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تاثیر سیستمهای مختلف تغذیه نیتروژن بر عملکرد و توان رقابتی گیاه دارویی رازیانه
( )Foeniculum vulgare Mill.در برابر علف هرز پنیرک ()Malva spp.

Effect of different nitrogen nutritional systems on yield and competition ability of fennel
)(Foeniculum vulgare Mill.) against mallow (Malva spp.

محمدرضا دلفیه ، 1سید علی محمد مدرس ثانوی ،* 2روزبه فرهودی
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چکیده:
به منظور تعیین و بررس�ی تاثیر سیس�تم های مختلف تغذیه نیتروژن بر عملکرد و توان رقابتی گیاه دارویی رازیانه
( )Foeniculum vulgare Mill.در مقابل علف هرز پنیرک یک آزمایش مزرعه ای در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد
اسلامی واحد شوش�تر در سال زراعی  1392-93انجام ش�د .در کرتهای اصلی این آزمایش که به صورت کرتهای
خردش�ده انجام گردید ،تیمارهای مختلف نیتروژن ش�امل  N1پخش یکنواخت کود اوره نیمی در زمان کاش�ت و بقیه
در ابتدای س�اقهروی N2 ،نیمی از کود اوره در زمان کاش�ت و بقیه در ابتدای س�اقهروی بصورت محلولپاش�یN3 ،
کود گاوی N4 ،تلقیح بذر با باکتریهای ازتوباکتر و آزوس�پریلیوم N5 ،تامین نیمی از نیتروژن مورد نیاز از منبع کود
گاوی و بقی�ه از منب�ع اوره N6 ،تامی�ن نیمی از نیتروژن مورد نیاز از کود گاوی  +تلقیح بذر با باکتریهای ازتوباکتر و
آزوس�پریلیوم قرار گرفتند .در کرتهای فرعی تراکم پنیرک در س�ه س�طح شامل  MD1صفر بوته در مترمربعMD2 ،
 30بوته در مترمربع و  60 MD3بوته در مترمربع اعمال گردید .بر اساس نتایج حاصله ،تیمار محلولپاشی اوره در هر
سه سطح تراکم پنیرک و بدون تفاوت معنیدار ،بیشترین عملکرد دانه را به میزان متوسط  74/73گرم بر مترمربع تولید
نمود .این تیمار همچنین موفق به کس�ب باالترین ( AWCش�اخص توانایی تحمل رقابت) و کمترین افت عملکرد در
مقابل پنیرک گردید ،هرچند باالترین ( CEمعادل گیاهی) در تیمار تلفیقی  N5به دست آمد.
واژههای کلیدی :تراکم ،سیستم تغذیهای ،کود آلی ،کود زیستی ،کود شیمیایی.AWC, CE, YL% ،
مقدمه

مهمتری��ن این ترکیبها آنت��ول ، 1فنکون ، 2لیمونن 3و

رازيان��ه ( )Foeniculum vulgare Mill.از

متیلکاویکول 4میباشن��د ( .)Hornok, 1992امروزه

خانواده هویج ( )Apiaceaeو از قديميترين گياهان

از م��واد موثره این گی��اه در داروسازی و برای مداوای

 .)2007اسان��س ای��ن گی��اه داروی��ی از بی��ش از 30

1- Anethole
2- Fenchone
3- Limonene
4- Methyl chavicol

دارويي و ادويهاي ايران و جهان است (Omidbaigi,

ن��وع ترکیب ترپن��ی ی��ا ترپنوئیدی تشکی��ل شده که
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سرفه ،دلدرد ،نفخ ،سوءهاضمه در کودکان و تحریک

استفاده قرار گی��رد بهگونهای که ق��درت رقابتی گیاه

همچنین در صنایع بهداشت��ی آرایشی استفاده میشود.

در یک مطالع��ه پژوهشی گ��زارش داده شد که

زراعی را افزایش دهد (.)Blackshaw et al., 2003

شی��ر در مادران شیرده ( )Lebaschy et al., 2010و

عملکرد بیولوژیک گن��دم با افزایش میزان نیتروژن در

گی��اه داروی��ی رازیان��ه از اقالم مه��م صادراتی کشور

شرایط رقاب��ت و عدم رقابت علفه��ای هرز افزایش

میباشد (.)Akbarinia et al., 2005

استق��رار ضعی��ف ،ع��دم ایجاد پوش��ش گیاهی

مییاب��د ( .)Kazemini and Ghadiri, 2007ب��ر

گی��اه رازیانه رقیب بس��یار ضعیف��ی در برابر علفهای

نیتروژن میتواند از اثرات رقابت علفهای هرز با گندم

اس��اس مطالعات ای��ن محققین افزایش مق��دار کاربرد

مطل��وب و دوره رش��دی طوالن��ی موج��ب ش��ده که

بکاهد .هرچند در آزمایش کریمی ()Karimi, 2010

هرز ب��ه خص��وص در س��ال اول کشت قلم��داد شود

ب��ا افزایش نیتروژن ،رقابت علف هرز یوالف وحشی با

( .)Omidbaigi, 2007ل��ذا توسع��ه کشت این گیاه

کل��زا افزایش یافت و در آزمایش حس��ینی و همکاران

در م��زارع نیازمند ارائه روش مناس��ب جهت مدیریت

( )Hossaini et al., 2015بهکارگی��ری کوده��ای

علفهای ه��رز خصوصا با تکیه ب��ر روشهای پایدار

 NPKبه هم��راه ریزمغذیها و همچنین کاربرد مقادیر

از طریق کاه��ش مصرف علفکشه��ا و تلفیق آن با

مختلف ورمیکمپوست ،نتوانس��ت تفاوت معنیداری

روشهای غیرشیمیایی کنترل میباشد (Yousefi and

در وزن خشک علفهای هرز به وجود آورد.

.)Amini, 2014

در مطالعات مختلفی ک��ه انجام شده ،محققین به

پنی��رک یک��ی از مهمتری��ن و خس��ارتزاترین

و فس��فر در کاهش رقاب��ت علفهای هرز ب��ا گیاهان

نقاط کشور به شمار میآید (.)Anonymous, 2010

علفهای ه��رز پهنبرگ در است��ان خوزستان و سایر

اهمیت اص�لاح روشهای کاربرد کوده��ای نیتروژن

این علف هرز پهنبرگ ب��ا ریشههای راست و عمیقی

زراعی اشاره نمودهاند (;Blackshaw et al., 2002

که دارد ،قادر است به خوبی عناصر غذایی را از خاک

Blackshaw, 2004; Blackshaw and Molnar,

 .)2004بر اساس این مطالعات رمز موفقیت علفهای

جذب نموده و با افزایش سریع زیس��تتوده خود ،افت

بلک��ه مصرف تجملی و ویژگیهای��ی از جمله سطح و

(.)Makowski, 1995

بس��یاری را در عملکرد گیاه��ان زراعی به وجود آورد

ه��رز ،نیاز بیشتر و کارایی مصرف باالی آنها نیس��ت،

لذا با توجه به اهمیت حرکت به سوی سیستمهای

حجم گس��ترده تر اندامهای زیرزمین��ی آنها دلیل این

پای��دار تولی��د در کش��اورزی و ل��زوم بهکارگی��ری

مه��م میباش��د (;Wahle and Masiunas, 2003

 .)Zimdahl, 1999بنابرای��ن ،تغیی��ر در روشه��ا و

کمت��ر مناب��ع شیمیای��ی برای تغذی��ه گی��اه و همچنین

ناش��ی از علفهای هرز بر گیاه زراعی مؤثر باشد .علم

سیس��تمهای مختلف تغذیه نیتروژن شام��ل استفاده از

کنترل علفه��ای هرز ،این پژوهش ب��ا هدف بررسی

الگوهای کودده��ی میتواند در کاه��ش فشار رقابتی

کودهای شیمیایی ،آلی ،زیس��تی و تلفیقی و تاثیر آنها

به پاسخ گونههای علف هرز خاص به مصرف نیتروژن

بر تولید گیاه دارویی رازیانه و رقابتپذیری آن با علف

میتواند جهت بهبود استراتژیهای مصرف کود مورد
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آزوسپریلی��وم) .میزان نیتروژن خالص مورد نیاز و بهینه

هرز پنیرک طرحریزی و اجرا گردیده است.

رازیان��ه جهت حصول بهترین تع��ادل بین عملکرد دانه
و اسانس ،بر اس��اس پژوهشهای پیشین (Akbarinia

مواد و روشها

این مطالعه در سال زراعی  1392-1393در مزرعه

 Sharifi Ashoorabadi et al.,؛et al., 2005

گیاهان داروی��ی دانشگاه آزاد اسالم��ی واحد شوشتر

؛Mirshekari and Farahvash, 2011؛2003

 )Ehsanipour et al., 2012مقدار  50کیلوگرم در

انجام شد .اطالعات هواشناس��ی منطقهای که آزمایش

هکتار تعیین گردید.

در آن انج��ام ش��ده در ج��دول  1آورده ش��ده است.

با توجه به این که تراکم رازیانه در این آزمایش،

همچنین بنا بر نتایج تجزیه خاک مزرعه آزمایشی مورد
بحث (جدول  ،)2بافت خاک رسیلومی تشخیص داده

شد.

 60بوته در مترمربع در نظر گرفته شد ،تیمارهای تراکم
پنی��رک به شرح زیر طراحی و اج��را گردیدندMD1 :

در این آزمایش که ب��ه صورت اسپلیتپالت در

صف��ر بوته در مترمرب��ع (صفر درصد تراک��م رازیانه)،

اج��را گردید 6 ،سطح سیس��تمهای تغذیه نیتروژن ()N

 60 MD3بوته در مترمربع ( 100درصد تراکم رازیانه).

 30 MD2بوت��ه در مترمربع ( 50درصد تراکم رازیانه)،

قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در چهار تکرار

کود زیستی مصرفشده شامل مخلوطی از باکتریهای

در کرته��ای اصلی و  3سط��ح تراکم پنیرک ()MD
در کرته��ای فرعی جمعاً  18تیمار مورد ارزیابی قرار

ازتوباکت��ر و آزوسپریلی��وم به نس��بت  50 : 50بود که
از موسس��ه تحقیقات خاک و آب تهی��ه شد .همچنین

گرفتند .تیمارهای مرتبط با سیس��تمهای تغذیه نیتروژن

بذور گی��اه رازیانه از شرکت پاکان ب��ذر اصفهان تهیه

شامل موارد ذیل بودند N1 :یا شاهد (پخش یکنواخت

گردید ک��ه دارای درصد جوانه-زنی معادل  80درصد

ک��ود اوره در پ�لات 50 :درصد همزم��ان با کاشت و

بود .خصوصیات شیمیایی کود گاوی مورد استفاده در

 50درص��د به ص��ورت سرک در ابت��دای ساقهروی)،

جدول  3آورده شده است.

 50( N2درص��د ک��ود نیتروژن با منب��ع اوره همزمان با

آمادهس��ازی زمی��ن با اج��رای عملی��ات شخم،

کاش��ت و  50درص��د باقیمانده از طری��ق محلولپاشی

دیس��کزنی برای خردکردن کلوخهها و تسطیح انجام

اوره در ابت��دای ساقهروی) N3 ،ی��ا کود گاوی (مقدار

گردید .به منظ��ور اعمال صحیح تیمارها ،پس از تعیین

آن پس از انجام تجزیه 7 ،تن در هکتار تعیین گردید)،

ابع��اد هر کرت ،تیمارها به ط��ور تصادفی به واحدهای

( N4تلقیح ب��ذر رازیانه با ترکی��ب باکتریهای تثبیت

آزمایشی منتس��ب شدند .ه��ر واح��د آزمایشی شامل

کنن��ده نیتروژن شامل ازتوباکتر و آزوسپریلیوم) N5 ،یا

 5خط کشت ب��ه فاصله  30سانتیمت��ر و به طول  4متر

تیمار تلفیق��ی  50( 1درصد نیتروژن م��ورد نیاز با منبع

ب��ود .کش��ت رازیانه ب��ر روی خطوط ب��ا فواصل 5/5

کود گاوی  50 +درصد دیگ��ر با منبع اوره به صورت

سانتیمتر برای حصول تراکم  60بوته در مترمربع انجام

س��رک در ابتدای ساق��هروی) N6 ،یا تیم��ار تلفیقی 2

ش��د .کشت بذور پنیرک نیز بی��ن خطوط رازیانه انجام

( 50درص��د نیتروژن م��ورد نیاز با منب��ع کود گاوی +

گردید .مس��احت تحت اشغال هر کرت (با احتس��اب

تلقیح ب��ذر رازيانه با ترکیب باکتریه��ای ازتوباکتر و
73

تاثیر سیستمهای مختلف تغذیه نیتروژن بر عملکرد ...

 -درصد کاهش عملکرد ( )YL%با فرمول:

حواش��ی) حدود  8مترمربع ( )2×4بود .پیش از کاشت
نی��ز بر اساس آزمون خاک و بس��ته به نی��از ،کودهای
فسفره (سوپر فسفات تریپل  -فسفر  46درصد) و پتاسه

()Gherekhloo et al., 2010

(سولف��ات پتاسیم  -پتاس  50درص��د) به خاک اضافه

 -معادل گیاهی ( )CEبا فرمول:

گردیدند .هدف از این کار ،تصحیح ترکیب تغذیهای

خ��اک و رسان��دن مقدار هر یک از ای��ن عناصر به 50
کیلوگ��رم در هکت��ار (؛Ehsanipour et al., 2012

که در آن  Winfestو  Wpureبهترتیب وزن تکگیاه

 Mahfouz؛Mirshekari and Farahvash, 2011

 )and Sharaf-Eldin, 2007ب��ود .در تیماره��ای

در شرایط آلودگی به علفه��رز و عاری از علفهرز

تعیی��ن میزان کودهای فس��فره و پتاسه مورد نیاز خاک

در نهای��ت دادههای حاص��ل از نمونهبرداریها با

		
میباشند (.)Rezaul Karim, 2000

مربوط به کودهای حیوانی نیز ،تجزیه این کودها برای

استفاده از نرمافزار آماری  SASمورد تجزیه واریانس

در نظ��ر گرفته شد .کشت به صورت دستی و با عمق 2

و سنجشهای آماری قرار گرفته و مقایسه میانگینهای

سانتیمتر انجام گردیده و مبارزه با سایر علفهایهرز

صفات به روش  LSDانجام گردید.

به صورت مکانیکی و با استفاده از نیروی انس��انی انجام
گردی��د .آبیاری به شی��وه بارانی و به ط��ور یکنواخت

مورد اجرا واقع شد .در پایان فصل کشت و با رسیدگی

نتایج و بحث:

گیاه ،برداشت انجام گردی��ده و صفات عملکرد ،وزن

الف :عملکرد دانه:

نتایج تجزی��ه واریانس نش��ان داد اثر برهمکنش

خشک اندامه��ای هوایی رازیانه و پنیرک اندازهگیری

سیس��تمهای مختلف تغذیه نیتروژن و تراکم پنیرک بر

گردیده و همچنی��ن شاخصهای توانایی تحمل رقابت

میزان عملک��رد دانه رازیانه در سطح  1درصد معنیدار

( ،1)AWCدرصد کاهش عملکرد ( 2)YL%و معادل

است .ب��ر اساس جدول مقایس��ه میانگین ه��ا بیشترین

گیاهی ( 3)CEمورد محاسبه واقع شدند.

مقدار عملکرد دانه ب��ه ترتیب در تیمارهای N2MD1،

 -شاخ��ص توانای��ی تحمل رقاب��ت ( )AWCبا

 N2MD2و  N2MD3بهترتیب با مقادیر 74/73 ،74/93

فرمول:

و  74/53گ��رم در مترمربع به دست آمده که بین آنها

از لحاظ آماری تفاوت معنیداری مشاهده نشد .بهواقع

که در آن  Yinfestو  Ypureبه ترتیب عملکرد گیاه

ب��ر اساس نتایج به دست آمده ،تیمار تغذیه نیتروژن که

در شرایط آلودگی به علفه��رز و عاری از علفهرز

در آن  50درصد کود نیت��روژن با منبع اوره همزمان با

میباشند (.)Safahani and Farhoudi, 2011

کاش��ت و  50درصد باقیمان��ده از طریق محلولپاشی

1- Ability to withstand competition
2- Yield loss percent
3- Crop equivalent

اوره در ابت��دای ساق��هروی اعمال گردی��ده در هر سه
تراک��م پنیرک منجر ب��ه تولید باالتری��ن عملکرد دانه
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رازیانه گردیده است .همچنین کمترین مقدار عملکرد

پنیرک نیز قادر به ایجاد کاهش قابل توجه در عملکرد

باکتریهای ازتوباکتر و آزوسپریلیوم در تراکم  60بوته

در تحقیق��ی ک��ه توس��ط حس��ینی و همک��اران

نگردیده است.

دان��ه در تیمار ( N4MD3تلقیح ب��ذر رازیانه با ترکیب

( )Hossaini et al., 2015به منظور بررسی عملکرد

در مترمرب��ع پنیرک) با مق��دار  17/83گرم در مترمربع

رویش��ی و اسانس م��رزه سهندی در شرای��ط رقابت با

حاصل گردیده است (جدول .)4

کاربرد درست منابع تغذیهای میتواند رشد ،نمو و

آمارانت��وس ( )Amaranthus sp.و ب��ا استف��اده از

بر این ،تصمیمگیری صحیح و بهکارگیری راهکارهای

ریزمغذیه��ا ،ورمیکمپوس��ت و ورمیت��ی انج��ام

تیماره��ای مختلفی نظیر  NPKب��ه همراه محلولپاشی

عملکرد را در گیاهان دارویی به حداکثر برساند .عالوه

شد ،تف��اوت معن��یداری بین عملک��رد وزن سرشاخه

مناسب مدیریت زراعی نظیر کنت��رل پایدار علفهای

م��رزه حاصله از تیمارهای مختلف ب��ه دست نیامد .در

هرز اثر بس��یاری بر رش��د و عملکرد گیاه��ان دارویی

پژوه��ش جعفریزاده و مدح��ج (Jafarizadeh and

خواهد داش��ت ( .)Akbarian et al., 2013مصرف

 )Modhej, 2011که با ه��دف ارزیابی رقابت علف

يكمرحلهاي كود نيتروژنه به دليل عدم توسعه سيستم

هرز پنیرک بر عملکرد و دانه گندم در سطوح مختلف

ريش��هاي در مراحل اوليه رش��د و در نتيجه عدم جذب

نیتروژن انجام شد ،نتای��ج نشان داد در تمام تراکمهای

مناس��ب آن توسط گیاه و آبشويي ک��ود مورد نظر،

پنیرک ،عملکرد دان��ه گندم با افزایش سطوح نیتروژن

منطقي نيس��ت .همچنین با توجه به اي��ن كه در مراحل

افزایش معن��یدار یافت .به اعتقاد ای��ن پژوهشگران به

رشد سريع ،نياز به عناصر غذايي افزايش مي-يابد ،اگر

نظر میرسد در سط��وح باالی نیتروژن ،رقابت گندم با

مواد غذايي پرمصرف كافي در اختيار گياه قرار گيرد،

عل��ف هرز پنیرک بر سر مناب��ع نیتروژن کاهش یافته و

عملك��رد آن افزايش پيدا ميكند (Mirshekari and

 .)Farahvash, 2011عالوه بر این اگر بخشی از کود

باعث افزایش عملکرد دانه و جبران خس��ارت آلودگی

استفاده ش��ود ،احتماال در افزایش عملک��رد دانه موثر

مرفولوژی��ک ،به نظر میرسد رقابت علف هرز پنیرک

علف هرز پنیرک میشود .بهعالوه به دلیل ویژگیهای

نیتروژن��ه در مرحله گلدهی به ص��ورت محلولپاشی

با گندم بیشتر به اندامهای زیر سطح خاک مربوط شده

واقع خواه��د گردی��د ( .)El-Abd et al., 2008در

و افزایش نیت��روژن قابل دسترس گی��اه زراعی تا 200

پژوهش حاضر نیز به نظر میرسد کاربرد محلولپاشی

کیلوگرم در هکت��ار باعث کاهش قدرت رقابت علف

اوره در زم��ان گلدهی به عن��وان کود سرک ،به دلیل

ه��رز و افزایش عملکرد دانه گندم در تراکمهای باالی

آزادسازی سریع نیتروژن مورد نیاز توانس��ته به موقع و

علف هرز گردید.

در مرحله حساس گلدهی ،توسط رازیانه مورد استفاده

در تحقی��ق پیش رو ،تاثیر مناسب��ی از بهکارگیری

ق��رار گرفته و از طریق ح��ذف مراحل متعدد جذب از

کودهای زیستی برای تولید عملکرد مناسب و همچنین

خاک ،گیاه را در وضعیت مناسبی از لحاظ تولید مواد

مقابله ب��ا علفهای هرز ب��ه دست نیام��د .در این راستا

فتوسنتزی برای پرکردن دانهها قرار دهد ،بهگونهای که

پژوهش موقتیان و همک��اران (Movaghatian et al.,

حت��ی حضور  50و  100درص��دی بوتههای علف هرز
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 )2014که در شرایط آب و هوایی گرم و خشکی شبیه

افزایش تراک��م آن نشان نداده است .نتایج مقایس��ات

کاربرد کودهای زیس��تی گردید .این در حالی است که

مق��دار وزن خشک اندامهای هوای��ی رازیانه در تیمار

به عملکرد قابل قبول��ی از کاربرد این نوع کودها دست

گردیده اس��ت .بر این اساس ،نتای��ج آزمایش نشان از

 .)2013از ای��ن رو و با توجه به این که عوامل زیس��تی

رازیانه با ترکیب باکتریهای ازتوباکتر و آزوسپریلیوم)

غذایی گیاه ،الزم است در میکروکلیمای مناسبی تکثیر

در وزن خش��ک اندامهای هوایی رازیانه به دنبال داشته

میانگی��ن همچنی��ن حاک��ی از آن است ک��ه کمترین

ب��ه این تحقیق انجام شده ب��ود ،منجر به نتایج مشابهی از

 N4MD3ب��ه مق��دار  51/30گرم ب��ر مترمربع حاصل

برخی پژوهشها که در مناطق معتدلتر به انجام رسیدهاند،

آن دارد که بهکارگیری تیمار کود زیس��تی (تلقیح بذر

یافتهان��د (Moradi et al, 2009; Ghorbani et al.,

در باالترین تراکم اعمال شده پنیرک ،بیشترین افت را

ب��رای تاثیرگ��ذاری مناسب و کمک ب��ه تامین نیازهای

یافت��ه و به فعالیت بپردازند ،شاید بتوان عدم تاثیرگذاری

است.

گرم و خشک منطقه و در نتیجه عدم استقرار مناسب این

پروتئی��ن و اسیدهای نوکلئی��ک است و به طور موثری

مناسب آنها را در این پژوهش ،به شرایط اقلیمی بس��یار
عوامل در خاک نسبت داد.

نیت��روژن یکی از اج��زای اصل��ی تشکیلدهنده

تقس��یم و ب��زرگ شدن سلول ه��ا را تح��ت تاثیر قرار
میده��د و موجب بهب��ود رشد و افزای��ش ارتفاع گیاه

ب :وزن خشک اندامهای هوایی رازیانه:

یافتهه��ای حاص��ل از تجزیه واریان��س نشان داد

میگ��ردد ( .)Dadkhah, 2012قربان��ی و همکاران

ب��ر وزن خشک اندامه��ای هوایی رازیان��ه در سطح 1

منظور بررسی اثر کودهای زیستی بر روی رازیانه انجام

( )Ghorbani et al., 2013در آزمایش��ی ک��ه ب��ه

برهمکنش سیس��تمهای تغذیه نیتروژن و تراکم پنیرک
درص��د معنیدار ب��وده است .بر اساس جدول مقایس��ه

دادن��د ،بیشترین عملکرد م��اده خشک را بدون تفاوت

به میزان  83/55گرم بر مترمربع به دست آمده که البته با

 +میکوریزا ،ازتوباکت��ر  +آزوسپیریلیوم  +میکوریزا و

 N1MD1و  N1MD2تف��اوت آماری معنیداری نشان

کاربرد تکی میکوریزا ،آزوسپیریلیوم و ازتوباکتر حتی

که در آن به صورت مرسوم ،کود اوره به دو روش پایه

تولید کرد .موقتیان و همک��اران (Movaghatian et

معنیدار به ترتی��ب در تیمارهای ترکیبی آزوسپیریلیوم

میانگینها بیشترین مقدار این صفت از تیمار N1MD3

ازتوباکت��ر  +میکوریزا به دست آوردند .در این تحقیق

مقادیر بهدستآمده از تیمارهای N5MD2، N5MD3،

از شرای��ط بدون کودده��ی نیز ماده خش��ک کمتری

نمیده��د .به عبارت دیگر تیمار شاه��د تغذیه نیتروژن

 )al., 2014در تحقیق خ��ود بر روی مدیریت تلفیقی

و سرک در کرت پخش شده است تفاوت معنیداری

کودهای زیستی ،آلی و شیمیایی ،بیشترین وزن خشک

با تیمار تلفیق��ی  50( 1درصد نیتروژن مورد نیاز با منبع

اندامه��ای هوایی رازیانه را از تیمار کمپوست ضایعات

کود گاوی  50 +درصد دیگ��ر با منبع اوره به صورت

نیشکر به دست آوردند .برهمکنش این تیمار با نس��بت

سرک در ابت��دای ساقهروی) نشان ن��داده است .ضمنا

 120-120-60 NPKمنج��ر به تولید باالترین عملکرد

به نظر میرس��د وزن خشک اندامه��ای هوایی رازیانه

ماده خشک اندامهای هوایی گردید.

حس��اسیتی به حضور یا عدم حضور پنیرک و همچنین
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مرحله حساسیت گیاهان زراعی نسبت به خسارت

سیس��تمهای مختلف تغذیه نیتروژن و تراکم پنیرک بر

خشک خیلی سری��ع بوده و در نتیجه ،نی��از بیشتری به

معنیدار بوده است .بررسی جدول مقایس��ه میانگینها

وزن خشک اندامهای هوایی پنیرک در سطح  1درصد

علفه��ای ه��رز معموال زمان��ی است ک��ه تجمع ماده

نش��ان میده��د بیشترین مقدار وزن خش��ک اندامهای

منابع ایج��اد میش��ود ( .)Norris, 2000میرشکاری

هوای��ی پنیرک به ترتی��ب در تیمارهای 50( N2MD3

( )Mirshekari, 2014در بررس��ی اث��ر تداخل علف

درص��د کود نیتروژن با منب��ع اوره همزمان با کاشت و

هرز سلمهتره بر سرعت ظهور برگ و عملکرد رازیانه،

 50درص��د باقیمان��ده از طریق محلولپاش��ی اوره در

مشاه��ده کرد ک��ه محدودیته��ای اعمالشده توسط

ابتدای ساقهروی در تراکم  60بوته در مترمربع پنیرک)

سلمهتره ،بیشتر رشد زایشی را تحت تاثیر قرار میدهد

و ( N1MD3تیمار شاهد تغذی��ه نیتروژن در تراکم 60

تا رش��د رویشی که این موض��وع در تحقیق حاضر نیز

بوت��ه در مترمربع پنیرک) به ترتیب با مقادیر  219/90و

قابل مشاهده اس��ت.در پژوهش سلیمان��ی و همکاران

 211/65گرم در مترمربع به دست آمده که بین آن ها از

( )Soleimani et al., 2013ب��ا مص��رف بیشت��ر

لحاظ آماری تفاوت معنیداری مشاهده نشد .کمترین

نیت��روژن ،عملکرد بیولوژیک و ب��ذر هر دو گونه کلزا

مقدار این صفت نیز (بدون درنظرگرفتن مقادیر مربوط

و خردل وحشی در تمامی نس��بتهای تراکمی افزایش

به تراکم صفر پنی��رک) در تیمار ( N4MD2تلقیح بذر

نش��ان داد .در بررسی انجام گرفته بر روی رقابت گندم

رازیانه با ترکیب باکتریهای ازتوباکتر و آزوسپریلیوم

و علفه��ای ه��رز سلمهتره و خ��ردل وحشی مشاهده

در تراک��م  30بوته در مترمربع پنیرک) با مقدار 72/68

شد که زیس��تتوده دو گونه هرز به طور چشمگیری با

گرم در مترمربع به دست آمده است (جدول .)4

افزایش نیتروژن از  20به  120میلیگرم در هر کیلوگرم

نتایج مطالعهای که با هدف ارزیابی رقابت علف

خاک ،افزای��ش یافته و هر دو علف هرز بیش از گندم

هرز پنیرک بر عملکرد و دانه گندم در سطوح مختلف

به افزایش نیت��روژن واکنش مثبت نشان دادند (Iqbal

 .)and Wright, 1997نتایج پژوهش دیگری که برای

نیت��روژن در منطقه شوشت��ر (شمال خوزست��ان) انجام

عملکرد دانه گندم در سطوح مختلف نیتروژن در منطقه

در هکت��ار باع��ث افزایش زیس��تتوده علفهای هرز

شد نش��ان داد که افزای��ش نیتروژن ت��ا  120کیلوگرم

ارزیابی رقابت علف هرز پنی��رک ( )Malva spp.بر

نس��بت به شاهد ب��دون کود میش��ود (Jafarizadeh

شوشت��ر به انجام رسید ،نش��ان داد عملکرد بیولوژیکی

 .)and Modhej, 2011طب��ق گ��زارش میرشک��اری

با افزایش نیت��روژن روند افزایشی و ب��ا افزایش تراکم

( )Mirshekari, 2014در بررس��ی اث��ر تداخل علف

پنی��رک روندی کاهشی داش��ت (Jafarizadeh and

هرز سلم تره بر سرعت ظهور برگ و عملکرد رازیانه،

 .)Modhej, 2011راستگ��و و همکاران (Rastgoo

 )et al., 2005نی��ز نتایج مشابهی را در تداخل خردل

ب��ا کاهش تراک��م و تأخی��ر در زمان نس��بی سبز شدن

ج :وزن خشک اندامهای هوایی پنیرک:

میرسد تحت شرای��ط فوق از اندازه بوتههای سلمهتره

سلمهتره ،مقدار زیس��تتوده آن افت پیدا کرد .به نظر

وحشی با گندم گزارش نمودهاند.

به دلیل تس��خیر فضای رشد توسط رازیانه کاسته شده

بر اس��اس نتایج تجزیه واریان��س ،اثر برهمکنش
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است .در چنین شرایطی ،گونهای که زودتر سبز شده و

 .)and Liebman, 2001ل��ذا هم از تراکم علفهای

بیشت��ری از فضای رشد را به خ��ود اختصاص میدهد.

عل��ت دسترس��ی کمتر به عناص��ر غذای��ی و در نتیجه

ه��رز کاسته شده و ه��م علفهای هرز باق��ی مانده به

یا سرعت رشد بیشتری داشته باشد ،در واحد زمان سهم

تشدی��د رقابت بین گونهای به نفع گی��اه زراعی از جثه

روهریس و استانزل ()Rohris and Stunzel, 2001

کوچکت��ری برخوردار ب��وده و وزن خشک کمتری

نیز در مطالعه خود روی سلمهتره به نتایج مشابهی دست

خواهند داشت.

یافت��ه و آن را به رقابت درون-گونهای و کاهش اندازه
گیاهان نسبت دادهاند .حسینی و همکاران (Hossaini

د :شاخص توانایی تحمل رقابت:)AWC( 1

 )et al., 2015در بررس��ی عملکرد رویشی و اسانس

نتایج تجزی��ه واریانس نشان میده��د اثر متقابل

آمارانت��وس ریشهقرمز ،مشاهده نمودن��د که تیمارهای

بر شاخ��ص  AWCدر سطح  1درص��د معنیدار بوده

سیس��تمهای مختل��ف تغذیه نیت��روژن و تراکم پنیرک

م��رزه سهندی تحت تأثی��ر ورمیکمپوس��ت و رقابت

است .ب��ا بررسی ج��دول مقایس��ه میانگینها مشخص

مختلف ک��ودی نظیر  NPKب��ه هم��راه محلولپاشی

شد بیشترین مق��دار این شاخص بهترتیب در تیمارهای

ریزمغذیه��ا ،ورمیکمپوس��ت و ورمیت��ی تأثی��ر

( N1MD2تیم��ار شاه��د تغذیه نیت��روژن در تراکم 30

معن��یداری بر وزن خش��ک علف هرز ندارن��د .نتایج

بوت��ه در مترمربع پنی��رک) 50( N2MD2 ،درصد کود

آزمای��ش قلمباز و همک��اران (Ghalambaz et al.,

 )2013نش��ان داد که تغییر شیوه مدیریت کود نیتروژن

نیت��روژن با منب��ع اوره همزمان با کاش��ت و  50درصد

تراکم ک��ل ،وزن خشک کل و ن��وع گونههای علف

ساق��هروی در تراک��م  30بوت��ه در مترمرب��ع پنیرک)،

باقیمان��ده از طری��ق محلولپاش��ی اوره در ابت��دای

عالوه بر این که ب��ر خصوصیات علفهای هرز (مانند

 50( N2MD3درصد کود نیتروژن با منبع اوره همزمان

هرز) اث��ر میگذارد کارایی استف��اده از نیتروژن را نیز

با کاشت و  50درصد باقیمان��ده از طریق محلولپاشی

در گندم تغییر خواهد داد .در شرایط کاربرد کودهای
شیمیایی به علت فراهمی سریع و احتماالً کارایی باالتر

اوره در ابتدای ساقهروی در تراکم  60بوته در مترمربع

کود شیمیایی نیت��روژن ،شرایط بیشتر به نفع علف هرز

تراکم  30بوت��ه در مترمربع پنیرک) به ترتیب با مقادیر

پنیرک) و ( N5MD2تیمار تغذیه نیتروژن تلفیقی  1در

علفهای هرز در مقایس��ه ب��ا گیاهان زراعی در جذب

 99/49 ،99/76 ،99/96و  99/44درصد به دست آمده

رق��م خواهد خ��ورد (.)Huggins and Pan, 2003

که بین آن ها اخت�لاف معنیداری وجود ندارد (بدون

بنابرای��ن بوتههای علف هرز با ج��ذب بیشتر نیتروژن

درنظرگرفت��ن مقادیر مربوط به تراک��م صفر پنیرک).

معدن��ی ،رشد رویشی بهتری خواهن��د داشت (افزایش

کمتری��ن مقدار این شاخ��ص نیز در تیم��ار N4MD3

وزن خشک) .اما در شرایطی که فقط از کودهای آلی

(تلقیح بذر رازیانه با ترکی��ب باکتریهای ازتوباکتر و

و بیولوژیک��ی استفاده شود به نظ��ر میرسد آزادسازی

آزوسپریلی��وم در تراکم  60بوته در مترمربع پنیرک) با

تدریج��ی عناصر غذایی در محی��ط بیشتر به نفع گیاه

مقدار  40/23درصد حاصل گردیده است (جدول .)4

زراعی باشد ک��ه نتیجه این حالت ،افزایش توان رقابتی

بوتهه��ای گندم در برابر علف هرز بوده است (Davis

1- Ability to withstand competition
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بنا بر این نتایج ،تیمارهای تغذیه نیتروژن شاهد و تلفیقی

نیت��روژن موجب کاهش این شاخ��ص در علف هرز و

اند رقابت با این علف هرز را تاب آورند .ولی تیماری

 .)al., 2003همچنی��ن یافتهها نش��ان داده که افزایش

افزای��ش آن در گی��اه زراعی گردی��د (Mousavi et

 1در تراکم  50درصدی پنیرک به طور مناسبی توانسته

مصرف نیت��روژن بیش از سطح مطل��وب سبب تشدید

که در آن از محلولپاشی اوره استفاده گردیده ،در این

اثرات رقابتی علف هرز یوالف وحشی در مقابل گندم

خص��وص کارات��ر عمل نموده و حت��ی در تراکم 100

درصدی علف هرز پنیرک نیز به خوبی از عهده رقابت

شد .ب��ه اعتقاد محقق��ان کاربرد نیت��روژن درحد بهینه

همان دالیل ذکر شده در بخشهای پیشین احتماال قادر

رفتن ت��وان رقابتی آن در برابر علفهای هرز میگردد

و زم��ان مناس��ب ،سبب رشد سریع گی��اه زراعی و باال

با آن برآمده است .از طرفی تیمار کودهای زیس��تی به

( .)Parchami et al., 2009سای��ر بررسیها نیزمؤید

به تامین نیتروژن مورد نیاز رازیانه و در نتیجه کمک به

نتایج بی��ان شده اس��ت (Cathcart and Swanton,

تحمل رقابت این گیاه با علف هرز پنیرک نبوده است.

.)2003; Cathcart and Swanton, 2004

برخ��ی محققین معتقدند تا سط��ح معینی از کود

نیت��روژن ،ت��وان رقابتی محص��ول در براب��ر علفهای

ه :درصد افت عملکرد (:)YL%

بررس��ی نتای��ج تجزی��ه واریانس نش��ان میدهد

ه��رز افزایش مییابد ،ولی مقادی��ر باالتر کود نیتروژن

اثرمتقابل سیس��تمهای مختلف تغذیه نیتروژن و تراکم

باعث افزای��ش توان رقابتی به نف��ع علف هرز میشود

پنیرک ب��ر شاخص  YL%در سطح  1درصد معنیدار

( Kim et al., 2006؛.)Hemmati et al., 2012

بوده اس��ت .مقایس��ه میانگینها (ج��دول  )4حاکی از

سیدی و همک��اران ( )Seyyedi et al., 2013اشاره

آن اس��ت که بیشترین مق��دار افت عملک��رد در تیمار

نمودهاند که ب��ا توجه به نقش مؤثر نیتروژن در افزایش

( N4MD3تلقیح ب��ذر رازیانه با ترکی��ب باکتریهای

توان رقابت گیاه زراعی و نیز کاهش طول دوره کنترل

ازتوباکتر و آزوسپریلیوم در تراکم  60بوته در مترمربع

علفهای هرز ،کاهش نیتروژن موجود در خاک ناشی

پنی��رک) با مقدار  59/77درص��د ایجاد گردیده است.

از افزای��ش دورههای رقابت علفهای ه��رز میتواند

کمترین مقدار ای��ن شاخص نیز به ترتیب در تیمارهای

باعث کاهش توان رقاب��ت سیاهدانه با علف هرز شود.

( N1MD2تیمار شاهد تغذیه نیتروژن در تراکم  30بوته

سلیمانی و همکاران ( )Soleimani et al., 2013در

در مترمربع پنیرک) 50( N2MD2 ،درصد کود نیتروژن

پژوهشی به منظور ارزیابی قابلیت رقابتی کلزا و خردل

ب��ا منبع اوره همزمان با کاش��ت و  50درصد باقیمانده

وحش��ی در مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم نس��بی دو

از طری��ق محلولپاش��ی اوره در ابت��دای ساقهروی در

گون��ه ،گ��زارش نمودند که افزایش مص��رف نیتروژن

تراک��م  30بوت��ه در مترمربع پنی��رک)50( N2MD3 ،

تا سطح  1/25گ��رم نیتروژن خال��ص در گلدان (200

کیلوگ��رم در هکت��ار) موجب افزای��ش قابلیت رقابت

درص��د کود نیتروژن با منب��ع اوره همزمان با کاشت و

قابلیت رقابت نس��بی خردل وحشی در سطوح مختلف

ابتدای ساقهروی در تراکم  60بوته در مترمربع پنیرک)

 50درص��د باقیمان��ده از طریق محلولپاش��ی اوره در

نس��بی کلزا شد .پژوهشی دیگر حاک��ی از آن بود که

و ( N5MD2تیم��ار تغذیه نیت��روژن تلفیقی  1در تراکم

نیتروژن بس��یار بیشتر از گی��اه زراعی بوده و سطح بهینه
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 30بوت��ه در مترمربع پنیرک) به ترتیب با مقادیر ،0/04

کود گاوی بهتنهایی و یا ترکیب آن با کود زیستی ،این

ها اختالف معنیداری وجود ندارد (بدون درنظرگرفتن

در پژوه��ش کری��م ( )Karim, 2002به منظور

توان را به شدت کاهش داده است.

 0/51 ،0/25و  0/56درص��د به دست آمده که بین آن

بررس��ی ت��وان رقابتی چن��د گونه گی��اه زراعی و علف

مقادی��ر مربوط به تراکم صفر پنی��رک) .نتایج به دست

هرز ،گیاهان بیتیراخ ،علف زمستانه و یوالف وحشی

آم��ده در خصوص ای��ن شاخص ،به ط��ور معکوس با

بیشتری�� ن  CEرا داشته و علف ه��رز �Matricaria re

شاخ��ص توانایی تحمل رقابت رابط��ه دارد .به واقع هر

 cutitaکمتری��ن مق��دار را نش��ان داد .میانگین  CEدر

چه شاخص تحمل رقابت گیاه دارویی رازیانه در مقابل

گیاهان زراعی مختلف نیز متفاوت بود .در این خصوص

علف هرز پنیرک بیشتر ب��وده ،میزان افت عملکرد آن

باالترین میانگین  CEبه ترتیب در کلزا و گندم مشاهده

کمتر بوده است و بالعکس.

شد و کمترین مقدار را نیز لوبیا به خود اختصاص داد.

و :معادل گیاهی:)CE( 1

نتایج تجزی��ه واریانس نشان می ده��د اثرمتقابل

نتیجه گیری

جمعبن��دی یافتههای این پژوه��ش نشان میدهد

سیس��تمهای مختلف تغذیه نیتروژن و تراکم پنیرک بر

که استفاده از سیس��تم تغذیه نیتروژنی که در آن نیمی از

شاخ��ص  CEدر سطح  1درصد معن��یدار بوده است.

نیتروژن مورد نیاز گی��اه رازیانه در هنگام کاشت به طور

بررسی جدول مقایسه میانگینها نشان می دهد بیشترین

مقدار ای��ن شاخص به ترتیب در تیمارهای  N5MD2و

یکنواخت در کرت پخش گردیده و نیم دیگر به صورت

 30و  60بوت��ه در مترمرب��ع پنیرک) ب��ا مقادیر  1/22و

و ابتدای گلدهی این گیاه دارویی به کار رود ،احتماال با

محلولپاشی اوره به عنوان کود سرک در زمان ساقهروی

( N5MD3تیمار تغذیه نیتروژن تلفیقی  1در تراکمهای

اثر مناسبی که بر تامین بهموقع و حیاتی نیتروژن مورد نیاز

 1/14ب��ه دس��ت آمده که بی��ن آن ها تف��اوت آماری

رازیان��ه دارد ،میتواند حتی در شرایط حضور علف هرز

معنیداری مشاهده نگردید .کمترین مقدار این شاخص

پنیرک با تراکمی مشابه تراکم این گیاه دارویی ،به ایجاد

نیز در تیماره��ای ( N3MD2کود گاوی در تراکم 30

بوت��ه در مترمربع پنیرک) به مقدار  0/80به دست آمده

عملکرد باالیی در مقایس��ه با سای��ر تیمارها منجر گردد.

در تراک��م  60بوته در مترمربع پنی��رک) N6MD3 ،و

ب��رای تحمل رقابت در گیاه رازیانه نس��بت به تراکمهای

به عبارتی این سیس��تم کوددهی باعث ایجاد توان باالیی

ک��ه البته با مقادی��ر تیماره��ای ( N3MD3کود گاوی

مختل��ف علف هرز پنیرک گردیده است .از سوی دیگر

( N6MD2تیمار تغذیه نیتروژن تلفیقی  2در تراکمهای

نتایج نشان داد که استفاده از کودهای زیس��تی ازتوباکتر

 30و  60بوت��ه در مترمربع پنیرک) اختالف معنیداری

و آزوسپیریلی��وم اثر مناسبی بر تولید ماده خشک ،تحمل

نشان نداد (جدول  .)4بر اس��اس این نتایج ،تلفیق کود

رقاب��ت و در نهایت عملکرد مناس��ب رازیانه در حضور

گاوی با کود سرک اوره به نسبت  50:50توانسته توان

علف هرز پنیرک نداشته که چنین نتیجهای احتماال به دلیل

تولید ماده خشک تک بوت��ه رازیانه را در مقابل علف

شرایط خاص آب و هوایی منطقه ،از عدم استقرار مناسب

هرز پنیرک افزایش دهد .این در حالی است که کاربرد

این میکروارگانیسمها در خاک نشات گرفته است.

1- Crop equivalent
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1392-1393  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎي اﺟﺮاي آزﻣﺎﯾﺶ در ﻓﺼﻞ زراﻋﯽ-1 ﺟﺪول
Table 1- Temperature and precipitation means along agricultural season 2013-2014 months

(°C) دﻣﺎي ﮐﻤﯿﻨﻪ
Min. Temperature (°C)

(°C) دﻣﺎي ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ
Max. Temperature (°C)
(mm)ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ
Precipitation (mm)

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

12

1.6

5

3

7.8

6.6

20.8

31.2

28

23.2

28.6

32

40.8

44.4

50.5

53

124.7

2.7

72.3

32.3

0.1

 ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ وﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎك ﻣﺰرﻋﻪ- 2 ﺟﺪول
Table 2- Physical and chemical characteristics of farm soil

ﺑﺎﻓﺖ

درﺻﺪ ﮐﺮﺑﻦ آﻟﯽ

ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ در دﺳﺘﺮس

ﻓﺴﻔﺮ در دﺳﺘﺮس

ﮐﻞ درﺻﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن

Texture

Organic carbon (%)

K (ava.) (ppm)

P (ava.) (ppm)

Total N (%)

0.73

165

7.6

0.53

رﺳﯽ ﻟﻮﻣﯽ
Clay loam

pH

EC (dS m-1)

7.4

2.1

 ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻮد ﮔﺎوي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده- 3 ﺟﺪول
Table 3- Chemical characteristics of cow manure used for experiment
K (%)

P (%)

N (%)

Organic C (%)

EC (dS m-1)

pH

1.1

0.71

2.33

25.3

5.26

7.95
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 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﯿﺘﺮوژن و ﺗﺮاﮐﻢﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﻨﯿﺮك- 4 ﺟﺪول
وزن ﺧﺸﮏ
اﻧﺪامﻫﺎي
ﻫﻮاﯾﯽ رازﯾﺎﻧﻪ
Fennel
shoot DW

وزن ﺧﺸﮏ
اﻧﺪامﻫﺎي
ﻫﻮاﯾﯽ ﭘﻨﯿﺮك
Mallow
shoot DW

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﻤﻞ
رﻗﺎﺑﺖ
AWC

درﺻﺪ اﻓﺖ
ﻋﻤﻠﮑﺮد
YL%

ﻣﻌﺎدل ﮔﯿﺎﻫﯽ
CE

Treatment

ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ
رازﯾﺎﻧﻪ
Fennel
seed yield

Nitrogen nutritional systems
Nitrogen nutritional systems * Mallow density

Mallow
density

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﯿﺘﺮوژن × ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﻨﯿﺮك

ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﻨﯿﺮك

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﯿﺘﺮوژن

ﺗﯿﻤﺎر

Table 5- Mean comparison of studied traits under nitrogen nutritional systems and mallow densities

N1

58.47 b*

79.10 a

107.75 ab

90.09 b

9.91 d

1.04 ab

N2

74.73 a

64.70 b

110.50 a

99.75 a

0.25 e

0.99 abc

N3

46.87 c

62.55 b

72.63 c

83.88 c

16.12 c

0.87 c

N4

32.21 e

53.20 c

70.18 c

72.76 e

27.24 a

0.98 abc

N5

57.47 b

78.70 a

100.35 b

89.80 b

10.20 d

1.12 a

N6

43.96 d

60.25 b

72.23 c

79.77 d

20.23 b

0.92 bc

MD1

59.90 a

67.98 a

0c

100.00 a

0c

1.00 a

MD2

54.90 b

65.98 a

92.91 b

90.45 b

9.56 b

0.98 a

MD3

42.05 c

65.30 a

173.90 a

67.58 c

32.42 a

0.97 a

N1× MD1

64.90 b

76.80 ab

0i

100 a

0g

1.00 cd

N1× MD2

64.88 b

76.95 ab

111.6 e

99.96 a

0.04 g

1.02 cd

N1× MD3

45.63 e

83.55 a

211.65 a

70.31 de

29.70 cd

1.09 bc

N2× MD1

74.93 a

65.70 cde

0i

100 a

0g

1.00 cd

N2× MD2

74.73 a

64.80 cdef

111.60 e

99.76 a

0.25 g

0.99 cd

N2× MD3

74.53 a

63.60 def

219.90 a

99.49 a

0.51 g

0.98 cde

N3× MD1

55.88 c

71.40 bc

0i

100 a

0g

1.00 cd

N3× MD2

50.50 d

57.75 fgh

75.68 gh

90.39 b

9.61 f

0.80 f

N3× MD3

34.23 g

58.50 efgh

142.20 c

61.26 f

38.74 b

0.82 f

N4× MD1

44.50 ef

54.60 gh

0i

100 a

0g

1.00 cd

N4× MD2

34.30 g

53.70 gh

72.68 h

78.05 c

21.96 e

0.98 cde

N4× MD3

17.83 h

51.30 h

137.85 cd

40.23 g

59.77 a

0.95 de

N5× MD1

64.08 b

72.45 bc

0i

100 a

0g

1.00 cd

N5× MD2

63.60 b

83.40 a

100.05 f

99.44 a

0.56 g

1.22 a

N5× MD3

44.73 ef

80.25 a

201.00 b

69.96 de

30.05 cd

1.14 ab

N6× MD1

55.12 c

66.90 cd

0i

100 a

0g

1.00 cd

N6× MD2

41.38 f

59.25 defg

85.88 g

75.08 cd

24.92 de

0.89 def

N6× MD3

35.40 g

54.60 gh

130.80 d

64.22 ef

35.78 bc

0.86 ef

. درﺻﺪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽداري ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ5  در ﺳﻄﺢ،* ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎي داراي ﺣﺮف ﻣﺸﺘﺮك
* Means within a column followed by the same letter are not significantly different at the 5% level.
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