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   وحشیخردل رقابت گندم در برابر کش بر توان سطوح نیتروژن و علفاثر 
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  ، اهواز،زراعت، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامینگروه دکترای دانشجوی 1
  ، اهواز،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامینگروه زراعت و اصالح نباتات،  هیأت علمی عضو2

  ، تهرانکشور گیاهپزشکی تحقیقات  مؤسسه های هرز، أت علمی بخش علفعضو هی3
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  1چکیده
کـش،    سـطوح نیتـروژن و علـف   در )Sinapis arvensis ( وحـشی  خردلو بررسی رقابت گندم ا هدفب

 طـرح . اهواز اجرا شـد شمال  دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، در        در مزرعه  1386-87آزمایشی در سال    
ـ    3ادفی بـا    های کامل تـص     های خردشده در قالب بلوک       کرت آماری مورد استفاده،    سـطوح نیتـروژن   . ود تکـرار ب

 کـرت فرعـی     5 هر کرت اصلی به   . های اصلی جای گرفتند      در کرت  ) کیلوگرم در هکتار   180 و   120،  60صفر،  (
کنتـرل کامـل   همـراه  بـه   ) گـرم در هکتـار  25 و 20، 15صـفر،   ( متیل بنورون تریکش     سطح علف  4شده و   خرد  
اثر متقابـل سـطوح      نتایج نشان داد که      .های فرعی جای داده شدند     در کرت ) عنوان کرت شاهد   به(های هرز     علف

 بـا افـزایش     .دار شـد     خشک خـردل وحـشی معنـی       هکش بر عملکرد دانهی گندم و همچنین ماد         نیتروژن و علف  
 گندم و همچنین     کش، عملکرد دانه    های هرز یا در سطوح پایین علف        کاربرد نیتروژن، در هنگام عدم کنترل علف      

در سـطوح پـایین   .  یافـت  و افزایش  کاهشترتیب   بهداری    طور معنی  خردل وحشی در واحد سطح به      خشک    ماده
خـشک    که در این سطوح نیتروژن، ماده      نحوی های هرز کاهش یافت، به      نیتروژن، تفاوت میان سطوح کنترل علف     

قابتی گندم در در مجموع، افزایش مصرف نیتروژن موجب کاهش توان ر       . شدت کاهش پیدا کرد    خردل وحشی به  
وحـشی   خشک خردل   بیشترین ماده . کش بیشتر در این آزمایش گردید       برابر خردل وحشی و نیاز به مصرف علف       

 180سـطح    گنـدم در      بیشترین عملکـرد دانـه    . دست آمد  های هرز به     کیلوگرم نیترون و بدون کنترل علف      180با  
  .دست آمد کش در هکتار به  گرم علف20کیلوگرم نیتروژن و 

  

  خشک، مدیریت تلفیقی  اثر متقابل، علف هرز، عملکرد، ماده :یکلیدهای  واژه

                                                 
  moradii.reza@gmail.com:  مسئول مکاتبه-*
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  مقدمه
های مـدیریت کـودی        هرز به سطوح باروری خاک برای گسترش روش        های  علف واکنش   شناخت

افـزایش توانـایی رقابـت گیـاه زراعـی بـا            . های مدیریت تلفیقی مورد نیاز اسـت        عنوان اجزای برنامه   به
جای دادن مواد غذایی    . های هرز است    های تلفیقی مدیریت علف      از سیستم  ی مهم شبخهای هرز     علف

گیاهـان زراعـی و     .  اسـت   همـراه  مواد غذایی این  در دسترس گیاهان زراعی با دسترسی گیاهان هرز به          
 گـذارد  اثر مـی میان آنها اروری خاک بر رقابت     در نتیجه ب  . های پایه یکسانی دارند     گیاهان هرز نیازمندی  

  .)2003شاو و همکاران،  کبل(
نیتروژن ماده غذایی مهم مصرفی برای افزایش عملکرد گیاهان زراعـی اسـت و دسترسـی گیاهـان                  

در غیاب گیاهان هرز، افزایش کاربرد . زراعی به آن یک عامل محدودکننده در تولیدات کشاورزی است     
 ذرت  نشان دادند که عملکرد دانـه ) 2003( ایوانز و همکاران     .شود   به افزایش عملکرد منجر می     نیتروژن

های هرز در مقایسه با شرایط بدون علـف هـرز بـه مراتـب      در سطوح مختلف نیتروژن با حضور علف     
 .گردد میه منابع آبی    آلودگی نیترات موجب   هنیتروژنکودهای شیمیایی    کاربرد بیش از اندازه      .تر بود  پایین
آلـی   غیرکـود نیتروژنـه  اورزان را بـه کـاربرد کمتـر        کـش  ،های حفاظت آب از آلـودگی نیتراتـه         نامه آیین
 در جهت کاهش کاربرد سم در        نیز های بسیاری   تالشبر آن،    عالوه. )2006کیم و همکاران،     (دارد  وامی

رقابت گیاهان زراعی و هـرز انجـام شـده          توانایی  و  کش    علف کم    مصرفی ریدانتیجه اثر متقابل میان مق    
 جارنـسگارد و همکـاران      .)2002 کیم و همکاران،     ؛1999مکاران،   برین و ه   ؛1994سن،    کریستن(است  

 هـرز در نظـر گرفتـه شـود و           -تواند در مدیریت گیاه زراعی     بیان کردند که کاربرد نیتروژن می     ) 1996(
کـش، اثـرات سـطوح مختلـف      شده برای کاهش علـف   ریزی توان در یک پژوهش برنامه     برای نمونه می  
  .فیق کردکش را با هم تل نیتروژن و علف

گـردد و پـس از آن        مـی  موجب افزایش عملکرد اقتصادی گیـاه زراعـی          ای کاربرد نیتروژن تا اندازه   
 پروتئین دانـه و کـل بوتـه نیـز بـا           .)1995فردریک وکامبراتو،    (شود یا حتی کم می   ثابت مانده   عملکرد  

د که رشد گندم تـا       گزارش کر  )1985(آرگن   ).1993گرانت و بایلی،    (یابد    مصرف نیتروژن افزایش می   
شود که احتماالً    یابد، و پس از آن نرخ افزایش رشد کند می          مرحله معینی با افزایش نیتروژن افزایش می      

شاو و  بلک .)2006کیم و همکاران، (. باشد ای برای نور و دیگر مواد غذایی می      گونه دلیل رقابت درون   به
 سـطوح یـاه هـرز و گیـاه زراعـی گنـدم بـه        گونه گ 23های رشدی     با بررسی واکنش   )2003(همکاران  
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 بـاالی مقـادیر   در  بیـشتری     دانـه های هرز افزایش عملکرد      نیتروژن نشان دادند که تعداد زیادی از گونه       
  .نیتروژن در مقایسه با گندم نشان دادند

م مـورد بررسـی     عنوان یک گیاه هرز گنـد      ، کلزا به  )2006(کیم و همکاران    وسیله   در آزمایشی که به   
های هرز رایـج مـزارع گنـدم           خردل وحشی از علف     خانواده  های رشد کلزا، که هم      واکنش  گرفت، قرار
 گـزارش کردنـد کـه در        )1997(اقبـال و رایـت      . بودباشد، به نیتروژن مصرفی بسیار بیشتر از گندم           می

ن در خشک و جذب نیتروژ توجهی را در عملکرد ماده مقادیر باالی نیتروژن، خردل وحشی افزایش قابل
دهد که تـوان رقـابتی گنـدم و خـردل             این امر نشان می   . هنگام کاشت به همراه گندم از خود نشان داد        

کـش تـا     از سویی با افزایش علـف     . یابد  ترتیب کاهش و افزایش می     وحشی در سطوح باالی نیتروژن به     
رقابـت گیاهـان    ای معین عملکرد ماده خشک گیاهان هرز کاهش یافته و موجب افزایش توانایی               اندازه

  ).2006کیم و همکاران، (گردد  زراعی می
هـای فـشرده، دارای اثـرات          مـصرفی در زراعـت       عمده  عنوان دو نهاده   کش به   کود نیتروژنه و علف   

هـای زراعـی را تـشکیل         های ورودی به سیـستم      ای از انرژی    محیطی بوده و همچنین سهم عمده       زیست
. توانـد بـر پایـداری تولیـد بیفزایـد           هـای زراعـی مـی        سیستم زمان این دو نهاده در     کاهش هم . دهند  می
توانـد در     گیاهان زراعی و هرز بـه کـاربرد نیتـروژن مـی             واکنش رسد که تفاوت   به نظر می  طورکلی،   به

های هرز  علفهای تلفیقی کنترل  عنوان جزئی از سیستم راستای افزایش توانایی رقابت گیاهان زراعی به   
آزمایش حاضـر بـا هـدف یـافتن         .  گردد نهادههمچنین موجب کاهش مصرف      و   مورد توجه قرار گیرد   

  .پذیرفت وحشی انجام خردل باکش در رقابت گندم  ارتباط منطقی میان سطوح نیتروژن و علف
  

  ها مواد و روش
 در  یآزمایـش کش در رقابت گندم و خردل وحشی،          منظور بررسی ارتباط سطوح نیتروژن و علف       به
 شـمال اهـواز      کیلـومتری  35 ی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامـین، در          ه در مزرع  1386-87سال  

 تکـرار   3های کامل تصادفی بـا        های خردشده در قالب بلوک      طرح آماری مورد استفاده، کرت    . اجرا شد 
 در  از منبـع اوره ) کیلـوگرم در هکتـار  3N=180 و  1N=60  ،2N=120 صفر،= 0N(سطوح نیتروژن   . بود

کـش     سـطح علـف    4 کـرت فرعـی خـرد شـده و           5هر کرت اصلی بـه      .  گرفتند های اصلی جای    کرت
در . کـار رفتنـد    در آنهـا بـه    )  گرم در هکتار   3H= 25  و 1H= 15، 2H=20 صفر،= 0H (متیل بنورون تری

زمین . عنوان کرت شاهد انجام گرفت     صورت دستی به   های هرز به    کرت فرعی پنجم، کنترل کامل علف     
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برسیم رفته و سال پیش از اجرا نیز در          طور یکنواخت زیر کشت شبدر     ، به سال پیش از اجرا    2آزمایش  
. بـرداری انجـام گرفـت       پیش از اجـرای آزمـایش، از دو عمـق خـاک مزرعـه نمونـه                .آیش قرار داشت  

 بار آبیاری پیش از کـشت       2سازی زمین شامل       آماده . آمده است  )1(های خاک مزرعه در جدول        ویژگی
 بار دیسک عمـود بـر       2و شخم و    ) های هرز مدفون در خاک مزرعه        علف با هدف سبز شدن بذرهای    (

های آبیاری آمـاده شـده و         ها و کانال     پس از آن کرت    . ماه پیش از کشت آغاز شد      2 هم و تسطیح زمین   
با فاصـله خطـوط    در تاریخ دهم آذر مربع بوته در متر   350 رسیدن به تراکم      برای بذر گندم رقم چمران   

 که در سال پیش از اجرای آزمایش از مـزارع منطقـه             خردل وحشی بذر  . م کاشته شد  متر از ه     سانتی 20
 با سبز شدن    .های کشت گندم کاشته شدند      مربع در میان خط    بوته در متر   60برداشت شده بود، با تراکم      

نجفـی و همکـاران،    (مربـع  در مترخـردل وحـشی    بوتـه 20ا، برای رسیدن به تراکم و رشد مناسب آنه  
صـورت    آبیـاری بـه    .هـا گردیـد     استفاده از وجین دستی اقدام به تنظیم دقیق فاصله میان بوته          ، با   )1384

شـده   های هرز ناخواسته سبز  همچنین در طول فصل رشد، علف.های اصلی انجام شد غرقابی در کرت  
و زنی،  واخر پنجه شت و ا   مرحله کا  2کود نیتروژنه در     .طور کامل وجین شدند    ها با دست به     درون کرت 

برداشـت گنـدم    .کار برده شد زنی به اوایل پنجه  در   متیل بنورون تریکش    وسیله علف  ها به   ی کرت پاش  سم
پـس از حـذف       مربـوط بـه عملکـرد      مربع و خطوط کاشـت     متر 8/0، از سطح     اردیبهشت 12در تاریخ   

مـه  پـیش از برداشـت گنـدم، ه        . درصد محاسبه شـد    14و عملکرد دانه با رطوبت       انجام شده ها    حاشیه
گیری تعداد دانـه      برای اندازه . مانده در تیمارهای مختلف برداشت گردیدند       های خردل وحشی باقی     بوته

 واریـانس،     آماری شامل تجزیـه     تجزیه.  بوته گندم در نظر گرفته شد      10در سنبله و ارتفاع گندم، تعداد       
ـ  ونـ رگرسیـ  تجزیـه و اثرات متقابل، دهی    ها، برش    میانگین  مقایسه . دـام شـ ـ انجـ SASزار ـافـ  رمـ بـا ن

افـزار     نـرم   وسیله ودارها نیز به  ــنم. ایسه شدند ـد مق ـ درص 5ها با آزمون دانکن و در سطح          میانگین داده 
Sigma Plotکشیده شدند .  

  
  .های فیزیکی و شیمیایی خاک  ویژگی-1جدول 

عمق 
برداری  نمونه

  )متر سانتی(

نیتروژن 
  جذب قابل

  )ام پی پی(

فسفر 
  جذب قابل

  )ام پی پی(

پتاسیم 
  جذب قابل

  )ام پی پی(
pH  

EC  
میکروموس (

  )متر بر سانتی

  مواد آلی
  )درصد(

  بافت
  خاک

  لومی رسی  5/0  340  7/7  224  7  3/6  30-0
 رسی سیلتی  42/0  300  8/7  128  3  8/5  60-30



 تالوت و همکاران محمدرضا مرادی
 

 139

  نتایج و بحث
با ). 2جدول (دار بود    مربع معنی مترر نیتروژن بر تعداد سنبله در       اث: گندم   و ارتفاع بوته   اجزای عملکرد 

داری از    ها در واحد سطح افزایش معنـی         کیلوگرم در هکتار تعداد سنبله     180ف نیتروژن تا    رافزایش مص 
پیش از این نیز بر نقش نیتـروژن در افـزایش عملکـرد گنـدم از راه افـزایش                   ). 1شکل  (خود نشان داد    

  .)1385فرجی، ( است گردیده در واحد سطح تأکید  تعداد سنبله
در نتیجـه   ). 2شـکل   (های گنـدم گردیـد        کش نیز موجب افزایش تعداد سنبله       افزایش مصرف علف  

های هـرز، پتانـسیل تولیـد سـنبله در واحـد              ای گندم ناشی از کنترل مناسب علف        افزایش فضای تغذیه  
 و همکـاران،    موسـوی (گردد     گیاه زراعی می    موجب افزایش عملکرد دانه    سطح افزایش یافته و این امر     

1387.(  
  

کـش در رقابـت بـا خـردل            تجزیه واریانس اجزای عملکرد و ارتفاع گندم تحت سطوح نیتروژن و علـف             -2جدول  
  .وحشی

  میانگین مربعات
  منابع تغییر

درجه 
  ارتفاع  وزن هزاردانه  تعداد دانه در سنبله  مترمربع تعداد سنبله در  آزادی

  40/0  22/2  70/1  06/503  2  بلوک
  N(  3  *65/3470  43/10  86/4  **48/172( روژننیت

  65/13  26/7  30/24  95/610  6  اشتباه اصلی
  H(  3  **77/11508  64/5  33/3  64/11( کش علف

N*H 9  77/647  74/25  52/2  27/15  
  22/29  16/4  11/14  25/906  22 اشتباه فرعی

  35/7  17/5  36/19  06/10  -  )درصد( تغییراتضریب 
  . درصد1 و 5دار در سطح  یترتیب معن  به** و *
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  .مربعنیتروژن بر تعداد سنبله در متر اثر سطوح -1شکل 
  

  
  

  .مربع بر تعداد سنبله در مترمتیل بنورون  تریکش  اثر سطوح علف-2شکل 

  
). 3شـکل   (داری افـزایش یافـت        طـور معنـی     گندم نیز، با افزایش مـصرف نیتـروژن بـه            بوته ارتفاع

داری در ارتفـاع نـشان        ند که گیاهـان در هنگـام بـروز رقابـت، افـزایش معنـی              دار  پژوهشگران بیان می  
در ). 1997 رادوسویچ،(پیوندد    دست آوردن نور خورشید به وقوع می        برای به  هعمدطور    بهدهند، که     می

های هـرز و کـاهش رقابـت آنهـا بـا گنـدم                که موجب از میان رفتن علف     (کش    نتیجه، با مصرف علف   
  .ی از خود نشان ندادافزایش های هرز و کاهش رقابت، هنگام کنترل علفندم در  گ، ارتفاع)گردد می
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  . اثر سطوح نیتروژن بر ارتفاع گندم در رقابت با خردل وحشی-3شکل 
  

کـش و اثـرات متقابـل آنهـا بـر             اثر نیتروژن، علـف   :  خشک خردل وحشی     گندم، و ماده    عملکرد دانه 
  ).3جدول (دار بود   گندم معنی عملکرد دانه

بـا مـصرف     معملکـرد گنـد    کیلـوگرم در هکتـار،       180 کمتـر از     بر این اساس با افـزایش نیتـروژن       
با ایـن حـال، در   ). 4شکل (داری افزایش یافت  طور معنی  گرم در هکتار، به25 تا   20میزان   کش به   علف

ه با افزایش   شدت کاهش یافت، ک    ی گندم به    کش، عملکرد دانه    این سطوح نیتروژن، بدون مصرف علف     
امـا در سـطوح پـایین نیتـروژن، تفـاوت           ). 5شـکل   ( خشک خردل وحشی نیز همراه بود         عملکرد ماده 

دهـی اثـرات متقابـل        بـرش . کـش دیـده نـشد       وسیله علف  های هرز به    چندانی میان سطوح کنترل علف    
 میان سـطوح  دار عملکرد در سطوح باالی نیتروژن، در      دهنده تفاوت معنی    کش نیز نشان    نیتروژن و علف  

دهنده ارتبـاطی منطقـی میـان سـطوح نیتـروژن و              این امر نشان  ). 4جدول  (باشد    کش می   مختلف علف 
نیز نشان دادند کـه     ) 2006(کیم و همکاران    . باشد  کش در رقابت گندم در برابر خردل وحشی می          علف

رابر گندم کـاهش    خانواده خردل وحشی در ب      های هرز هم    در سطوح پایین نیتروژن توانایی رقابت علف      
  .باشد کش در این سطوح نیتروژن می یابد و در نتیجه نیاز کمتری به مصرف علف می
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  .کش  واریانس عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح نیتروژن و علف  تجزیه-3جدول 
  میانگین مربعات

  منابع تغییرات
  درجه
  ل حشیخشک خرد  ماده  خشک گندم ماده   گندم عملکرد دانه  آزادی

  21/420791  8/8274443  74/45019  2  بلوک
  N(  3  *48/1761089  **4/100149677  **37/4883266( نیتروژن

  78/465114  9/5664598  95/59528  6  اشتباه اصلی
  H(  3  **32/1266032  *6/20208742  **60/9739071( کش علف

N*H 9  *97/219237  1/7600320  *23/3517537  
  8/1092117  4/4172948  06/76929  22 اشتباه فرعی
  78/56  16/11  75/10  -  )درصد( ضریب تغییرات

  . درصد1 و 5دار در سطح  ترتیب معنی به** و *
  

 .کش در هر سطح نیتروژن  میانگین مربعات سطوح علف، گندم دهی اثرات متقابل بر عملکرد دانه  برش-4جدول 

  تمیانگین مربعا  درجه آزادی  )کیلوگرم در هکتار(نیتروژن 
  41431  3  صفر
60  3  117088  
120  3  *348598  
180  3  **1260046  

  . درصد1 و 5دار در سطح  ترتیب معنی به**و  *
  

  
  

  . گندم در رقابت با خردل وحشی کش بر عملکرد دانه  اثر سطوح نیتروژن و علف-4شکل 
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جـدول  (ار بـود    د  خشک گندم نیز در رقابت با خردل وحشی معنـی           کش بر ماده    اثر نیتروژن و علف   
داری افـزایش پیـدا کـرد         ور معنـی  طـ  خشک گندم بـه      بر این اساس با افزایش مصرف نیتروژن، ماده       ). 3
، که در اثـر کـاهش       )6شکل   (خشک گندم گردید     کش نیز موجب افزایش ماده      افزایش علف ). 5شکل  (

  .دست آمد رقابت خردل وحشی با گندم به
  

  
  .خشک گندم   اثر سطوح نیتروژن بر ماده-5ل شک

  

 
  .خشک گندم   بر مادهمتیل بنورون  تریکش  اثر سطوح علف-6شکل 

  
). 3جـدول   (دار بـود      خشک خردل وحشی نیز معنی       کش بر عملکرد ماده     اثر متقابل نیتروژن و علف    

 کیم و همکـاران   وسیله تر به  که پیش، رقابتی خردل وحشی   دلیل کاهش توان   در سطوح پایین نیتروژن به    
شـدت   خـشک آن بـه      نشان داده شده است، رشد و تولید مـاده        ) 2003(شاو و همکاران      و بلک ) 2006(

0

5000

10000

15000

20000

25000

0 15 20 25
 )گرم در هکتار(علفکش

y= -634.15x2 + 4567x + 11669 
R2= 0.9436

0

5000

10000

15000

20000

25000

0 50 100 150 200
 )کیلوگرم در هکتار(نیتروژن

y= -0.3434x2 + 95.806x + 13949
R2= 0.8226

اده
م

 
دم
 گن
ک
خش

 
 

)
تار
هک

در 
رم 

وگ
کیل

(
دم
 گن
ک
خش

ده 
ما

  
)

تار
هک

در 
رم 

وگ
کیل

(



 3 شماره 1388) 2(مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی جلد 
 

 144

شـدت    بـه خشک خردل وحشی   ، مادهکش  علفو مقادیر کم اما در سطوح باالی نیتروژن. یافتکاهش  
شکل (ردل بسیار زیاد بود     ـخشک خ    زایش ماده ـد که شیب اف   ـش  ه  در این تیمارها مشاهد   . افزایش یافت 

با وجود (ندم به سطوح نیتروژن ـرد گـکش، واکنش عملک  که در مقادیر باالی مصرف علف      در حالی ). 7
شـکل  (خشک خردل وحشی بود        دارای شیب کمتری در مقایسه با روند افزایش ماده        ) دار  افزایش معنی 

 واکنش رشد شدیدتر خردل وحشی به افزایش مصرف نیتـروژن در مقایـسه بـا                 دهدهن  این امر نشان  ). 4
شود، تفـاوت میـان        دیده می  )5(طور که در جدول       همان). 2003شاو،    بلک(باشد     گندم می   عملکرد دانه 
  .دار گردید  کیلوگرم نیتروژن در هکتار معنی180کش در سطح  سطوح علف

  
 .کش در هر سطح نیتروژن  میانگین مربعات سطوح علف،خشک خردل  هدهی اثرات متقابل بر ماد  برش-5جدول 

  میانگین مربعات  درجه آزادی  )کیلوگرم در هکتار(نیتروژن 
  868651  3  صفر
60  3  194640  
120  3  840876  
180  3  **19265083  

  . درصد1دار در سطح  معنی **
  

  
  

  .خردل وحشی در رقابت با گندمخشک    کش بر عملکرد ماده  اثر سطوح نیتروژن و علف-7شکل 
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خشک خـردل       کیلوگرم نیتروژن، عملکرد ماده    180کش در هکتار، تا سطح         گرم علف  20با مصرف   
کـش در      گرم علـف   25 کیلوگرم مصرف    180اما در سطح    . کش بود   دیگر سطوح علف  وحشی کمتر از    

  ).7شکل (هکتار، کارآیی بهتری از خود نشان داد 
خـشک خـردل وحـشی نیـز نـشان             گندم و ماده    اری از نظر اثر بر عملکرد دانه       ترکیبات تیم   مقایسه

کـش، بیـشترین     کیلوگرم نیتروژن در هکتار، در هنگـام عـدم مـصرف علـف    180دهد که با مصرف   می
دست آمده و عملکرد دانه بسیار       به)  خشک در هکتار     کیلوگرم ماده  5/5600(خشک خردل وحشی     ماده

که  در حالی). 6جدول ) ( کیلوگرم دانه در هکتار    1/2078( دیگر تیمارها تولید کرد      ناچیزی در مقایسه با   
بـا مـصرف همـین مقـدار        ) خـشک در هکتـار      کیلوگرم ماده  5/388(خشک خردل وحشی      کمترین ماده 
داری افـزایش     طـور معنـی    کش در هکتار مشاهده شده و عملکرد گندم نیز بـه             گرم علف  25نیتروژن و   

  ).یلوگرم دانه در هکتار ک3/3490(یافت 
زمـان بـا عـدم مـصرف         هـم خشک خـردل وحـشی        کش، کمترین ماده    در هنگام عدم مصرف علف    

خشک ناچیز خردل وحشی که       با این حال، در این تیمار با وجود ماده        ). 6جدول  (دست آمد    نیتروژن به 
دلیـل دریافـت کـود       بـه باشد، عملکرد گندم      دهنده رقابت ضعیف این علف هرز در برابر گندم می           نشان

  .تر از دیگر سطوح نیتروژن بود داری پایین طور معنی  کمتر به نیتروژنه
  

  گیری نتیجه
کش در هکتار، و       گرم علف  15در مجموع، کمترین عملکرد گندم در تیمار عدم مصرف نیتروژن و            

همچنـین  . دسـت آمـد    کش در هکتار بـه       گرم علف  20 کیلوگرم نیتروژن و     180بیشترین عملکرد گندم    
 180کـش و      ترتیب در تیمارهای عـدم مـصرف علـف         خشک خردل وحشی به     بیشترین و کمترین ماده   

دسـت    کیلوگرم نیتروژن در هکتار به     180کش در هکتار و        گرم علف  25کیلوگرم نیتروژن در هکتار، و      
دل بـسیار  خـشک خـر    کش در هکتار نیز مـاده   گرم علف25البته در هنگام عدم مصرف نیتروژن و     . آمد

کش و نیتـروژن      نتایج آزمایش حاضر نشان داد که ارتباطی منطقی میان سطوح علف          . ناچیزی تولید شد  
دلیل افزایش تـوان     که در سطوح باالی نیتروژن به      طوری به. در رقابت گندم و خردل وحشی وجود دارد       

 بـرای کنتـرل ایـن       کش بیشتری   رقابتی خردل وحشی، برای حفظ عملکردهای باالی گندم نیاز به علف          
  .باشد علف هرز مهم مزارع گندم می
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 .اریخشک خردل وحشی تحت اثر ترکیبات تیم   گندم و ماده  میانگین عملکرد دانه  مقایسه-6جدول 

  )کیلوگرم در هکتار( خشک خردل وحشی ماده  )کیلوگرم در هکتار(  گندم عملکرد دانه  تیمار
N0H0 fh2010  cd3/1476  
N0H1 h5/1952 cd0/1760  
N0H2 fgh5/2077 cd4/1053  
N0H3 fgh0/2225 d5/403  
N1H0 efgh7/2416 cd0/1544  
N1H1 efgh8/2333 cd8/1667  
N1H2 ef4/2559 cd3/1079  
N1H3 cde0/2785 cd5/1377  
N2H0 efg0/2498 bc9/2867  
N2H1 def0/2604 bcd0/2434  
N2H2 bcd9/3076 cd0/1565  
N2H3 abc3/3186 cd0/1527  
N3H0 fgh1/2078 a5/5600  
N3H1 ef7/2547 ab5/4145  
N3H2 a1/3638 cd5/848  
N3H3 ab2/3490 d5/388  

 .داری با همدیگر ندارند های دارای حرف مشترک در هر ستون، اختالف معنی میانگین

  
تر نتایج نشان داد که واکنش خردل وحشی در هنگام رقابت با گندم به افزایش نیتروژن، بسیار بـاال                 

شاو    بلک  وسیله تر به   باشد، که پیش    این امر ناشی از نیاز باالی خردل وحشی به نیتروژن می          . از گندم بود  
 گنـدم در مقـادیر نیتـروژن         این در حالی است که عملکرد بهینـه       . گزارش شده بود  ) 2003(و همکاران   

افزایش مصرف نیتروژن از    با  . آید که برای رشد کافی خردل وحشی ناکافی است          دست می  تری به   پایین
ای،   بوتـه   های نامناسـب درون     یابد و در نتیجه افزایش رقابت        افزایش می  گندمسطح بهینه، رشد رویشی     

توانـد بـرای      که مقادیر باالتر از حد بهینه برای گندم مـی          در حالی . یابند  اجزای عملکرد گندم کاهش می    
زایش رشد و توان رقابتی خردل وحشی گردد        ای باشند که منجر به اف       رشد خردل وحشی، سطوح بهینه    
  .ده گردیدهکه در این آزمایش به روشنی مشا
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Abstract2 

To evaluate the competition between wheat and wild mustard (Sinapis arvensis) 
in nitrogen and herbicide levels, an experiment was conducted in Ramin 
Agriculture and Natural Resources University, at 2007-8. A split-plots design in 
RCBD (Randomized Complete Blocks Design) with three replications was used for 
this experiment. The nitrogen levels (0, 60, 120 and 180kg/ha) arranged in main 
plots. Each main plot was be splitted to five sub-plots, and herbicide levels (0, 15, 
20 and 25g three benoron methyl/ha) with hand-weeding as a control treatments 
were arranged in sub-plots. The results showed that the interaction effect between 
nitrogen and herbicide levels on grain yield (GY) of wheat and dry matter (DM) 
production of wild mustard was significant. With increase of nitrogen, while 
herbicide levels were low or no control was be done, GY of wheat and DM of wild 
mustard decreased and increased, respectively. It can be said that in high levels of 
nitrogen, more herbicide will be required for weed management. In low levels of 
nitrogen, difference between herbicide levels was little and DM of wild mustard 
decreased significantly. Generally, increase of nitrogen caused to decrease of wheat 
competition ability against wild mustard and also caused to requirement more 
herbicide. Highest DM of mustard was produced with 180kg N/ha without weed 
control. In the other hand, highest GY of wheat was gained by 180kg N/ha and 20g 
three benoron methyl/ha. 
 
Keywords: Dry matter; interaction; integrated weed management; yield; weed 

                                                 
*- Corresponding Author; Email: moradii.reza@gmail.com 



 3 شماره 1388) 2(مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی جلد 
 

 150

 


