
  1392) 1)، شماره (20هاي تولید گیاهی ( مجله پژوهش

141 

  
 هاي تولید گیاهی مجله پژوهش

  1392، اول، شماره بیستمجلد 
   http://jopp.gau.ac.ir  

  

  (.Nigella sativa  L)  سیاهدانهکارایی مصرف و شاخص برداشت نیتروژن در 
  هاي هرزهاي مختلف رقابت علفدر دوره

  

 2و مهدي نصیري محالتی 2مقدم ، پرویز رضوانی2رضا قربانی*، 1سیدمحمد سیدي
 گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد استاد2، اگرواکولوژي دانشگاه فردوسی مشهد ارشد کارشناسی اندانشجوی1

  15/9/91تاریخ پذیرش:   ؛3/8/89تاریخ دریافت: 
  1چکیده

هاي هرز رقابت براي جذب نیتروژن از عوامل مهم تاثیرگذار بر روابط متقابل بین  بین گیاه زراعی و علف  
- کنترل علف هاي مختلفبررسی کارایی مصرف و شاخص برداشت نیتروژن در دوره منظوربه. باشد آنها می

در مزرعه  1388 - 89در سال زراعی  هاي کامل تصادفی، آزمایشی در قالب طرح بلوكسیاهدانههاي هرز 
داخل هاي کنترل و تهاي آزمایش در دو سري شامل دورهی مشهد اجرا شد. تیمارتحقیقاتی دانشگاه فردوس

 70 و 56، 42، 28، 14صفر، زمان سبز شدن تا  بود که از تیمار 6هاي هرز تنظیم شدند. سري اول شامل علف
اجازه  سیاهدانهها تا زمان برداشت هاي هرز کنترل شدند و سپس به آنها، علفروز پس از سبز شدن در کرت

هاي هرز در هاي ذکر شده به علف دن تا دورهکه از زمان سبز ش بود تیمار 6ه شد. سري دوم نیز شامل رشد داد
رل شدند. نتایج نشان داد که هاي هرز کنتشد و سپس تا زمان برداشت، این علفده ها اجازه رشد داکرت
شاخص  و نیز زیست توده ،نیتروژن دانه، کاه و کلش میزانداري بر هاي هرز اثر معنیهاي رقابت علفدوره
 کیآن بود که کارایی جذب (بازیافت)، فیزیولوژی بیانگرچنین نتایج  داشتند. هم سیاهدانهنیتروژن در  تبرداش

هاي تداخل هاي کنترل و نیز با افزایش دورهبا کاهش دوره سیاهدانهیتروژن در (درونی) و مصرف (زراعی) ن
ش از کارایی بی سیاهدانههاي رقابتی بر کارایی جذب اثر این دوره ،ودجواین . با یافتکاهش هاي هرز علف

  این گیاه بود.   کیفیزیولوژی
  

  هاي هرز، گیاه دارویی  فیزیولوژیکی نیتروژن، تداخل علف کارایی جذب نیتروژن، کارایی هاي کلیدي:واژه

                                                
 rezvani@ferdowsi.um.ac.ir مسئول مکاتبه:* 
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  مقدمه
دلیل ه) و ب2009، و همکاران یوتیج(سالوا است اننیتروژن یکی از عناصر اصلی در تغذیه گیاه  

، زراعیهاي  اکوسیستم رب این عنصرکمی و کیفی گیاهان و نیز اثرات  در بهبود عملکرد آننقش کلیدي 
باشد (گوآردا و همکاران،  کشاورزي مطرح می عنوان یکی از مباحث مهم دردر خاك به آنمدیریت 

گیاهان  جهت بهبود عملکرد نیتروژنضروري بودن کاربرد دلیل  هب). 2006ریگز و همکاران، درو ؛2004
هاي  کاهش هزینهمطرح شدن  و نیز )2003و همکاران،  ه؛ آنکوما2000 ،همکاران و (هارتمینک زراعی

 اصلعنوان یک ي، بهبود کارایی مصرف نیتروژن بهعنوان یک هدف اولیه در توسعه کشاورزمصرفی به
، و همکاران (دلگو شود در نظر گرفته میویژه کشورهاي در حال توسعه همهم در بسیاري از کشورها ب

ناشی از نیترات که  يها آلودگی آب توجه به آن کهچنین با ). هم2005، و همکاران سینح ؛1998
درباره هاي جدي  شود، باعث بروز نگرانی نیتروژن اضافی از خاك ایجاد می شویی آب دلیل به

و  ژنگ ؛2003 ،همکاران ، (رام وباشد وجود آمده ناشی از مصرف بیش از اندازه آن می هاي به بیماري
و  تواند در کاهش مشکالت محیطی نیز مفید باشد (لیو ) افزایش کارایی این عنصر می2007، ارانهمک

  ). 2010، همکاران
این موضوع است که چگونه این  ندهده کارایی مصرف نیتروژن در گیاهان زراعی نشانافزایش   

اي بررسی اثرات رد. بکن ا به عملکرد اقتصادي تبدیل میر دسترس عنصراین ثر ؤبه شکلی مگیاهان 
بازیافت یا  جذب شامل کارایی آنکشاورزي روي این شاخص، مطالعه اجزاي تشکیل دهنده   عملیات

یا درونی (نسبت عملکرد دانه  رفته) و کارایی فیزیولوژیک کاربه(نسبت نیتروژن جذب شده به نیتروژن 
. کارایی مصرف نیتروژن در )2009 (سالواجیوتی و همکاران، باشد مفید  تواند می به نیتروژن جذب شده)

. بر این )2009 (سالواجیوتی و همکاران، ثر بر تولید تغییر کندؤعامل م هرگیاهان ممکن است با تغییر 
 نیتروژننور و با گیاه زراعی مانند آب، مشترك محدود و هاي هرز بر سر منابع رقابت علف چون ،اساس

کاواالسکایت و  ؛2003من، بی تأثیر بگذارد (النس و لیتواند بر عملکرد کمی و کیفی گیاه زراع می
هاي هرز در طول فصل رشد گیاه زراعی ممکن است کارایی )، حضور و رقابت علف2006بونیناس، 

شدن  سبزکه زمان  با توجه به آن ،چنینثیر قرار دهد. همأتحت ترا  مصرف نیتروژن در این گیاهان
گیري اثرات رقابت  اصلی در شکل ءیاهان با گیاه زراعی، دو جزهاي هرز و طول دوره تداخل این گ علف
هر چه تداخل و قدرت رقابت کنندگی  ،)2003(النس و لیبمن،  باشند گیاه زراعی می رهاي هرز بعلف
تحت تأثیر قرار  بیشترهاي هرز با گیاه زراعی بیشتر باشد، این کارایی در گیاه زراعی ممکن است  علف
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صحیح تیمارهایی مانند ) گزارش کردند که اعمال 2010ناطقی و محمد دوست (اط در این ارتب گیرد.
هاي هرز بر شدت رقابت علف کنترلهاي هرز منجر به با کاهش تراکم علفکه بتوانند نیتروژن کاربرد 

د با تواننشوند، می ).Solanum tuberosum L( زمینیویژه عناصر غذایی با سیبهسر منابع مشترك ب
هاي هرز در ش طول دوره بحرانی کنترل علفکاه ثري درؤی، نقش مش توان رقابتی محصول اصلافزای

  داشته باشند.این گیاه 
 استخانواده آالله  به متعلق ساله و علفی یکدارویی، گیاهی  ).Nigella sativa L( سیاهدانه  

دهند،  ت تأثیر قرار میدر بین عواملی که رشد و عملکرد این گیاه را تح). 2008(ختک و همکاران، 
 بیشتري در کاهش عملکرد این گیاه دارد اثرهاي هرز از اهمیت بیشتري برخوردار بوده و رقابت علف

 خاك عناصر غذایی جذبممکن است با  سیاهدانههاي هرز در . علف)2009(حسین و همکاران، 
ثیر مستقیم أو عملکرد این گیاه ت فتوسنتز رمانند نیتروژن و تحت تأثیر قرار دادن کارایی این عناصر، ب

  د. نداشته باش
با هدف بررسی اثرات  پژوهش، این با سیاهدانه هاي هرزرقابت علف با توجه به حساسیت  
و مصرف نیتروژن و نیز بر  کیاي هرز بر کارایی جذب، فیزیولوژههاي کنترل و تداخل علف دوره

 این عنصر توسطروند کارایی جذب  یو نیز بررس  محصول اصلیشاخص برداشت این عنصر در 
  .انجام شد دانه سیاههاي هرز در طول فصل رشد علف

  
  هامواد و روش

 12هاي کامل تصادفی با سه تکرار و در قالب طرح بلوك 1388 -89زراعی آزمایش در سال این   
ي شرق کیلومتر 10تیمار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد واقع در 

  مشهد به اجرا در آمد. 
هاي مختلف تیمار مربوط به دوره 6اول شامل  مرحلهسري تنظیم شدند.  2تیمارهاي آزمایش در   

(تداخل کامل  روز پس از کاشت) تا صفر 20هاي هرز بود که از زمان سبز شدن (کنترل علف
هاي هرز کنترل شدند و علفها، روز بعد ازسبز شدن در کرت 70و  56، 42، 28، 14، هاي هرز) علف

تیمار مربوط به  6نیز شامل  دوم مرحلهاجازه رشد داده شد.  سیاهدانهها تا زمان برداشت سپس به آن
هاي ذکر شده به شدن گیاه تا دوره که از زمان سبز هاي هرز بودهاي مختلف تداخل علفدوره
  )1. (جدول رداشت، کنترل شدندشد و سپس تا زمان ب ها اجازه رشد دادههاي هرز در کرت علف
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  .در طول دوره رشد این گیاه سیاهدانههاي هرز مشاهده شده در مزرعه جامعه علف -1جدول 
 گونه علف هرز

 خانواده
طول دوره و چرخه 

 نام فارسی نام علمی زندگی

Amaranthus  retroflexus تاج خروس وحشی Amaranthaceae بهاره - یکساله 

 Capsella bursa-pastoris کیسه کشیش Brassicaceae پاییزه - یکساله 

Chenopodium album سلمه Chenopodiaceae بهاره - یکساله 

Descurainia sophia خاکشیر اصل Brassicaceae زمستانه - یکساله 

Echinochloa cruss-galli سوروف Poaceae بهاره - یکساله 

Fumaria officinalis شاهتره Fumariaceae زمستانه - کسالهی 

Polygonum aviculare علف هفت بند Polygonaceae بهاره - یکساله 

Portulaca oleracea خرفه Portulacaceae تابستانه - یکساله 

Solanum nigrum تاج ریزي سیاه Solanaceae بهاره - یکساله 

Sonchus arvensis شیر تیغی Asteraceae چند ساله 

Stellaria graminea مکگند Caryophyllaceae پاییزه - یکساله 

Veronica persica سیزاب ایرانی Scrophulariaceae زمستانه - یکساله 
  

بود که در اردیبهشت ماه  اي نظر در سال قبل از اجراي آزمایش زیر کشت جو علوفه  زمین مورد  
برداري  وگر نمونهد. جهت تعیین خصوصیات فیزیکو شیمیایی، از خاك این زمین توسط اگردیبرداشت 

  :آمده است 2تصادفی انجام گرفت که نتایج تجزیه این خاك در جدول 
  

  .خصوصیات فیزیکوشیمیایی نمونه خاك مزرعه و کود گاوي مورد استفاده در آزمایش -2 جدول

  اسیدیته
  وزن مخصوص ظاهري
  (گرم بر سانتیمتر مکعب)

  هدایت الکتریکی
  (دسی زیمنس بر متر)

  فسفر
(%) 

  پتاسیم
(%) 

  کربن آلی
(%)  

  کل نیتروژن
(%) 

  بافت
نوع 
  نمونه

03/8 4/1  67/2 002/0 02/0 195/0 09/0 
 - لومی

 سیلتی
  خاك

07/6  -  6  1  2/1  20  89/0 -  
کود 
  گاوي

  
ماه و عملیات خاکورزي ثانویه شامل دو دیسک سازي زمین شامل شخم اولیه در آذر مراحل آماده  

چنین ایجاد جوي و پشته توسط  فاروئر قبل از کاشت در و همعمود بر هم، تسطیح زمین توسط لولر 
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هکتار کود تن در  30اسفند ماه بود. بعد از اعمال شخم اولیه، جهت بهبود خصوصیات خاك، مقدار 
  طور یکنواخت توسط کود پاش دامی در سطح زمین مورد آزمایش پخش شد. گاوي کامالً پوسیده به

متر،  5/0ها از یکدیگر فاصله کرت. ندمربع) ایجاد شد متر 10(متر 2 × 5اد هاي آزمایش با ابعکرت  
عملیات کاشت در سوم  متر بود. 1ها از یکدیگر صله بلوكمتر و فا 5/0 ها از یکدیگرپشتهفاصله 

منظور کاشت در این آزمایش، توده بذر محلی اصفهان بود. انجام شد. بذر مورد استفاده به اسفند ماه
در هر  متر 5ها) به طول وي هرپشته دو ردیف در طرفین پشتهردیف (بر ر 8روي  نهسیاهدابذرهاي 

بوته  200نظر ( وردبرگی براي رسیدن به تراکم م 4در مرحله  انه سیاههاي . گیاهچهندکرت کشت شد
. اولین )2007(نوروز پور و رضوانی مقدم،  متر تنک شدند سانتی 2با فاصله روي ردیف مربع)  در متر

هفته   2. آخرین آبیاري نیز گرفتروز یکبار انجام  7ها هر فاصله بعد از کاشت و سایر آبیاريیاري بالآب
  قبل از عملیات برداشت انجام شد. 

ه رشد و نیمه دوم به برداري تخریبی در طی دور هر کرت به نمونه مساحتنیمی از   
صورت تخریبی و از ههاي هرز بعلف برداري از نمونه هاي آخر فصل اختصاص داده شد. گیري اندازه

جهت  ايطور تصادفی و با رعایت اثر حاشیههب متر) 5/0 × متر 5/0مربع ( متر 25/0مساحتی معادل 
وزن  پس از ثابت شدن ،گیري وزن خشک منظور اندازهبه .هاي هرز انجام شدتعیین وزن خشک علف

رازویی با درجه سانتیگراد) از ت 75ون و در دماي ساعت در آ 48مدت  ها بهها (قرار دادن نمونهنمونه
   استفاده شد.گرم  001/0دقت 
 انجام شد. عملکرد دانه و) سیاهدانه(گل آذین  هافولیکولها و ملیات برداشت با زرد شدن بوتهع  

هاي گیري شد. نمونه اندازه ايدرصد مساحت هر کرت و با رعایت اثر حاشیه 50بیولوژیک در 
داگانه براي هر تیمار از مجموعه وزن جطور هاي هرز بهجهت تعیین درصد نیتروژن علفنیاز  مورد

 چنین دانه،هاي هرز و همعلف 1نیتروژن میزانها تهیه شد. جهت تعیین آن جامعه زیست تودهخشک 
اشرف و ( از دستگاه میکرو کجلدال استفاده شد سیاهدانه زیست توده) و ساقه و برگ( کاه و کلش

  . )2006ران، همکا

                                                
1- Nitrogen Content 
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  استفاده شد: 1 همعادلهاي هرز از نیتروژن علف(بازیافت) جهت تعیین کارایی جذب 
  

  

چنین  نیتروژن و هم (زراعی) و نیز مصرف (درونی) جذب، فیزیولوژیکی جهت تعیین کارایی  
  ):2010(پارسا و همکاران،  استفاده شد 4تا  1معادله ترتیب از  به دانه سیاهشاخص برداشت نیتروژن در 

  

  

  :3معادله 
  مربع) (گرم در متر عملکرد دانه

  =کارایی مصرف نیتروژن (گرم بذر بر گرم نیتروژن)
  مربع) (گرم در متر میزان نیتروژن خاك

  

  )مربع (گرم در متر میزان نیتروژن دانه  ×100              :     4معادله 
  شاخص برداشت نیتروژن (درصد) =

  مربع) (گرم در متر میزان نیتروژن  زیست توده
  

(ساقه و  نیتروژن دانه، کاه و کلش میزانچنین هاي هرز و همعلف زیست تودهنیتروژن میزان   
 میزانها تعیین شد. ضرب درصد نیتروژن در وزن خشک آناز حاصل دانه سیاه زیست تودهو  برگ)

نیتروژن در نتیجه اعمال کود گاوي و نیز ذخیره اولیه نیتروژن خاك  میزاناز مجموع  نیز خاك نیتروژن
قابل جذب شامل ) 2(جدول خاك نیتروژن  کل درصدمتري توسعه ریشه و  سانتی 25عمق  بر اساس(

گونه کود شیمیایی،  ایش از هیچگیري شد. در طول مراحل انجام این آزم اندازه) و غیر قابل جذب
   کش استفاده نشد.کش و آفتعلف
ها با استفاده از انجام گرفت. میانگین SASافزار  هاي آزمایش با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده  

  درصد مورد مقایسه قرار گرفتند. 5 احتمال خطاي دانکن در سطحاي چند دامنهآزمون 
  

  نتایج و بحث
دار شدن درصد نیتروژن  م معنیا وجود عدب: هاي هرزو کارایی جذب نیتروژن علفمیزان   

روز تداخل  70تا  14رل و نیز روز کنت 70هاي صفر تا هاي مربوط به دورههرز بین تیمارهاي  علف

  ×100                         :1معادله 
  (گرم در متر مربع) زیست تودهنیتروژن میزان 

  =کارایی جذب نیتروژن (درصد)
  (گرم در متر مربع) نیتروژن خاكمیزان 

:                 2معادله   
  مربع) (گرم در متر عملکرد دانه

  گرم نیتروژن) =کارایی فیزیولوژیک نیتروژن (گرم بذر بر
  مربع) (گرم در متر میزان نیتروژن زیست توده
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. در هر دو )3(جدول  دار بود معنی هاي هرز نیتروژن علف میزان بر، اثر این تیمارها هاي هرزعلف
هاي هرز، روندي صعودي  هاي رقابت علف فزایش دورههاي هرز، با اسري تیمار کنترل و تداخل علف

کمترین و بیشترین  ،هاي کنترل ه دورهنیتروژن این گیاهان مشاهده شد. در تیمارهاي مربوط ب میزاندر 
دست  هبمترمربع)  درگرم  41/13و  13/1و صفر روز کنترل ( 70ترتیب در تیمارهاي  میزان نیتروژن به

ترتیب در تیمارهاي  کمترین و بیشترین میزان نیتروژن به، هاي تداخل دورهدر تیمارهاي مربوط به آمد. 
 میزانگرم بر مترمربع) مشاهده شد. کاهش  04/16هاي هرز (صفر و روز تداخل علف 70صفر و 

دلیل روز تداخل ممکن است به 70تیمار  هاي هرز در مقایسه بانیتروژن در تیمار تداخل کامل علف
هاي هرز با  که علف یا قطع آبیاري باشد. با توجه به آن رسیدگی و علتگیاهان بههاي این  ریزش برگ

وري و تولید  خیزي خاك منجر به کاهش بهره ثیر قرار دادن عناصر غذایی و در نتیجه حاصلأتحت ت
دلیل افزایش هاي هرز که بهنیتروژن علف میزان)، افزایش 2007شوند (انجام و باجوا،  گیاه زراعی می

تواند منجر به  می ،دهدرخ میهاي حضور و رقابت این گیاهان  زن خشک و در نتیجه افزایش دورهو
بر طبق  ،چنینشود. هم سیاهدانهنیتروژن خاك و در نتیجه کاهش عملکرد کمی و کیفی  میزانکاهش 

هاي کنترل  هاي هرز در نتیجه اعمال تیمارهاي مربوط به دورهنیتروژن علف میزان، با افزایش 1 همعادل
 داري رو به افزایش گذاشت طور معنیهب این گیاهانهاي هرز، کارایی جذب نیتروژن در و تداخل علف

ترتیب  هاي کنترل، کمترین و بیشترین کارایی جذب نیتروژن به . در تیمارهاي مربوط به دوره)3(جدول 
هاي تداخل،  مربوط به دوره درصد) و در تیمارهاي 93/3و  04/0و صفر روز کنترل ( 70در تیمارهاي 

هاي هرز  روز تداخل علف 70ترتیب در تیمارهاي صفر و  کمترین و بیشترین میزان این کارایی به
که افزایش طول دوره زندگی ویا حضور دلیل آنهب ،طور کلیهدست آمد. بهدرصد) ب 69/4و  صفر(

شود (آنکوما و  ها می ارایی جذب آنمنجر به جذب بیشتر عناصر غذایی و در نتیجه افزایش ک ،گیاهان
هاي  افزایش تداخل علف دلیلکه بههاي هرز  )، افزایش کارایی جذب نیتروژن علف2003همکاران، 

  را تحت تأثیر قرار دهد. سیاهدانهتواند کمیت و کارایی  گیرد، می شکل می سیاهدانههرز با 
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 زیست توده درو کارایی جذب نیتروژن  میزانصد، هاي هرز بر درهاي کنترل و تداخل علفاثر دوره -3 جدول
 هاي هرزعلفجامعه 

  (درصد) * کارایی جذب نیتروژن  (گرم بر متر مربع) نیتروژن میزان  درصد نیتروژن  (روز) تیمار
  هاي کنترلدوره

  a37/3  b41/13  b92/3  صفر
14  a33/3  bc67/12  bc71/3 
28  a54/3  c24/10  c99/2  
42  a26/3  ef59/4  ef34/1  
56  a61/3  g82/1  g53/0  
70  a67/3  g13/1  g04/0  

  هاي تداخلدوره
  b00/0  g00/0  g00/0  صفر
14  a51/3  fg29/2  fg67/0  
28  a45/3  de53/5  de61/1  
42  a60/3  d47/7  d18/2  
56  a23/3  bc90/11  bc48/3  
70  a78/3  a04/16  a69/4  

 5 احتمال خطاي دانکن در سطحاي چند دامنهمبناي آزمون هاي داراي حداقل یک حرف مشترك بر در هر ستون میانگین
  باشند. دار نمیدرصد داراي اختالف معنی

  .قابل جذب) محاسبه شده است : کارایی جذب نیتروژن بر اساس کل نیتروژن موجود در خاك (شامل قابل جذب و غیر*
  

با وجود عدم اختالف : سیاهدانه زیست تودهنیتروژن دانه، کاه و کلش (ساقه و برگ) و  میزان
ناشی از اعمال تیمارهاي مربوط  زیست تودهو  )ساقه و برگکاه و کلش (دار درصد نیتروژن دانه،  معنی

دار  وجود اختالف معنی بیانگر)، نتایج آزمایش 4هاي هرز (جدول  هاي مختلف رقابت علف به دوره
). در تیمار تداخل کامل 4(جدول  است سیاهدانه زیست تودهو  کاه و کلشنیتروژن دانه،  میزان
مربع)  حسب گرم بر متر ر(ب سیاهدانهو بیوماس  کاه و کلشهاي هرز میزان نیتروژن در دانه،  علف

هاي هرز کاهش یافت.  درصد در مقایسه با تیمار کنترل کامل علف 77و  67، 90 میزانترتیب به به
ها، مجموعه  با وزن خشک این اندام ست تودهزینیتروژن دانه و  میزاندلیل ارتباط مستقیم بین  هب

هاي  هاي رقابت علف اندازي و تخلیه مواد غذایی و آب که در نتیجه دوره عواملی مانند افزایش سایه
)، 2009شوند (حسین و همکاران،  می انه دسیاههرز منجر به کاهش وزن خشک دانه و نیز بیوماس 

  در واحد سطح تأثیر مستقیم داشته باشند. نیتروژن این گیاه  میزانممکن است در کاهش 
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شاخص برداشت نیتروژن  رهاي هرز ب هاي رقابت علف اثر دوره: دانههسیاشاخص برداشت نیتروژن 
هاي هرز، با افزایش  تیمار کنترل و تداخل علف مرحله. در هر دو )5 (جدول دار بود نیز معنی سیاهدانه

 تداخل کاملخص برداشت نیتروژن مشاهده شد. در تیمار شا در یهاي هرز روند کاهشعلف رقابتدوره 
درصد  54هاي هرز)  علف کنترل کاملاین شاخص در مقایسه با تیمار شاهد (تیمار  ،هاي هرز علف

با توجه به همبستگی مثبت بین ارتفاع و سطح برگ با توان رقابتی گیاه، با وجود کاهش کاهش یافت. 
که ممکن است  -، کاهش شاخص برداشت نیتروژن سیاهدانهت توده زمان میزان نیتروژن دانه و زیسهم

رده به ساقه و برگ در نتیجه افزایش تخصیص مواد موجود در شیره خام مانند نیتروژن و نیز شیره پرو
  هاي هرز شود. تواند منجر به افزایش توان رقابتی گیاه در تداخل با علف می دایجاد شده باش

  

نیتروژن دانه، ساقه و برگ (کاه وکلش) و  میزاندرصد و  هاي هرز برترل وتداخل علفهاي کناثر دوره -4 جدول
  انه سیاه زیست توده

  تیمار
  زیست توده  ساقه و برگ  دانه

  نیتروژن
  (درصد)

  نیتروژن میزان
  )مربع (گرم بر متر

  نیتروژن  
  (درصد)

  نیتروژن میزان
  مربع) (گرم بر متر

  نیتروژن  
  (درصد)

  نیتروژن میزان
  مربع) گرم بر متر(

  هاي کنترلدوره
  a57/3  d22/0    a53/1  d75/0    a76/1  d97/0  صفر
14  a62/3  d25/0    a65/1  d76/0    a91/1  d01/1  
28  a38/3  cd47/0    a55/1  cd14/1    a83/1  cd61/1  
42  a56/3  c92/0    a42/1  cd21/1    a92/1  c13/2  
56  a56/3  b44/1    a45/1  bc65/1    a00/2  b09/3  
70  a66/3  a27/2    a35/1  ab21/2    a99/1  a47/4  

  هاي تداخلدوره
  a60/3  a18/2    a37/1  a36/2    a96/1  a54/4  صفر
14  a71/3  a26/2    a46/1  a33/2    a07/2  a59/4  
28  a66/3  a94/1    a64/1  ab01/2    a07/2  a95/3  
42  a55/3  cd70/0    a45/1  d97/0    a93/1  cd66/1  
56  a77/3  cd67/0    a46/1  cd32/1    a84/1  c99/1  
70  a51/3  d27/0    a59/1  d80/0    a85/1  d06/1  

 5احتمال خطاي دانکن در سطح اي چند دامنهزمون هاي داراي حداقل یک حرف مشترك بر مبناي آگینهر ستون میاندر 
  باشند. دار نمیدرصد داراي اختالف معنی
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هاي هرز برعملکرد تره فرنگی  فهاي کنترل و تداخل عل ) با بررسی دوره2007نگواجیو و همکاران (  
)Allium porrum L. (فرنگی و رقابت براي نور، آب  تره  برهاي هرز  اندازي علف گزارش کردند که سایه

و مواد غذایی منجر به کاهش فتوسنتز و در نتیجه کاهش رشد و تجمع بیوماس این گیاه شد. محمدي و 
را در نتیجه  ).Cicer arietinum L( خشک نخود کاهش وزن ،مشابه ی) نیز در آزمایش2005(همکاران 

  کردند. مشاهدههاي هرز هاي رقابت علف افزایش دوره
هاي که افزایش دوره رقابت علف ندنتایج آزمایش نشان داد: سیاهدانهکی کارایی جذب و فیزیولوژی
که در حالی . در)5 (جدول شد انه دسیاه کیدار کارایی جذب و فیزیولوژی هرز منجر به کاهش معنی
درصد بود، در شرایط  33/1 سیاهدانهدر  کارایی جذب نیتروژن ،هاي هرز شرایط کنترل کامل علف

در  ،چنیندرصد رسید. هم 28/0درصد کاهش به  79هاي هرز میزان این کارایی با  تداخل کامل علف
گرم نیتروژن ربذر بگرم  42/6میزان کارایی فیزیولوژیکی نیتروژن ( ،هاي هرز شرایط تداخل کامل علف

گرم نیتروژن خاك) رگرم بذر ب 52/13هاي هرز ( ) در مقایسه با تیمار کنترل کامل علفزیست توده
نیز و زراعی ثر نیتروژن در افزایش توان رقابت گیاه ؤدرصد کاهش یافت. با توجه به نقش م 5/52

روژن موجود در خاك ) کاهش نیت2003هاي هرز (اوانس و همکاران، کاهش طول دوره کنترل علف
با علف  سیاهدانهتواند باعث کاهش توان رقابت  هاي هرز می هاي رقابت علف ناشی از افزایش دوره

کارایی جذب از کارایی  ،که در شرایط کمبود نیتروژن در خاكبا توجه به این ،چنینهرز شود. هم
فیزیولوژیکی از اهمیت بیشتري  تر بوده و در شرایط عدم کمبود آن کارایی فیزیولوژیکی نیتروژن مهم

  )، در شرایط رقابت2010پارسا و همکاران،  ؛1997ریو و همکاران، ستامون -اورتیزبرخوردار است (
کاهش میزان نیتروژن خاك، ممکن است کارایی جذب در مقایسه با  سبببه سیاهدانههاي هرز با  علف

 استآن بیانگر ر باشد. نتایج این آزمایش نیز شتري برخوردایکارایی فیزیولوژیکی نیتروژن از اهمیت ب
در برابر)  4(حدود هاي هرز منجر به کاهش شدیدتري در کارایی جذب  که شرایط تداخل کامل علف

  نیتروژن شد. برابر)  2(حدود مقایسه با کارایی فیزیولوژیکی 
، انه دسیاهولوژیکی زمان کارایی جذب و فیزیبا کاهش هم: سیاهدانهکارایی زراعی (مصرف) نیتروژن 

هاي هرز قرار گرفت. در  کنترل و تداخل علف هايدوره کارایی زراعی نیتروژن این گیاه نیز تحت تأثیر
گرم بذر بر گرم نیتروژن خاك) در مقایسه  02/0هاي هرز میزان این کارایی ( تیمار تداخل کامل علف
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درصدي مواجه  90یتروژن خاك) با کاهش گرم ن رگرم بذر ب 18/0هاي هرز ( با تیمار کنترل کامل علف
  . )5(جدول  شد

  
کارایی جذب، فیزیولوژیکی، مصرف و شاخص برداشت هاي هرز برتداخل علف هاي کنترل واثر دوره -5 جدول

  .سیاهدانه در نیتروژن

  تیمار
 کارایی جذب

  (درصد) *نیتروژن
  نیتروژن یکیژکارایی فیزیولو

  )بذر بر گرم نیتروژن(گرم 
  *نیتروژن مصرفکارایی 

  )بذر بر گرم نیتروژن(گرم 
  شاخص برداشت
  نیتروژن (درصد)

  هاي کنترلدوره
  d28/0  c42/6  g02/0  d80/22  صفر
14  d29/0  bc62/6  g02/0  d07/24  
28  cd47/0  bc24/8  fg04/0  cd95/27  
42  c62/0  a31/12  d08/0  a60/43  
56  b90/0  a92/12  c12/0  a90/45  
70  a31/1  a94/13  a18/0  a15/51  

  هاي تداخلدوره
  a33/1  a52/13  a18/0  a59/48  صفر
14  a34/1  a56/13  a18/0  a09/49  
28  a15/1  a36/13  b16/0  a87/48  
42  cd49/0  a86/11  de06/0  ab80/41  
56  c58/0  b86/8  ef05/0  bc49/33  
70  d31/0  bc12/7  g02/0  cd15/25  

 5احتمال خطاي دانکن در سطح  ايچند دامنه ترك بر مبناي آزمونهاي داراي حداقل یک حرف مشدر هر ستون میانگین
  باشند. دار نمیدرصد داراي اختالف معنی

: کارایی جذب و مصرف نیتروژن بر اساس کل نیتروژن موجود در خاك (شامل قابل جذب و غیر قابل جذب) محاسبه *
  شده است. 

 
هاي هرز بر  علف جامعهعلت اثرات ند بهتوا اهش شدید این کارایی میک، 4 معادلهبا توجه به   
باشد (حسین و  نیتروژن سبب رقابت بر سر منابع مشترك مانندبه سیاهدانهلکرد و اجزاي عملکرد عم

 وژن در گیاهان ممکن است با تغییرکه کارایی مصرف نیتربا توجه به این ،). از طرفی2009همکاران، 
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، کاهش کارایی مصرف نیتروژن در )2009یوتی و همکاران، (سالواج بر تولید تغییر کند ثرؤعامل مهر 
منابع  سایر علت رقابت این گیاهان بر سرممکن است به که هاي هرز نتیجه حضور و رقابت علف

ش از پیش تحت تأثیر قرار یتواند کارایی مصرف نیتروژن در گیاه را ب می باشد، سیاهدانهمشترك با 
  دهد.

  

  گیري نتیجه
هاي هرز در  در مقایسه با علف سیاهدانهپایین بودن کارایی جذب نیتروژن در بیانگر نتایج آزمایش   

تواند  این امر می .هاي هرز بودهاي کنترل و تداخل علف شرایط اعمال تیمارهاي مربوط به دوره
تواند برتري  هاي هرز در شرایط محدودیت این عنصر باشد و از این رو مینشانگر برتري علف

که قدرت تسخیر با توجه به این ،چنین هم .خاطر نشان سازدرقابت  در را سیاهدانهرز بر هاي ه علف
دلیل بهنیز  سزایی در برتري آن گونه از نقطه نظر رقابت دارد و هیک منبع توسط یک گونه سهم ب

و کارگیري صحیح به ،هاي هرزاهمیت ویژه کارایی جذب عناصر غذایی در شرایط تداخل علف
نژادي که بتواند منجر به افزایش کارایی جذب عناصر غذایی مانند زراعی و بهبه   ملیاتعاصولی 

افزایش توان رقابت این گیاه نقش مهمی را ایفا کند. بر این  درتواند  می ،شود سیاهدانهنیتروژن در 
هاي  برنامهعنوان یک رهیافت در تواند به  ذایی مانند نیتروژن میاساس افزایش کارایی جذب عناصر غ

  هاي هرز در این گیاه دارویی مدنظر باشد.مدیریت تلفیقی علف
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Abstract1 
 The competition for nitrogen is an effective factor can be affected crop- weed 
interactions. In order to determine of black seed nitrogen use efficiency and harvest 
index at different weed competition durations, a field experiment was conducted at 
Agricultural Research Station, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, during 2009-
2010. The experiment was Randomized Complete Block Design (RCBD) with 12 
treatments and 3 replications. Two sets of treatments consist of weed-infested and 
weed-free periods were used. At the first set of treatments, weeds compete with 
black seed up to 0, 14, 28, 42, 56 and 70 day after emergence (weed-infested 
periods). At weed free treatments, plots were kept free of weeds up to the 
mentioned stages. Results indicated that different weed interference durations had 
significant effects on nitrogen contents of seed, stubble and biomass of black seed. 
Nitrogen harvest index was significantly affected by different weed competition 
durations. In this experiment, uptake (recovery), physiological (internal) and use 
(agronomic) efficiency of nitrogen in black seed decreased with decreasing weed-
free and increasing weed-infested periods. However, these competition periods had 
more effect on nitrogen uptake efficiency than physiological efficiency of nitrogen. 
 
Keywords: Nitrogen uptake efficiency; Nitrogen physiological efficiency; Weed 
interference; Medicine plant. 
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