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 گندم  در مرحله رشد رویشیکارایی جذب و مصرف نیتروژنبررسی اثر رقابت بر 
)Triticum aestivum L. ( یوالف وحشیو) Avena fatua L.(   

  
  2 و غالمرضا زمانی3حمدحسن راشدمحصل، م2سهراب محمودي*، 1اصغري تکتم چمنی

  هرز دانشگاه بیرجند،هاي ارشد شناسایی و مبارزه با علف دانشجوي کارشناسی1
  استاد دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد3استادیار دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند، 2

  چکیده
مرحله رشد در در شرایط رقابت  یوالف وحشیمنظور مطالعه کارایی جذب و مصرف نیتروژن گندم و به

 در 1387 تکـرار در سـال   3هاي کامل تصادفی با صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك    ، آزمایشی به  رویشی
، 2، 0 ( عامل اول شامل پنج تراکم.گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا در آمد

 بوته در هر 8در تراکم ثابت (کشتی و رقابت با گندم در شرایط تک  وحشی  یوالف)   بوته در گلدان    8 و   6،  4
آزمایش در انتهاي  .بود) موالر میلی16 و  12،  8،  4،  1(و عامل دوم شامل پنج سطح مختلف نیتروژن         ) گلدان

نتایج نشان داد که درصد . ها مورد تجزیه رگرسیون قرار گرفتبه پایان رسید و دادهمرحله رشد رویشی گندم 
 تحت تأثیر فاکتورهاي مورد آزمـایش واقـع   یوالف وحشینیتروژن و کارایی جذب و مصرف آن در گندم و    

 8 با افزایش فراهمی نیتروژن افزایش یافت و در سطح یوالف وحشیمحتوي نیتروژن اندام هوایی گندم و . شد
بـا افـزایش تـراکم    ) الرمـو  جز در سطح یک میلـی به(این شاخص در گندم     . موالر به حد مجانبی رسید    میلی
 در مرحله رشـد  یوالف وحشیهرز کاهش یافت ولی رقابت گندم نتوانست بر کاهش محتوي نیتروژن          علف

بـا افـزایش سـطوح      ) یوالف وحشی هاي  در تمام تراکم  (کارایی جذب نیتروژن در گندم      . رویشی مؤثر باشد  
را تحت تأثیر قـرار  ت شیب کاهش آن   نتوانس یوالف وحشی صورت نمایی کاهش یافت و رقابت         به نیتروژن

داري به  واکنش مثبت خطی و معنی) در تمام سطوح نیتروژن    (یوالف وحشی کارایی جذب نیتروژن در     . دهد
 در هنگام افزایش   یوالف وحشی افزایش تراکم آن نشان داد که حاکی از افزایش سهم جذب نیتروژن توسط              

هـایی مـشابه کـارایی     وحشی واکنش  یتروژن گندم و یوالف   کارایی مصرف ن  . تراکم آن در شرایط رقابت بود     
  .جذب آن نشان داد

  1.وحشی، گندم،، فراهمی نیتروژن، کارایی جذب نیتروژن، کارایی مصرف نیتروژن یوالف: هاي کلیديواژه

        
 smahmodi@yahoo.com : مسئول مکاتبه- *
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  مقدمه
هاشم و همکاران، (مهمی در قابلیت رقابت گیاهان دارد  در میان عناصر غذایی، نیتروژن نقش بسیار

اي در گیاهـان زراعـی و    تـرین شـکل رقابـت درون گونـه      رقابت براي جذب نیتروژن گسترده    ). 2000
شناخت نحوه جذب   رو   از این  .گیاه زراعی است   هرزـهاي رقابت علف  اي در سامانه   رقابت برون گونه  

بردهـاي  عنوان یک ابزار کلیدي در بهبود راهتواند بهو تخصیص نیتروژن در گیاهان در حال رقابت، می   
هاي هرز بـا گیاهـان زراعـی، تعیـین میـزان            در شرایط رقابت علف   .  هرز عمل کند   هايمدیریت علف 

هـا در اسـتفاده از      هاي گیاهی معیاري مناسب براي مقایسه سهم هر یک از گونه          محتواي نیتروژن بافت  
ف و نحـوه  توانـد جـذب، کـارایی مـصر     ولی، نباید از نظر دور داشت که رقابت مـی      . این عنصر است  

توانـد   این موضوع مـی    ).2002گاستال و لمایر،    (تخصیص نیتروژن را در گیاهان تحت تأثیر قرار دهد          
ج و همکاران، وه(ها، در هنگام جذب نیتروژن باشد  یک عامل مهم و بحرانی در نحوه رقابت بین گونه   

1999.(  
ي گیاهان، انجام شده است، ولی ا اگر چه مطالعات زیادي در مورد اثر نیتروژن بر رقابت برون گونه     

ن نیکورتـا و رود (اند الگویی کلی در مورد نحوه اثر آن بر رقابت ارائـه دهنـد           ها نتوانسته یک از آن  هیچ
کـه  چنان. هاي مختلف، به نیتروژن باشد     دلیل واکنش متفاوت گونه   این موضوع شاید به   ). 1995هوس،  

کـه کـاربرد   دهند، در حالی یتروژن برتري رقابتی نشان میهنگام کاربرد ن  هرز به هاي علف  برخی از گونه  
کارلـسون و هیـل،   (ها موجب برتري رقابتی گیاهان زراعی شده اسـت   نیتروژن در برخی دیگر از گونه    

1986 .(  
 کیلـوگرم نیتـروژن در هکتـار، عملکـرد     150مـصرف  ) 2001(در آزمایش دیما و الفتروهورینوس  

. هرز در مقایسه با شاهد به میزان کمی افزایش دادرایط عاري از علفها را در شغالت مورد بررسی آن
. شدت افزایش داد را به1یوالف وحشی) و قدرت رقابتی(که همان تیمار نیتروژن، وزن خشک  در حالی 

هـرز  رقابت با علـف در تیمار ها ها همچنین نشان دادند که محتواي نیتروژن غالت مورد آزمایش آن      آن
 .بود) عدم مصرف نیتروژن(درصد این کاهش در تیمار مصرف نیتروژن، بیشتر از شاهد کاهش یافت و   

هـوایی گیـاه   ، درصد نیتـروژن انـدام   یوالف وحشیگزارش کردند که رقابت ) 1982(هنسون و جردن  
 نیز حاکی از کاهش درصد نیتروژن انـدام ) 2000(گندم را کاهش داد، نتایج آزمایش هاشم و همکاران        

                                                
1- Avena sterilis 
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در آزمـایش مـامولوس و    . هـاي مختلـف آن بـود       در تـراکم   1ندم در هنگام رقابـت بـا چچـم        هوایی گ 
داري طور معنـی ، غلظت نیتروژن دانه و کاه گندم به      2با افزایش تراکم کنگر وحشی    ) 2001(کالبورتجی  

اي به کاهش کارایی مصرف نیتروژن گونهمعتقد است که رقابت شدید بین) 2001(باومن . کاهش یافت
اي را گونهتواند اثر رقابت بینکه استفاده بیشتر از نیتروژن نمی طوريشود، به گیاهان زراعی منجر می   در  

یتـروژن ویـژه    موجب کاهش جذب ن   3جادوعلف) 1998(در گزارش افالکپوي و همکاران      . خنثی کند 
  ه رشـد انـدام  معتقدند افزایش نیتروژن خاك اگرچ) 2002(حال گاستال و لمایر     با این . ریشه ذرت شد  

  . ها نداردداري بر پویایی و کارایی جذب ریشهدهد، اما اثر معنیشدت تحت تأثیر قرار میایی را بههو 
هاي هرز آن تحت تأثیر مستقیم مقدار نیتروژن و    بدون شک رقابت براي نیتروژن بین گندم و علف        

اند موجب کاهش میزان نیتروژن تو هاي هرز در مراحل اولیه رشد میرقابت علف. هرز استگونه علف 
نشان دادند که کمبود نیتروژن در اوایل فـصل رشـد     ) 2000(هاشم و همکاران    . در دسترس گندم شود   

. باعـث کـاهش عملکـرد گنـدم خواهـد شـد           ) حتی اگر در مراحل زایشی جبران شود      (درگندم پاییزه   
 جذب نیتروژن از اهمیـت خاصـی   هاي هرز در ابتداي فصل بر میزان   بنابراین، بررسی نحوه تأثیر علف    

  .در این گیاه برخوردار است
 هرزي اسـت کـه   هايترین علفترین و قدیمیوحشی از مهم هرز گندم، یوالف  هاي  در میان علف  

کادنی و همکاران، (شود قدرت رقابت زیادي با گندم دارد و از این طریق باعث کاهش عملکرد آن می       
یوالف  شناخت نحوه تأثیرپذیري جذب و مصرف نیتروژن گندم و     هدف از انجام این آزمایش     ).1989

 در شرایط رقابت در مرحله رشد رویشی است تا بتوان با استفاده از اطالعـات حاصـل، درك            4وحشی
  .ها در شرایط مختلف از نظر فراهمی نیتروژن داشتبهتري از نحوه رقابت آن

  
  هامواد و روش

هـا در   و گندم بر کـارایی جـذب و مـصرف نیتـروژن آن     وحشییوالف  منظور مطالعه اثر رقابت     به
هـاي کامـل    صورت فاکتوریل در قالب طرح بلـوك      اي به یک آزمایش گلخانه  سطوح مختلف نیتروژن،    

  در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مـشهد    1387در سال    تصادفی در سه تکرار   
                                                
1- Lolium multiflorium 
2- Cirsium arvense L. 
3- Striga hermonthica 
4- Avena fatua 
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 ساعت، رطوبـت نـسبی   14طول روز : الً کنترل شده و شاملشرایط محیطی گلخانه کام. آمدبه اجرا در 
شاو و همکـاران،  بلک(گراد در شب  درجه سانتی20گراد در روز و  درجه سانتی25 درصد و دماي  60

ترتیـب   بـه ( بوتـه درگلـدان   8 و 6، 4،  2،  0عامل اول، تراکم یوالف وحشی در پنج سطح          .بود) 2003
 8با تراکم ثابت (کشتی و مخلوط با گندم  بصورت تک) ر متر مربع بوته د256 و 192، 128، 64معادل  

 12، 8، 4، 1و عامل دوم غلظت نیتروژن در پنج سطح  )  بوته در مترمربع   256بوته در هر گلدان معادل      
 و عمـق  20 گلدان پالستیکی یکسان با قطر دهانـه       90واحدهاي آزمایشی شامل    . موالر بود  میلی 16و  
خاك مورد استفاده ماسه و فاقد هرگونه عناصر غذایی معدنی و آلی بود که بعد از        . متر بودند  سانتی 25

  . هاي استاندارد و چند مرتبه شستشو توسط آب مورد استفاده قرار گرفتالک کردن توسط الک
هـا  زنی و سبز شدن آنبا توجه به درصد خواب باالي بذور یوالف وحشی و همچنین تأخیر جوانه      

زنی بذور، ابتدا خواب بذور یوالف وحشی منظور تسریع و ایجاد یکنواختی در جوانه به نسبت به گندم،  
وحـشی   زده یوالف سپس بذور از پیش جوانه.  گرم در لیتر شکسته شد 2/0توسط تیمار نیترات پتاسیم     

ري خاك مت  سانتی2ها منتقل، در عمق  به گلدان) متر بود میلی2ها بیش از چه آنکه طول ریشه(و گندم 
 محلول غذایی مـورد اسـتفاده بـر         .هاي غذایی تهیه شده آبیاري شدند     کاشته و بالفاصله توسط محلول    

 38/51بر اساس این دستورالعمل مقـادیر       . تهیه شد ) 1994(کالف و همکاران    اساس دستورالعمل مک  
، 4منگنـز لیـت  ی گـرم کـ  4،  3منیـزیم   گرم سولفات  80،  2پتاسیم گرم سولفات    4/70،  1فسفرگرم اکسید   

 لیتـر  200 در پنج بشکه، هر یک به حجـم  6روي  گرم سولفات3114/0 و 5مس گرم سولفات  3028/0
 7 گرم اوره37/97 و 03/73، 68/48، 34/24، 08/6ترتیب مقادیر محتوي آب مقطر حل شد و سپس به     

بـر  (کار رفته در آزمایش    مقادیر نیتروژن به  . ها اضافه گردید  براي تهیه سطوح مختلف نیتروژن به بشکه      

                                                
1- P2O5 (0-20-0) 
2- K2SO4 (0-50-0)  
3- MgSO4, 7H2O  
4- Mn chelate  
5- CuSO4, 5H2O  
6- ZnSO4, 7H2O  
7- Urea (46-0-0)  
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ترتیب معادل موالر به میلی16 و 12، 8، 4، 1براي سطوح نیتروژن ) متر سانتی15اساس عمق قراردادي 
  .  بود1 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار336 و 252، 168، 84، 21

لوژي بر اساس فنو  زادوکس،29Zمرحله (گیاه زراعی گندم  آزمایش در انتهاي مرحله رشد رویشی
ها شامل انـدام هـوایی   نمونه. به پایان رسید) موالر میلی8نیتروژن کشتی و در سطح     گندم در تیمار تک   

 ساعت خشک و سپس توزین 48گراد به مدت  درجه سانتی80 در آون با دماي یوالف وحشیگندم و   
هاي خشک گیـاهی  ونهگیري محتوي نیتروژن اندام هوایی هر یک از گیاهان، ابتدا نم          براي اندازه . شدند

 2هاي آسیاب شـده بـه روش کجلـدال    گرم از نمونه5/0توسط آسیاب مخصوص خرد گردید و مقدار       
  . ها تعیین شدمورد تجزیه قرار گرفت و درصد نیتروژن هر یک از نمونه

 و کـارایی مـصرف نیتـروژن      NAE(3(ها براي محاسبه کارایی جذب نیتروژن       از درصد نیتروژن نمونه   
)NUE(4  استفاده شد .NUE)         بـراي انـدام    ) مقدار بیوماس تولید شده به ازاي واحد نیتروژن مصرفی

کشتی و رقابت در سطوح مختلف نیتروژن بر اساس رابطه       وحشی در شرایط تک   هوایی گندم و یوالف   
   ):2008لیمون اورتگا و همکاران،  ( محاسبه گردید1
     NUE xMm = (DWxMm − DW1Mm) / x-1            )  1رابطه (

 DWمـوالر،   میلـی x کارایی مصرف نیتروژن اندام مورد نظر در سـطح   NUE x mMدر این رابطه
مـوالر   میلیx اختالف سطح نیتروژن بین سطح -1xو ) بر حسب گرم  (وزن خشک اندام مورد بررسی      

این رابطه،  محاسبه شده از طریق NUEواحد . آزمایش است) موالر میلییک(با حداقل سطح نیتروژن 
  . است) نیتروژن(موالر بر میلی) وزن خشک(گرم 

NAE)          بـراي انـدام هـوایی گنـدم و       )مقدار نیتروژن جذب شده به ازاي واحد نیتروژن مـصرفی ،
 محاسـبه  2کشتی و رقابت در سطوح مختلف نیتروژن که بر اساس رابطه        وحشی در شرایط تک   یوالف
   ):2008لیمون اورتگا و همکاران، ( گردید

     NAExMm = {[(DW*%N) xMm − (DW* %N)1mM]/100}/x-1       )2رابطه (

                                                
 15/0 گرم در مترمکعب است که با در نظر گرفتن عمق 14 گرم در لیتر یا 014/0والر نیتروژن معادل غلظت مهر میلی -1

    .باشد کیلوگرم در هکتار می21 گرم در مترمربع و یا 1/2 معادل متر خاك
2- Kejeldahl Procedure  
3- Nitrogen Absorb Efficiency 
4- Nitrogen Use Efficiency      
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 DWمـوالر،   میلیxکارایی جذب نیتروژن اندام مورد بررسی در سطح NAE x Mm در این رابطه 
 xو درصد نیتروژن نمونه مورد نظر در سـطح نیتـروژن        ) بر حسب گرم  (ترتیب وزن خشک      به N%و  

) نیتروژن(موالر بر میلی) نیتروژن(حاسبه شده از طریق این رابطه، گرم  مNAEواحد . موالر است میلی
ترتیب موالر نیتروژن، بهدهند که به ازاي افزایش هر میلی نشان میNAE و  NUEمقدار عددي   . است

  . هاي مورد بررسی ایجاد شده استچند گرم افزایش وزن خشک و چند گرم افزایش نیتروژن در اندام
 و نیتـروژن از  یـوالف وحـشی  سی روند تغییرات پارامترها در سطوح مختلـف تـراکم      منظور برر به

هـاي نمـایی نزولـی و    ها، مـدل  به داده . خطی استفاده شد  رگرسیون و برازش توابع خطی و غیر      تجزیه  
  :اند ازهاي مذکور عبارتمدل. برازش داده شد) 2002الولور، (نمایی مجانبی صعودي دو پارامتري 

    y = a (1- e (bx-                     1مدل نمایی مجانبی صعودي            ) 3رابطه (
    y = (ae) –bx                                       2مدل نمایی نزولی)             4رابطه (

و x در سـطوح بـاالي   )  بـرآورد شـده  yحداکثر مقـدار  ( مجانب منحنی aترتیب، در این روابط به
براي انجام تجزیه .  درجه تحدب یا تقعر شیب منحنی استb و = 0x برآورد شده در yر مقدار حداکث

  . استفاده شدSigmaPlot (ver.11)افزار رگرسیون و رسم اَشکال از نرم
  

  نتایج و بحث
هـاي  در همـه تـراکم  ( با افزایش سـطح نیتـروژن   :یوالف وحشیدرصد نیتروژن اندام هوایی گندم و  

صورت نمایی مجـانبی افـزایش       به یوالف وحشی ، درصد نیتروژن اندام هوایی گندم و        )یوالف وحشی 
موالر باعـث افـزایش درصـد نیتـروژن انـدام       میلی8افزایش نیتروژن فقط تا  ). 2 و   1هاي  شکل(یافت  

محتوي نیتـروژن انـدام هـوایی      .  شد و پس از آن به سطح مجانبی رسید         یوالف وحشی هوایی گندم و    
 8هرز کاهش یافت و در سـطح نیتـروژن   با افزایش تراکم علف) موالر  در سطح یک میلی به جز (گندم  
، 49/5، 58/5، 71/5ترتیـب   در گلـدان بـه  یوالف وحشی بوته 8 و 6، 4، 2، 0هاي موالر در تراکم  میلی

نیـز حـداکثر محتـوي    ) 3رابطـه   (بر اساس مدل نمایی مجانبی برازش یافته        .  درصد بود  30/5 و   32/5
 25/5 و   37/5،  51/5،  58/5،  70/5ترتیـب   بـه ) aپارامتر  (هاي مذکور   هاي گندم در تراکم   روژن اندام نیت

دار  استیودنت، حـاکی از کـاهش معنـی   t و انجام آزمون aحدود اطمینان پارامتر ). 1شکل (درصد بود   
 گلـدان   دریـوالف وحـشی   بوتـه  8 و 6 و همچنین 4 و 2، 2 و 0هاي بین تراکماین شاخص بود ولی  

کـاهش محتـوي نیتـروژن    . )>05/0P(داري از نظر مقدار پارامتر مـذکور مـشاهده نـشد      اختالف معنی 

                                                
1- Exponential Rise to Maximum           
2- Exponential Decay  
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هرز  بیانگر افزایش مصرف نیتروژن توسط این علفیوالف وحشیهاي گندم هنگام افزایش تراکم  اندام
ش مقادیر نیتروژن، نیز با افزای) 1998(در آزمایش گونزالس پونس . باشددر هنگام افزایش تراکم آن می

در تحقیـق آلکـوز و همکـاران       . محتواي نیتروژن گیاه جو در شرایط رقابت رونـدي افزایـشی داشـت            
 6/22 کیلوگرم در هکتـار، از  100 به 75غلظت نیتروژن دانه گندم با افزایش میزان نیتروژن از       ) 1993(

   . گرم بر کیلوگرم رسید7/26به 
هاي یوالف وحشی نشان داد که حداکثر محتوي نیتروژن اندام هبه داد) 3رابطه (برازش مدل مذکور 

ترتیب  بوته در گلدان در شرایط رقابت با گندم به8 و 6، 4، 2هاي در تراکم) aپارامتر (هوایی این گیاه  
مقایسه آماري مقادیر این پارامتر در سطوح مختلـف  ). 2شکل ( درصد بود 88/4 و 01/5، 13/5،  05/5

ایـن موضـوع   . هـا بـود  دار بین آن، حاکی از عدم تفاوت معنی)استیودنتt اده از آزمون با استف(تراکم 
نشان داد که رقابت گندم نتوانست بر کاهش جذب نیتروژن یوالف وحـشی در مرحلـه رشـد رویـشی      

توسط ) در مقایسه با گیاهان زراعی    (هاي هرز   باال بودن توانایی جذب نیتروژن توسط علف      . مؤثر باشد 
  .)2001 ؛ دیویس و لیبمن، 2001اسچیپرز و کراف،  ( دیگر نیز مورد تأکید قرار گرفته استمحققین

 

y= 5/7031*(1-exp(- 0/9143*x))   R2= 0/9982**
y= 5/5829*(1-exp(- 0/9742*x))   R2= 0/9989**
y= 5/5162*(1-exp(- 0/9791*x))   R2= 0/9996**
y= 5/3756*(1-exp(-1/0337*x))   R2= 0/9978**
y= 5/2514*(1-exp(- 1/0581*x))   R2= 0/9978**

ســـطوح نیـــتروژن (میلـــی مـــوالر)
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y= 5/0518*(1-exp(- 1/1012*x))   R2= 0/9294**

y= 5/1325*(1-exp(- 1/0162*x))   R2= 0/8800 *
y= 5/0136*(1-exp(- 1/0332*x))   R2= 0/8319 *

y= 4/8826*(1-exp(- 0/4993*x))   R2= 0/8977 *
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هاي یوالف  اثر سطوح نیتروژن  در تراکم-1شکل 

  وحشی بر درصد نیتروژن اندام هوایی گندم
هاي یوالف  اثر سطوح نیتروژن در تراکم-2شکل 

وحشی بر درصد نیتروژن اندام هوایی آن
  

در همـه   (مـوالر    میلی 8با افزایش سطح نیتروژن تا      ) همچون گندم  (یوالف وحشی وژن  درصد نیتر 
 8رسـد سـطح   نظر میبه). 2شکل  (حد مجانبی رسید افت و در این سطح منحنی به      افزایش ی ) هاتراکم
موالر نیتروژن حدي از نیتروژن بوده است که در سطوح باالتر از آن رقابتی براي جذب این عنصر    میلی
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همچنین شیب منحنی و حداکثر درصـد      . وجود نداشته است  ) مرحله رشد رویشی  ( شرایط آزمایش    در
داري کمتـر از سـایر     شکل معنـی  گلدان به  بوته در    8 در تراکم    یوالف وحشی هاي هوایی   نیتروژن اندام 

ر  دیوالف وحـشی اي   تواند حاکی از شدت باالي رقابت درون گونه       این موضوع می  . هاي آن بود  تراکم
نیـز در آزمایـشی بـر    ) 1986( تیلمن  .مرحله رشد رویشی در باالترین سطح تراکم مورد آزمایش باشد         

طور به) هواییهاي ها و اندامریشه(هرز به این نتیجه رسید که غلظت نیتروژن بافت           گونه علف  9روي  
هـاي سـاختاري   وي همچنین عنوان کرد کـه بافـت  . داري با افزایش نیتروژن خاك، افزایش یافت    معنی

هـاي فتوسـنتزي دارنـد و تفـاوت در غلظـت نیتـروژن       تري نسبت به بافت  اغلب غلظت نیتروژن پایین   
  .هاي ساختاري باشددلیل تغییر در نسبت بافتها در سطوح مختلف نیتروژن خاك ممکن است بهبافت

دام هوایی گنـدم   کارایی جذب نیتروژن ان:یوالف وحشی کارایی جذب نیتروژن اندام هوایی گندم و        
). 3شکل (صورت نمایی کاهش یافت با افزایش سطوح نیتروژن به) یوالف وحشیهاي در تمام تراکم(

دار  استیودنت حاکی از عدم تفاوت معنیtاز طریق آزمون   ) bپارامتر  (مقایسه شیب خطوط رگرسیونی     
 نتوانست شیب   یوالف وحشی هاي مختلف   دهد که تراکم  این نتایج نشان می   ). >05/0P(ها بود   بین آن 

کاهش کارایی جذب نیتروژن اندام هوایی گندم را به ازاي افزایش سطوح نیتـروژن تحـت تـأثیر قـرار             
، یـوالف وحـشی   هاي هوایی گندم در سطوح مختلف تـراکم         مقایسه کارایی جذب نیتروژن اندام    . دهد

هرز بود و این اخـتالف بـا افـزایش سـطح نیتـروژن      حاکی از کاهش آن در هنگام افزایش تراکم علف     
رسد که با افزایش سطح نیتروژن از فشار رقابتی       نظر می به این ترتیب چنین به    ). 3شکل  (کاهش یافت   

به ایـن  ) 1993(آلکوز و همکاران . هرز بر گندم براي جذب نیتروژن تا حدودي کاسته شده باشد     علف
 کیلوگرم در هکتار از 100 به 75 گندم با افزایش مقدار کود از     نتیجه رسیدند که کارایی جذب نیتروژن     

ها همچنین نشان داد که تیمارهایی که باالترین کـارایی جـذب   نتایج آن.  درصد کاهش یافت 19 به   37
  .نیتروژن را داشتند، باالترین عملکرد را نیز تولید کردند
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y= 10/5947*exp(-0/1456*x)  R2= 0/9857**

y = 6/8525*exp(-0/1269*x)  R2= 0/9252 *

y = 5/2813*exp(-0/1269*x)  R2= 0/9625 *

y = 6/2090*exp(-0/1692*x)  R2= 0/9917**

y = 6/7134*exp(-0/1858*x)  R2= 0/9807**

ــوالر   ) ــی م ــتروژن (میل ــطوح نی س
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   بر کارایی جذب نیتروژن اندام هوایی گندموحشییوالف هاي مختلف  اثر سطوح نیتروژن در تراکم-3شکل 

y = 5/8362*exp(-0/0879*x)

R2=0/9936 **

y = 3/0157*exp(-0/0921*x)

R2=0/9310 *
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y = -0/3731+0/3274*x  R2=0/9830**

y = -0/1526+0/1688*x  R2=0/9978**

y = -0/1546+0/1508*x  R2=0/9997**

y = -0/1259+0/1165*x  R2=0/9989**
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 اثر تراکم یوالف وحشی بر کارایی جذب -4شکل 
  نیتروژن اندام هوایی آن در سطوح مختلف نیتروژن

 اثر سطوح نیتروژن بر کارایی جذب -5شکل 
نیتروژن اندام هوایی یوالف وحشی در شرایط رقابت 

  و عدم رقابت با گندم
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 در همه سطوح نیتروژن واکنش مثبـت خطـی و         یوالف وحشی وژن اندام هوایی    کارایی جذب نیتر  
این موضوع حاکی از افزایش سهم جـذب عنـصر        ). 4شکل  (داري به افزایش تراکم آن نشان داد         معنی

در آزمـایش  . هرز در شرایط رقابـت بـود     هنگام افزایش تراکم این علف     یوالف وحشی نیتروژن توسط   
 با افزایش تـراکم آن در شـرایط   1ترههوایی سلمه کارایی جذب نیتروژن اندام     نیز  ) 1994(قاسم و هیل    

نتـایج  .  برابـر شـد  2/3 بوته در گلدان، 20 به 2که با افزایش تراکم آن از      طوريرقابت افزایش یافت به   
نیز بیانگر افزایش میزان جـذب نیتـروژن چچـم بـه افـزایش سـطح              ) 1998(آزمایش گونزالس پونس    

مقایسه آماري شیب خطوط رگرسیون خطی برازش یافته نشان داد که با . شرایط رقابت بودنیتروژن در  
 و 12 و 8داري یافت ولـی بـین سـطوح        افزایش سطح نیتروژن، شیب خطوط رگرسیونی کاهش معنی       

موالر،  میلی4همچنین در سطح نیتروژن . داري وجود نداشتموالر تفاوت معنی میلی16 و 12همچنین 
طـور  در هنگـام افـزایش تـراکم آن، بـه         ) 32/0 (یـوالف وحـشی   یش کارایی جذب نیتروژن     شیب افزا 

 در سطح کم یوالف وحشیدهد که این موضوع نشان می  . داري بیش از دیگر سطوح نیتروژن بود       معنی
نیتروژن سهم بیشتري از این عنصر را در شرایط رقابت با گندم جـذب کـرده اسـت ولـی در شـرایط                    

یوالف بیشترین مقدار کارایی جذب نیتروژن اندام هوایی . تروژن این چنین نبوده است  فراهمی عنصر نی  
و )  بوتـه در گلـدان  8(نیـز در بیـشترین تـراکم آن     ) موالر نیتروژن  گرم نیتروژن بر میلی    18/2 (وحشی

مـشاهده چنـین وضـعیتی    ). 4شـکل  (حاصل شـد  ) موالر میلی4(کمترین سطح نیتروژن محاسبه شده     
هرز در مراحل اولیـه رشـد در شـرایط     حاکی از توانایی بیشتر جذب نیتروژن توسط این علف   تواند می

هاي هرز در جذب عناصر غذایی نسبت به گیاهان زراعـی در  توانایی بیشتر علف  . کمبود نیتروژن باشد  
اقبـال و رایـت،   (هنگام کمبود این عناصر در شرایط رقابت توسط محققین دیگر نیز تأیید شده اسـت                

  ). 2001؛ راجکن و سوانتون، 1997
کشتی  در شرایط تکیوالف وحشیبررسی اثر سطوح نیتروژن بر کارایی جذب آن در اندام هوایی        

نشان داد که در هر دو حالت، با افزایش سـطح نیتـروژن،   )  بوته در گلدان   8با تراکم   (و رقابت با گندم     
بت با گندم باعـث کـاهش آن در تمـامی    کارایی جذب این عنصر به صورت نمایی کاهش یافت و رقا     

حال مقایسه شـیب کـاهش نمـایی آن در هنگـام افـزایش سـطح       با این). 5شکل  (سطوح نیتروژن شد    
هـا  دار بین آن استیودنت در دو حالت فوق حاکی از عدم وجود تفاوت معنی           tنیتروژن از طریق آزمون     

                                                
1- Chenopodium album L. 
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 در شرایط آزمایش باعث کاهش کـارایی  این موضوع نشان داد که هرچند رقابت گندم      ). >05/0P(بود  
 شد ولی حضور آن بر روند تأثیرپذیري این شاخص از افزایش سطح یوالف وحشیجذب نیتروژن در  

  . نیتروژن مؤثر نبوده است
هـاي کـارایی مـصرف نیتـروژن        واکنش :یوالف وحشی کارایی مصرف نیتروژن اندام هوایی گندم و        

هـاي کـارایی     هرز، شباهت زیادي بـه واکـنش       و تراکم علف    به سطوح نیتروژن   یوالف وحشی گندم و   
کارایی مصرف نیتروژن نـشان  ). 8 تا  6هاي  شکل(جذب آن داشت و از روندهاي مشابهی پیروي کرد          

کـه کـارایی    دهنده راندمان مصرف این عنصر و تأثیر آن در افزایش ماده خشک گیاهی است در حـالی           
تـشابه رونـد   . هـاي گیـاهی اسـت   ر افزایش سهم آن در بافتجذب نیتروژن مبین راندمان این عنصر د    

وحشی بـر نحـوه    تأثیرپذیري این دو شاخص از تیمارهاي آزمایش نشان داد که رقابت گندم و یوالف         
  .تأثیر نیتروژن جذب شده در افزایش ماده خشک این گیاهان مؤثر نبوده است

یـوالف  و  ) 6شـکل   (ژن گنـدم    افزایش سطح نیتروژن باعث کاهش نمایی کـارایی مـصرف نیتـرو           
هرز در شرایط رقابت کمتر از شرایط    این شاخص در هر دو گیاه زراعی و علف        . شد) 7شکل (وحشی

مـوالر، کـارایی مـصرف نیتـروژن       میلـی 16 و  12،  8 به   4با افزایش سطح نیتروژن از      . عدم رقابت بود  
 گـرم بـر   59/0اهش از    درصـد کـ    64 و   58،  24ترتیـب بـا      در شرایط عدم رقابـت بـه       یوالف وحشی 

، 52ترتیب با که در شرایط رقابت بهموالر رسید در حالی  گرم بر میلی21/0 و 25/0، 45/0موالر به  میلی
. مـوالر رسـید    گرم بر میلی12/0 و 15/0 ، 18/0 موالر به  گرم بر میلی43/0 درصد کاهش از    72 و   65

ن این گیاه در شـرایط رقابـت بـود ولـی        هرچند این موضوع مؤید کاهش بیشتر کارایی مصرف نیتروژ        
داري را  استیودنت اختالف معنـی tهاي برازش یافته از طریق آزمون     مقایسه شیب کاهش نمایی منحنی    

این قضیه فرضیات ارائه شده قبلی ما را در مورد ). 7شکل (بین شرایط رقابت و عدم رقابت نشان نداد  
  .دهدت را به کارایی مصرف آن نیز تعمیم میعدم تأثیرپذیري کارایی جذب نیتروژن از رقاب

نتایج مطالعات دیگر محققین نیز حاکی از کاهش کارایی مصرف نیتروژن گیاه هنگام افزایش سطح      
کارایی مصرف نیتروژن گندم بـا افـزایش سـطح    ) 2004(آزمایش مارینو و همکاران   در  . نیتروژن است 

 کیلـوگرم  6/17 بـه  2/44 درصد کاهش یافـت و از  60 کیلوگرم در هکتار،    250 به   50کود نیتروژن از    
 درصـدي کـارایی     76نیز کـاهش    ) 2002(زمنچیک و آلبرچت    . ماده خشک بر کیلوگرم نیتروژن رسید     

را در هنگـام افـزایش   )  کیلوگرم ماده خشک بر کیلـوگرم نیتـروژن  10 به 42از (مصرف نیتروژن ذرت   
این محققین بر افـزایش کـارایی مـصرف    . کردند کیلوگرم  گزارش     448 به   112سطح کود نیتروژن از     
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نیتروژن در هنگام تقسیط کود اشاره و تأکید کردند عواملی که موجب تسهیل در جذب نیتـروژن شـود    
یوالف رسد کاهش کارایی مصرف نیتروژن گندم و        نظر می به. دهدکارایی مصرف آن را نیز افزایش می      

تأثر از جذب این عنصر پرمصرف توسط گیـاه رقیـب    در شرایط رقابت در مرحله رویشی نیز م وحشی
نیـز فرضـیه   ) 8شـکل  ( در هنگام افزایش تراکم آن     یوالف وحشی افزایش این شاخص در     . بوده است 

تبع آن قدرت جذب نیتروژن این گیاه با افـزایش تـراکم آن در   که غالبیت و بهکند چرا  تأیید می اخیر را   
که محدودیت و ) موالر  میلی4(ویژه در سطح کم نیتروژن یش بهاین افزا. یابدشرایط رقابت افزایش می   

در مجموع گرچه مطالعه کارایی جـذب و      ). 8شکل  (تر است بیشتر بود     رقابت براي جذب آن محتمل    
 تحت شرایط رقابت توانست شـناخت       یوالف وحشی مصرف نیتروژن در مرحله رشد رویشی گندم و         

صر اساسی در این مرحله رشـدي فـراهم سـازد، بررسـی تـأثیر       بهتري را از فرایند رقابت براي این عن       
  .  شودها در مراحل بعدي رشد نیز توصیه میرقابت بر این شاخص

  
 

y = 1/5544*exp(-0/1507*x)  R2= 0/9847**

y = 0/8974*exp(-0/1178*x)  R2= 0/9001 *
y = 0/6333*exp(-0/1335*x)  R2= 0/9568 *

y = 0/8843*exp(-0/1766*x)  R2= 0/9963**

y = 1/0593*exp(-0/2052*x)  R2= 0/9801 *
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   بر کارایی یوالف وحشیهاي مختلف  اثر سطوح نیتروژن در تراکم-6شکل 
  مصرف نیتروژن اندام هوایی گندم



 و همکاراناصغري  تکتم چمنی

 93

y =0/8823*exp(-0/0930*x)

  R2=0/9761 *
y =0/7424*exp(-0/1439*x)

  R2=0/9134 *
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 اثر سطوح نیتروژن بر کارایی مصرف -7شکل 
وژن اندام هوایی یوالف وحشی در شرایط رقابت نیتر

  و عدم رقابت با گندم

 اثر تراکم یوالف وحشی بر کارایی مصرف -8شکل 
  نیتروژن اندام هوایی آن در سطوح مختلف نیتروژن
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Abstract 
In order to study of nitrogen absorb and use efficiency of wheat (Triticum 

aestivum) and wild oat (Avena fatua) at vegetative growth stage, a factorial 
experiment was conducted based on completely randomized block design with 
three replications in research greenhouse of faculty of agriculture, at Ferdowsi 
University of Mashhad in 2008. The first factor was competition between wild oat 
(densities of 0, 2, 4, 6 and 8 plants per pot) and wheat (density of 8 plants per pot) 
and the second factor was five different levels of nitrogen (1, 4, 8, 12 and 16 mM). 
The experiment was finished at the end of vegetative growth stage of wheat and 
data were analyzed using regression analysis. Results showed that nitrogen 
percentage (NP), nitrogen absorb efficiency (NAE) and nitrogen use efficiency 
(NUE) in wheat and wild oat were affected by experimental factors. Nitrogen 
content increased in wheat as well as wild oat when nitrogen level increased to 
reach to asymptote at 8 mM nitrogen. NP was decreased in wheat (except at 1mM 
nitrogen) when weed density increased, but was not affected in wild oat by wheat 
competition. NAE of wheat was decreased exponentially in all weed densities and 
was not affected by wild oat competition. NAE of wild oat followed a positive 
significant linear relationship with adding of density. It indicated the growth up of 
nitrogen absorb of wild oat in competition situation. NUE was similarly affected in 
wheat as well as wild oat. 

 
Keywords: Wheat; Wild oat; Nitrogen supply; Nitrogen absorb efficiency; Nitrogen 
use efficiency.1 
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