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تاثير خردل وحشي بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم پاييزه در مقادير و زمان هاي مصرف نيتروژن

رحيميان مشهدي حميد ,بنايان اول محمد,قنبري علي,راستگو مهدي
 

اجزاي عملکرد گندم پاييزه، آزمايشي  به منظور بررسي تاثير ميزان و زمان مصرف نيتروژن در اثر خردل وحشي بر عملکرد و
اين طرح به صورت کرتهاي خرد شده و در . کشاورزي مشهد انجام شد در مزرعه تحقيقاتي دانشکده 78-79در سال زراعي 

 0(سطح  آزمايش داراي سه فاکتور شامل تراکم علف هرز در چهار. تصادفي با سه تکرار انجام شد قالب طرح بلوکهاي کامل
 1500کيلوگرم در هکتار، مطلوب  1000کم ) در سه سطح) به شکل اوره(، ميزان کود نيتروژن )بوته در مترمربع 32و  16، 8، 

کود همزمان با  1.3= الگوي اول (و الگوي تقسيط کود نيتروژن در دو سطح ) هکتار کيلوگرم در 2250کيلوگرم در هکتار و زياد 
کود 1.3+ ابتداي پنجه زني  کود در 1.3+ رکود همزمان با کاشت  1.3= الگوي دوم : کود در ابتداي پنجه زني  2.3 + کاشت

دو فاکتور تراکم علف هرز و سطوح کود نيتروژن به صورت . بود (کود در ابتداي به ساقه رفتن 1.3+ در ابتداي پنجه زني 
به عملکرد و داده هاي مربوط. تشکيل مي داد و کرتهاي فرعي نيز الگوهاي تقسيط کود نيتروژن بودند فاکتوريل کرت اصلي را

کودي به مدل هيپربوليک راست گوشه سه  اجزاي عملکرد گندم، در پاسخ به تراکم علف هرز در سطوح مختلف تيمارهاي
داد که الگوي تقسيط نيتروژن اثر معني داري را بر اثرات رقابتي خردل  نتايج اين آزمايش نشان. پارامتري برازش داده شد

سطح و نيز تعداد  افزايش تراکم خرد وحشي از طريق کاهش تعداد پنجه و تعداد سنبله در واحد. ايجاد نکرد وحشي در گندم
شد، که شدت اين کاهش بر عملکرد دانه محسوس دانه در سنبله به کاهش عملکرد بيولوژيک و عملکرد دانه در گندم منجر

 .بوته هاي خردل وحشي در دو سطح کم و زياد نيتروژن بيشتر از سطح مطلوب بود در هر شرايط قدرت رقابتي تک. تر بود
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