازمک 4در تراکم ) درصد 44(بیشترین شاخص برداشت  .این افزایش کاسته شد
این صفت  کاهشمیزانهمچنین با افزایش تراکم ازمک روند نزولی داشته است  هاي مختلف گندم قرار گرفت وتحت تاثیر تراکم میزان

نسبت به  ي کهبه طور هاي باالتر گندم بودهاي پایین تر گندم بیشتر از تراکمدر تراکم باالي ازمک بیشتر از تراکم پایین بود، خصوصا در تراکم
  .درصد کاهش نشان داد 8/13 به میزان شاهد

  
  نیتروژن، شاخص برداشتکاهش تراکم گندم،هرز، تداخل، تراکم علف :واژگان کلیدي

  
  :مقدمه

اما در عین حال مشکل کاهش عملکرد دانه . هاي هرز خواهد داشتهاي گندم نقش کلیدي در باز دارندگی رشد علفافزایش تراکم بوته
هاي هرز نیز در حقیقت با افزایش تراکم گیاه زراعی اگرچه نقش بازدارندگی بر علف. دهدایط تراکم فراتر از حد بهینه روي میدر شر

اي یابد، لذا در این شرایط شدت رقابت درون گونهها افزایش مییابد، اما بواسطه این که تراکم گیاهان زراعی در درون ردیفافزایش می
هرز هايهاي تلفیقی علفتوان رقابت گیاه زراعی بخش مهمی از مدیریت افزایش )7(اي خواهد شد ابت بین گونهبیشتر از شدت رق

دهی، به عنوان اجزاي هاي کودهاي هرز به سطوح حاصلخیزي خاك براي گسترش روشدر این زمینه، شناخت واکنش علف.است
از آنجا که . ن زراعی با دسترسی گیاهان هرز به مواد غذایی همراه استدهی گیاهاکود. هاي مدیریت تلفیقی، ضروري استبرنامه

تغییر سطح نیتروژن در  )4(گذارد اثر می گیاهان زراعی و هرز نیازمندي پایه نسبتاً یکسانی دارند، حاصلخیزي خاك بر رقابت میان آنها
هاي هرز را تحت زنی و استقرار علفز سوي دیگر نیز جوانههرز و گیاه زراعی تاثیر گذار است، و اخاك روي بر همکنش رقابت بین علف

  هرزتحت لذا بر همکنش گیاه زراعی با علف. هاي هرز مصرف کننده باالي نیتروژن هستنددر حقیقت بسیاري از علف. دهدتاثیر قرار می
توان شدت نیتروژن مصرفی در گیاهان زراعی میبنابراین با تغییر در میزان کود . )5(تاثیر میزان کود نیتروژن مصرفی تغییر خواهد کرد

هاي هرز و گیاه زراعی به عوامل متناسب با مکان، به ویژه عناصر غذایی نتیجه تداخل علفهاي هرز در گیاهان زراعی را کاهش داد علف
 )8(شودهرز، شناخته می هايبراي مدیریت علف بنابراین مدیریت عناصر غذایی به عنوان یک راهکار متحمل)6(ضروري، بستگی دارد
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  :مواد و روش

در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند به صورت فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح بلوك  1392این آزمایش در سال 
بوته  12و 8، 4، 0( رقم روشن شامل چهار سطح تراکم گندم: 1هاي آزمایش عبارتند از فاکتور. تکرار اجرا شد 3هاي کامل تصادفی با 

، 05/0( سطحشامل سه ) از منبع اوره(نیتروژن خالص: 3و ) بوته در گلدان و 6، 4، 2، 0(تراکم ازمک در چهار سطح : 2، ) در گلدان
ن درصد رطوبت یخاك مورد نظر پس از تعی .بود) کیلو گرم در هکتار 200و  100، 50گرم در کیلوگرم خاك معادل  2/0و  1/0

عناصر غذایی . کیلوگرم پر شد 5/4سانتی متر به میزان  22هایی به ارتفاع خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، در گلدان ی وظرفیت زراع
الزم براي چهار و نیم کیلوگرم خاك محاسبه شد و کودهاي سولفات پتاسیم و فسفات آمونیوم قبل از کاشت بذور، کود اوره طی سه 

در این آزمایش . دهی گندم مورد استفاده قرارگرفتن با رشد سریع ساقه و قبل از خروج خوشهمرحله شامل قبل از کاشت بذور، همزما
تجزیه و تحلیل آنها به کمک نرم  ،هاپس از جمع آوري داده و. زمان برداشت آن اندازه گیري شد پس ازگندم  شاخص برداشتصفت 

محافظت شده در  LSDو مقایسات میانگین نیز به روش آزمون  Excelو براي رسم نمودار از نرم افزار  .انجام شد  SASافزار آماري
  انجام گرفت% 5سطح معنی داري 

  :شاخص برداشت گندم
شاخص برداشت بیان کننده نسبت توزیع مواد فتوسنتزي بین عملکرد اقتصادي و عملکرد بیولوژیک است در حقیقت باال بودن شاخص 

نتایج نشان داد که صفت شاخص برداشت گندم به طور . )2( باشدشتر از گیاه به دانه میبرداشت نمایانگر انتقال مواد فتوسنتزي بی
افزایش مصرف نیتروژن سبب اختصاص بیشتر مواد فتوسنتزي به بخش . معنی داري تحت تاثیر سطوح کاربرد نیتروژن قرار گرفت

افزایش ) م در کیلوگرم خاكگر1/0(سطح کودي بهینه به طوري که عملکرد دانه آن نسبت به عملکرد بیولوژیک تا . زایشی گندم شد
) گرم در کیلو گرم خاك 2/0(دار شاخص برداشت شد و با مصرف بیش از حد بهینه معنی )درصد 45(داشت و سبب افزایش  بیشتري

ناي کاهش سهم که به مع). الف 1لشک(درصد کاهش داشت  11ه میزان گرم ب 1/0از میزان این افزایش کاسته شد که نسبت به سطح 
گرم نیتروژن در  1/0هر چند که عملکرد بیولوژیک گندم در سطح . اختصاص یافته به دانه از بیوماس کل در پی افزایش نیتروژن است

از شاخص ) گرم  1/0(اما در عین حال گندم در سطح مطلوب نیتروژن . کمتر بود) گرم نیتروژن 2/0(مقایسه با سطح باالي آن 
 31نیز دریافتند که میانگین شاخص برداشت گندم در سطح مطلوب نیتروژن ) 3(موسوي و همکاران . بر خوردار بودبرداشت باالتري 

درصد کاهش یافت و گزارش کردند با افزایش نیتروژن شیب رابطه بین بیوماس و عملکرد تک  25درصد بود که با افزایش نیتروژن به 
  کاهش سهم اختصاص یافته به دانه از بیوماس کل در پی افزایش نیتروژن است کاهش یافت که به معناي% 26به % 32بوته از 

بوته ازمک در  6تراکم هرز نسبت به دهد که در تیمار شاهد بدون علفنشان می) ب 1شکل(میانگین صفت شاخص برداشت مقایسات 
آید که تا تراکم یاد شده میزان کاهش عملکرد بیولوژیک نسبت به عملکرد درصد افزایش داشت از این نتایج چنین بر می 13گلدان 

به عبارت دیگر . ها مبین حساسیت کمتر اندامهاي رویشی به شرایط رقابتی است و برعکساین یافته. اقتصادي شدت کمتري داشت
جعفري . شودهرز به دلیل اثر بیشتر بر عملکرد دانه نسبت به عملکرد بیولوژیک باعث کاهش شاخص برداشت میاي باالي علفهتراکم

بوته پنیرك در  20هرز نسبت به تراکم بیان داشتند که میانگین صفت شاخص برداشت در تیمار شاهد بدون علف) 1(زاده و مدحج 
 12گرم نیتروژن و تراکم  05/0دهد که کمترین شاخص برداشت مربوط به تیمارج نشان می 1شکل .درصد افزایش یافت 11متر مربع 

گرم نیتروژن در کیلوگرم خاك مشاهده شد، که / 1بوته و در تیمار کودي  12بوته گندم و بیشترین مقدار این صفت مربوط به تراکم 
با توجه به افزایش معنی دار . مطلوب نیتروژن کاهش داشت درصد نسبت به سطح 2/15به میزان  2/0همین تراکم در تیمار کودي 

 1/0در سطح ) بوته گندم در گلدان 12(به زیاد ) بوته گندم در گلدان 4در اینجا (شاخص برداشت در پی افزایش تراکم گندم از کم 
افزایش شاخص برداشت بوده است کود در جهت  بهینه رسد که تاثیر افزایش مقدار بذر همزمان با کاربردگرم نیتروژن به نظر می

گزارش شده کاربرد بیشتر  .ها داشته استبوته در سطح باالي نیتروژن درصد کاهش بیشتري نسبت به بقیه تراکم 12هرچند که تراکم 
که . بودشود ولی داراي تاثیر کاهشی بر میزان توزیع فتوسنتزي در گیاه خواهد نیتروژن موجب افزایش عملکرد بیولوژیک در گیاه می

 و همچنین مشاهده شد شاخص برداشت در تمام تراکم). 1994گوماز و اندرسون،(شود این امر منجر به کاهش شاخص برداشت می
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. گرم از درصد پایین تري برخوردار بوده است 1/0گرم نیتروژن در کیلوگرم خاك نسبت به زمان کاربرد  2/0هاي گندم در زمان کاربرد 

باشد باشد در این آزمایش بیانگر این مطلب میکننده نسبت دو کمیت عملکرد دانه به عملکرد بیولوژیک می شاخص برداشت که بیان
گرم نیتروژن مقدار تاثیر  1/0در سطح . عملکرد دانه بیشتر تحت تاثیر رقابت قرار گرفته است) گرم 2/0(که در سطح باالي نیتروژن 

  . با یکسان بودهپذیري عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه تقری
بود ) p>05/0(هاي مختلف گندم معنی دار نتایج مقایسه میانگین حاکی از آن است که تاثیر ازمک بر شاخص برداشت در تراکم

هاي مختلف گندم قرار گرفته و با افزایش تراکم ازمک روند نزولی داشته است ولی این شاخص برداشت تحت تاثیر تراکم). د 1شکل(
بوته گندم بدون حضور ازمک و  4در تراکم ) درصد 44(بیشترین شاخص برداشت . ها با روند ثابتی صورت نگرفتهراکمافت در کلیه ت

درصد کاهش نشان داد با توجه  8/13بوته ازمک مشاهده شد که نسبت به شاهد  6کمترین میزان این صفت در همین تراکم و حضور
هاي پایین تر صفت در تراکم باالي ازمک بیشتر از تراکم پایین بود، خصوصا در تراکم توان گفت که کاهش اینبه نتایج بدست آمده می

بوته  6بوته گندم در حالت تداخل با  12و  8، 4بطوري که میزان کاهش این صفت در تراکم. هاي باالتر گندم بود گندم بیشتر از تراکم
و  8و همچنین مشاهده شد روند نزولی شاخص برداشت در تراکم . بوددرصد  7و  9، 13هرز به ترتیب ازمک نسبت به شاهد بدون علف

توان گفت رقابت درون اند در مجموع میشود بطوري که در یک کالس آماري قرار گرفتهبوته گندم با افزایش تراکم ازمک ثابت می 12
اي از اهمیت و شدت بیشتري بر خوردار بود و ین گونهدر مقایسه با رقابت ب) بوته گندم 12و  8(هاي باالي گیاه زراعی اي در تراکمگونه

اي اثر بازدارنده بیشتري در مقایسه با رقابت درون گونه) هرزعلف رقابت بین گیاه زراعی و(اي هاي پایین گندم رقابت بین گونهدر تراکم
       .ها مشاهده شداي بیشترین اختالف در این تراکمداشت به گونه
                

  
اثر ) اثر متقابل نیتروژن در تراکم گندم بر شاخص برداشت د )اثرتراکم ازمک بر شاخص برداشت ج )اثر نیتروژن بر شاخص برداشت ب )الف 1شکل

  .متقابل تراکم ازمک در تراکم گندم بر شاخص برداشت
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  :گیري کلینتیجه

افزایش یافت و با مصرف بیش از حد بهینه از میزان این افزایش  45/0گرم نیتروژن به میزان  1/0طور کلی شاخص برداشت تا سطحبه
باشد در این آزمایش بیانگر این شاخص برداشت که بیان کننده نسبت دو کمیت عملکرد دانه به عملکرد بیولوژیک می. کاسته شد
گرم  1/0در سطح . ر گرفته استعملکرد دانه بیشتر تحت تاثیر رقابت قرا) گرم 2/0(باشد که در سطح باالي نیتروژن مطلب می

 44همچنین بیشترین شاخص برداشت به میزان  .نیتروژن مقدار تاثیر پذیري عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه تقریبا یکسان بوده
هاي مختلف گندم قرار و مشاهده شد که این میزان تحت تاثیر تراکم. بوته گندم بدون حضور ازمک بدست آمد 4درصد در تراکم 

 .فت و با افزایش تراکم ازمک روند نزولی داشته استگر
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