
649... اثر عوامل اقلیمی و مدیریتی بر پتانسیل و خالء عملکرد گندم

نشریه پژوهشهاي زراعی ایران
649-662.، ص1396پاییز، 3، شماره 15جلد 

Iranian Journal of Field Crops Research
Vol. 15, No. 3, Fall. 2017, p. 649-662

Avenaرقابت یوالف وحشی (.توان کود نیتروژن بر کاربرد ثیرأت ludoviciana L (گندم با
Triticumپاییزه (. asetivum L(تحت شرایط آب و هوایی کرمانشاه
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چکیده
با هدف بررسی رقابت علف هرز یوالف وحشی با گندم پاییزه در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزي و منـابع طبیعـی دانشـگاه رازي در    این تحقیق

اجـرا شـد. تیمارهـاي    کامل تصادفی با چهار تکرارهايهاي خرد شده در قالب طرح پایه بلوكصورت کرته اجرا شد. آزمایش ب1393-94سال زراعی 
بوتـه  100و 75، 50، 25هـاي صـفر،   عنوان عامل اصلی و تـراکم درصد نیاز گندم به کود نیتروژن به120و 100، 60، 30آزمایش شامل مقادیر کاربرد 
درصد نیاز گندم، تعداد سـنبله  120به 30عنوان عامل فرعی بودند. نتایج نشان داد با افزایش میزان کاربرد کود نیتروژن از یوالف وحشی در متر مربع به

%) و وزن خشـک کـل   1/54%)، وزن خشک کـل گنـدم (  82/49)، عملکرد دانه (%4/19)، وزن هزار دانه (%31%)، تعداد دانه در سنبله (24در متر مربع (
با شرایط عاري از علف هرز تعداد سنبله در بوته در مقایسه100) افزایش یافت. همچنین با افزایش تراکم یوالف وحشی در تیمار %2/54یوالف وحشی (

%) کاهش یافت. نتـایج  7/27%) و وزن خشک کل گندم (9/38%)، عملکرد دانه (8/21%)، وزن هزار دانه (5/23%)، تعداد دانه در سنبله (8/12متر مربع (
میزان خسارت یوالف وحشی بـر عملکـرد و   بر کود نیتروژن برهمکنش کاربرد کود نیتروژن و تراکم یوالف وحشی نیز نشان داد با افزایش میزان کاربرد 

رسد سرعت باالتر جذب منابع و تبدیل آن به ماده خشک توسط یوالف وحشی در مقایسه با گندم منجـر بـه   اجزاي عملکرد گندم افزوده شد. به نظر می
ویـژه در  تر بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم بهتیجه خسارت سنگینافزایش توان این علف هرز در رقابت براي جذب منابع و تولید بیوماس باالتر و در ن

شرایط کاربرد بیشتر کود نیتروژن گردید.

وزن خشک کل یوالف وحشی، وزن خشک کل گندم: تراکم بوته، شاخص برداشت، عملکرد دانه، هاي کلیديواژه
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غالت در حال حاضر بیش از هفتاد درصد کشت گیاهان زراعی را 
به خود اختصاص داده و در حدود پنجاه درصد از پـروتئین مـورد نیـاز    

Triticum(این بین گنـدم کند. درمین میأانسان را نیز ت asetivum

L.(اي که ها دارد، به گونهسهم بسیاري مهمی در برنامه غذایی انسان
باشـد کـه   کیلوگرم در سال مـی 232سرانه مصرف آن در ایران حدود 

باشـد  بیش از دو برابر میانگین مصرف سرانه آن در دنیا میاین مقدار 
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)USDA, 2015.(زا در هاي هرز جزء مهمترین عوامـل خسـارت  علف
طـور مسـتقیم و غیـر    هاي تولیدکشاورزي محسوب شده کـه بـه  نظام

کاهش عملکرد محصـوالت  هاي تولید ومستقیم سبب افزایش هزینه
درصد 30توسط سبب افزایش طور مهاي هرز بهشوند. علفزراعی می

Zarea-Feizabadyگردند (هزینه تولید غالت در سطح جهان می et

al., 2009هاي هرز مـورد ارزیـابی   ). در ایران نیز میزان خسارت علف
که در مـزارع گنـدم کشـور مقـدار خسـارت      طوريهقرار گرفته است، ب

Koocheki andدرصــد گـزارش شــده اســت ( 23حـدود   Khajeh-

Hosseini, 2008.(
هاي هرز مزارع گنـدم اسـت کـه    یوالف وحشی از مهمترین علف

شـود.  منجر به کاهش عملکرد زیادي در بیشتر  نقاط دنیا و ایران مـی 
همزمانی مراحل رشد، نیاز غذایی مشترك، پتانسیل تولیـد بـذر بـاال و    

ها از دالیل اصلی خسارت بـاالي ایـن   کشهاي مقاوم به علفبیوتیپ
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Kazzaziف هرز به محصول گندم است (عل et al., کـاهش  ). 2005
90هاي باالي یوالف وحشی حتی بـه میـزان   عملکرد گندم در تراکم

Ebrahimpour-Noorabadiرسـد ( درصـد نیـز مـی    et al., 2003 .(
هاي هرز بنابراین، باال بردن توان رقابتی گیاه زراعی در تداخل با علف

کنـد. در  هاي هرز ایفا مـی تلفیقی علفنقش بسیار مهمی در مدیریت
العمل علف هرز نسبت به سـطوح  این خصوص شناخت رفتار و عکس

دهـی بسـیار حـائز    مختلف حاصلخیزي خـاك در مـدیریت بهتـر کـود    
باشد. مدیریت حاصلخیزي خاك به دلیل نیازمندي یکسـان  اهمیت می

غـذایی  گیاه زراعی و علف هرز و افزایش توان رقابت براي جذب مواد 
).Blackshaw, 2004نقش مهمی در مطالعات دارد (

میزان خسارت یوالف وحشی بر عملکرد گندم به عوامل مختلفـی  
از جمله گونه و تراکم بوته علف هرز، رقم گندم، میزان مصرف عناصر 

هــاي کاشـت و ســایر شــرایط  غـذایی، تــاریخ کاشــت، فاصـله ردیــف  
). براي مثال پرچمـی و  Montazeri, 2007شناختی بستگی دارد (بوم

Parchami, andبهداروند ( Behdarvand, بـا  نشـان دادنـد   ) 2009
هـاي  در تـراکم وحشـی خسارت یوالفنیتروژنافزایش میزان کاربرد

نامبردگـان  مختلف بر رشد و عملکرد گندم به شـدت افـزایش یافـت.    
تر همچنین اظهار داشتند شدت این خسارت بر عملکرد دانه محسوس

بود. همچنین نتایج دیگر تحقیقات نشـان داد افـزایش تـراکم یـوالف     
وحشی از طریق کاهش تعداد پنجه بارور در بوته و تعداد سنبله در متر 

,Armin and Asgharipourمربع موجب کاهش عملکرد گندم شد (

قی دیگر نشان داد که بـا افـزایش تـراکم بوتـه یـوالف      تحقی.)2011
وحشی عملکرد ماده خشک کل و عملکرد دانـه گنـدم کـاهش یافـت     

)Mondani et al., 2015(      ایـن کـاهش عملکـرد در تـراکم هـاي .
1/40تـا  7/5ترتیـب از  مختلف براي عملکرد کل و عملکرد دانـه بـه  

ــا 2/8درصــد و از  ــود. موســوي  3/59ت ــر ب و همکــاران درصــد متغی
)Mousavi et al., 2013هاي رقابـت در گنـدم و   ) با بررسی شاخص

بوته در 80یوالف وحشی، گزارش کردند که بیشترین رقابت در تراکم 
Bussanپذیرد. بوسان و مکسول (متر مربع یوالف وحشی صورت می

and Maxwell, 2000بوته یوالف 90تا 60هاي ) دریافتند که تراکم
گندم شد. درصدي عملکرد55ر مربع منجر به کاهش وحشی در مت

ها در بـاالي کـانوپی گنـدم و دوام    ارتفاع بیشتر بوته، تجمع برگ
سطح برگ باالتر از مهمترین عوامل برتري رقابت یوالف وحشـی بـا   

Hassanzadeh-Dlouhyگندم گزارش شـده اسـت (   et al., 2002 .(
Asadiاسدي و همکـاران (  et al., 2013 ن دادنـد کـه هـر دو    ) نشـا

تیمـار نیتروژن و الگوي رقابت بر عملکرد و اجـزاي عملکـرد کمـی و    
کیفی گندم تأثیرگذار بود. نامبردگان اظهار داشـتند بیشـترین عملکـرد    

کیلـوگرم نیتـروژن   150تا 100دانه در شرایط عدم رقابـت و کـاربرد 
کـاهش  دست آمد و با افزایش شدت رقابت عملکرد دانـه  هدر هکتار ب

یافت. کمترین عملکرد دانه نیـز در شـرایط عـدم کــاربرد نیتــروژن      
بوته در 162دسـت آمد. همچنین با افزایش تراکم یوالف وحشی تا هب

درصد گزارش شده است عالوه براین، 62متر مربع افزایش خسارت تا 
).Qasem, 2007با افزایش میزان کاربرد نیتروژن این امر تشدید شد (

بر این اساس و با توجه به اهمیت و میزان خسـارت علـف هـرز    
یوالف وحشی در اکثر مزارع گندم کشور و با توجه به اینکــه نتیجــه   
رقابـت گیاهـان در سطوح مختلف کود نیتروژن در بسـیاري از مـوارد   

کننده رقیب برتـر اسـت و از طـرف دیگر مطالعات ناکـافی کـه   تعیین
ابـت یـوالف وحشـی و گندم پـاییزه در سـطوح   در زمینـه بررسـی رق

مختلف کود نیتروژن انجام شده است، مطالعه رقابت ایـن دو گیـاه در   
رسد. در همـین این سطح از موضوع امري مهم و ضروري به نظر می

راستا این تحقیق با هدف بررسی میزان خسـارت علـف هـرز یـوالف     
طوح مختلف فراهمـی  وحشـی بر عملکرد و اجزاي گنـدم پاییزه، در س

کود نیتروژن تحت شرایط آب و هوایی کرمانشاه اجرا گردید.

هامواد و روش
هـاي  هاي خرد شده در قالب طـرح بلـوك  صورت کرتآزمایش به
تکرار در مزرعـه تحقیقـاتی پـردیس کشـاورزي و     4باکامل تصادفی 

دقیقـه و  9درجـه و  47منابع طبیعی دانشگاه رازي (طول جغرافیـایی  
1319دقیقه و ارتفاع از سـطح دریـا   21درجه و 34رض جغرافیایی ع

متر و حداکثر و حداقل دماي میلی455متر) با متوسط بارندگی سالیانه 
گراد طی سال زراعی درجه سانتی9/5و 6/22ترتیب، مطلق ساالنه به

سطح کود نیتروژن چهاراجرا شد. تیمارهاي آزمایش شامل 94-1393
هـاي  عنـوان کـرت  هدرصد نیاز کودي گندم) بـ 120و 100، 60، 30(

بوتـه  100و 75، 50، 25، 0اصلی و تراکم علف هرز یوالف وحشـی ( 
پـاییزه  هاي فرعی بودند. نیاز غذایی گندم عنوان کرتهدر متر مربع) ب

به عناصر غذایی با توجه به نتایج آزمـایش خـاك صـورت    رقم پیشتاز 
اسـتفاده از  تی مـذکور و همچنـین  ) در مزرعه تحقیقـا 1گرفته (جدول 

ي کشت گندم آبی موسسـه تحقیقـات اصـالح و    نامهراهنمایی توصیه
,Seed and Plant Improvement Instituteتهیـه نهـال و بـذر (   

کیلـوگرم  250کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپـل و  100)، 2012
توجه به درصد در نظر گرفته شد. این انتخاب با46در هکتار کود اوره 

مقدار کربن آلی خاك و فسفر قابل جذب خاك صورت گرفت. 
و عمیـق، سـپس دیسـک   سازي مزرعه شـامل شـخم نیمـه   آماده

هـرز یـوالف   پاشی، قبل از کاشت انجام شـد. بـذر گنـدم و علـف    کود
بوتـه در متـر   400آبان کشت شد. تـراکم گنـدم   20وحشی در تاریخ 

متر از یکدیگر کشت شدند. سانتی20مربع بود و در خطوطی با فاصله 
بـذر  متـر بـود.  3طـول  هردیف کاشت بـ 10هر کرت آزمایشی شامل 

هاي بوجاري بذر هرز یوالف وحشی نیز از مزارع اطراف و شرکتعلف
آوري شد و سپس براي شکستن خواب بذر از پیش تیمار نیتـرات  جمع

Dezhkamسـاعت اسـتفاده شـد (   24درصد و به مدت 2پتاسیم  et

al., 2011.(هـرز یـوالف   هاي مورد بررسی بذر علـف در تمامی تیمار
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هاي گندم کشت شد و در مرحلـه  وحشی با تراکم باالتر در بین ردیف
هاي مورد نظـر، اقـدام بـه عمـل     برگی، براي رسیدن به تراکم5تا 4

ها گردید.تنک کردن بوته

وصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایشخص-1جدول
Table 1- Physical and chemical characteristics of experiment location soil

عمق 
بردارينمونه

Sampling
Depth
)cm(

pHN
)%(

P
)ppm(

K
)ppm(

امالح 
محلول

Ec×103

Clay
)%(

Sand
)%(

Silt
)%(

ماده آلی
Organic
matter

(%)

خاكبافت 
Soil texture

0-307.740.1520.62820.5045.410.743.91.5
رسی-سیلتی

Silt clay

30-607.760.134.62460.7546.616.736.71.3
رسی-سیلتی

Silt clay

کود نیتروژن نیز در سه مرحله زمان کاشت، اوایل سـاقه رفـتن و   
گلدهی به خاك اضافه شد. آبیاري نیز بـر حسـب نیـاز گیـاه و     ابتداي 

فت. در طـول فصـل رشـد تمـام گیاهـان      رصورت ردیفی صورت گهب
صورت دستی وجین شد و همچنین در ابتـداي  ها بهناخواسته در کرت

% و میـزان  SL5/67(توفوردي+ ام سی پـی آ کش ساقه رفتن از علف
اي و رعایـت دز مصـرفی توصـیه    لیتر در هکتار) با سمپاش تلمبه5/1

خـرداد)  31شده، استفاده گردید. در مرحله رسیدگی برداشت (در تاریخ 
بـرداري  متر مربع نمونـه 1از مساحت پس از حذف حاشیهاز هر کرت

گـراد  درجه سـانتی 72ها در دماي نهایی صورت گرفت و سپس نمونه
ـ   ه گنـدم و  آون به مدت زمان کافی قرار داده شد و سپس عملکـرد دان

گیري عملکرد وزن خشک کل گندم و یوالف به تفکیک تیمارها اندازه
سنبله 10شد. جهت بررسی اجزاي عملکرد نیز ابتدا از نمونه برداشتی 

صورت کامالً تصادفی انتخاب شد و تعداد دانه در سنبله، وزن هـزار  به
شد. همچنـین تعـداد سـنبله در متـر     گیريو اندازهدانه گندم شمارش

شـد. در پایـان جهـت تجزیـه و     شـمارش مربع نیز در نمونه برداشتی 
4/9نسـخه  SASافـزار  هاي مستخرج از آزمـایش از نـرم  تحلیل داده

تـر پاسـخ   دقیـق دركاستفاده شد. همچنین جهت تجزیـه تکمیلـی و   
دهـی اثـرات   هاي اصلی برشهاي فرعی در هر سطح از فاکتورفاکتور

ها نیـز بـه   نجام شد. مقایسه میانگیناSASافزار متقابل در محیط نرم
درصد انجام گرفت.پنجو در سطح دانکنروش

نتایج و بحث
وزن خشک کل یوالف وحشی

وزن خشک کل یوالف وحشـی بـا افـزایش میـزان کـاربرد کـود       
) را P<.0001داري (وحشـی تغییـرات معنـی   نیتروژن و تراکم یوالف

تراکم یوالف وحشـی، وزن  نظر از افزایش ). صرف2نشان داد (جدول 
30خشک کل یوالف وحشی با افزایش میزان کاربرد کود نیتـروژن از  

درصـد  2/54درصـد نیـاز گیـاهی بـا     120درصد نیاز گیاهی گندم به 
). به 3کیلوگرم در هکتار رسید (جدول 3/4429به 5/2026افزایش از 

تـروژن  علت کاربرد کود نیهرسد فراهمی بیشتر عناصر غذایی بنظر می
و بهبود جذب آن منجر به افزایش وزن خشک کل یوالف وحشی شد. 

علـت کـاربرد   هدرصدي وزن خشک کل یوالف وحشی ب166افزایش 
کیلوگرم نیتروژن در هکتار توسط محققان دیگر نیز گزارش شده 180

Moradi-Telavatاست ( et al., 2010 .(
ـ نتایج این بررسی همچنین نشان داد صرف زایش میـزان  نظر از اف

کاربرد کود نیتروژن با افزایش تراکم یوالف وحشی، وزن خشک کـل  
کیلـوگرم در  6/1936کـه از  طوريهداري افزایش یافت، بطور معنیهب

کیلوگرم در هکتار در 3/4319بوته در متر مربع به 25هکتار در تراکم 
درصدي را نشان2/55بوته در متر مربع رسید که افزایش 100تراکم 

). افزایش تراکم بوته در واحد سطح ممکن است از طریق 3داد (جدول 
بهبود توان رقابت یوالف وحشی با گندم در جذب نور و مـواد غـذایی   

علت افزایش شاخص سطح برگ و تراکم باالتر ریشه یوالف باشـد هب
)Dhima and Eleftherohorinos, 2001دهـی بـرهمکنش   ). برش

و تراکم یوالف وحشی نیز نشان از تغییرات میزان کاربرد کود نیتروژن
دار وزن خشک کل یوالف وحشی، با افزایش تراکم، در هر یـک  معنی

که در سـطح  طوري)، به2از سطوح کاربرد کود نیتروژن داشت (جدول 
100بوته بـه  25درصد نیاز گیاهی گندم، افزایش تراکم از 30کودي 

رصـدي وزن خشـک کـل    د60بوته در متر مربع، منجر بـه افـزایش   
).1یوالف وحشی شد (شکل 
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تجزیه واریانس عملکرد دانه گندم و وزن خشک کل گندم و یوالف وحشی در تیمارهاي کاربرد کود نیتروژن و تراکم یوالف وحشی-2جدول 
Table 2- Analysis of variance for wheat grain yield and wheat and wild oat total dry weight in nitrogen fertilizer

application and wild oat density treatments
)Pسطوح احتمال (

درجه
دياآز عملکرد دانه گندم وزن خشک کل گندم وزن خشک کل یوالف 

وحشی
شاخص 
برداشت

S.O.V ریمنابع تغی d.f Wheat grain
yield

Wheat total dry
weight

Wild oat total dry
weight

Harvest
index

Block بلوك 3 0.0011 0.0004 0.0002 0.0104

Nitrogen (N) نیتروژن 3 <.0001 <.0001 <.0001 0.0010

Error a خطاي اصلی 9

Density(D) تراکم 4 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

N×D تراکم×نیتروژن 12 <.0001 <.0001 0.0008 0.9995

Error b خطاي فرعی 48

C.V (%) ضریب تغییرات - 5.15 3.47 32 7.45

براي عملکرد دانه گندم و وزن خشک کل گندم و یوالف وحشیدهی برهمکنش تراکم یوالف وحشی در سطوح کاربرد کود نیتروژنبرش
Slicing interaction of wild oat density in nitrogen fertilizer application levels for wheat grain yield and wheat and wild oat total

dry weight
)P(سطوح احتمال

نیتروژن  درجه 
آزدي عملکرد دانه گندم ماده خشک گندم ماده خشک یوالف وحشی

Nitrogen (kg.ha-1) df Wheat grain yield Wheat total dry
weight

Wild oat total dry
weight

N1       35 (30%) 4 <.0001 0.0013 <.0001
N2 70 (60%) 4 <.0001 <.0001 <.0001
N3    115 (100%) 4 <.0001 <.0001 <.0001
N4    140 (120%) 4 <.0001 <.0001 <.0001

مورد ارزیابی گندم و یوالف وحشیهاي اثرات نیتروژن و تراکم یوالف وحشی بر ویژگی-3جدول 
Table 3- Effects of nitrogen and wild oat density on evaluated traits in wheat and wild oat

تیمارهاي آزمایش تعداد سنبله 
در متر مربع

تعداد دانه در 
سنبله

وزن هزار 
دانه

عملکرد دانه 
گندم وزن خشک گندم وزن خشک یوالف

Treatments No of
Spikem-2

No of
Grainspike-1

1000
grain

weight

Wheat grain
yield (kg ha-1)

Wheat dry
matter (kg ha-1)

Wild oat dry
matter (kg ha-1)

Nitrogen levels
N1 (30%) 455.30 c 24.02 d 28.36 c 3326.9 c 7657.5 d 2026.5  c
N2 (60%) 499 b 27.80 c 31.64 b 4552.6 b 10882.3 c 2587.6  c

N3 (100%) 570.50 a 31.05 b 34.40 a 6420.1 a 15375 b 3383.7  b
N4 (120%) 591.95 a 34.82 a 35.20 a 6630.4 a 16705 a 4429.3  a

wild oat Density
D1 (0) 561.87 a 32.71 a 35.59 a 6262.75 a 14286    a -

D2 (25) 553.84 a 31.77 a 35.23 a 6104.90 a 14077   a 1936.6 d
D3 (50) 530.56 b 30     b 32.74 b 5466.33 b 13022.5 b 2682.8 c
D4 (75) 510.37 c 27.62 c 30   c 4517.58 c 11561.9 c 3488.1 b
D5(100) 489.87 d 25   d 28 d 3823.40 d 10326.4 d 4319.3  a

داري ندارندتفاوت معنیدانکنزمونآاعدادي که داراي حروف مشترك هستند بر اساس و براي هر عاملدر هر ستون
Means in each column and for each factor followed by similar letter(s) are not significantly different using Duncan test
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±دهنده هاي عمودي نشانمیله.وزن خشک کل یوالف وحشیاثر تیمارهاي میزان کاربرد کود نیتروژن و تراکم یوالف وحشی بر -1شکل
درصد نیاز 120و 100، 60، 30ترتیب دهنده بهشاننN4و N1 ،N2 ،N3) است. در این شکل n=4خطاي استاندارد از میانگین (

استمربعمتردریوالف وحشیبوته100و0،25،50،75هاي دهنده تراکمنشانD5وD1،D2،D3،D4وگندم به نیتروزن 
Figure 1- Effect of nitrogen fertilizer application and wild oat density treatments on wild oat dry matter. Vertical bars

represent ± standard error of the mean (n = 4). N1, N2, N3 and N4 show 30, 60, 100 and 120% of wheat demand to
nitrogen and D1, D2, D3, D4 and D5 show wild oat plant density per m-2, respectively

درصـد نیـاز گیـاهی    120این در حالی بود کـه در سـطح کـودي    
بوته در متر مربع، منجر به افـزایش  100بوته به25افزایش تراکم از 

درصدي وزن خشک کل یوالف وحشی شد. نتایج نشان داد که 1/55
تر کاربرد تغییر در تراکم بوته علف هرز یوالف وحشی، در مقادیر پایین

120درصد نیاز گیـاهی) نسـبت بـه مقـادیر بـاالتر (     30کود نیتروژن (
بیشـتري را بـه همـراه    درصـد، وزن خشـک   9/4درصد نیاز گیـاهی)،  

رسـد علـت ایـن اخـتالف واکـنش بهتـر       ). به نظر می1داشت (شکل 
یوالف وحشی نسبت به گندم در سطح کودي کمتـر در رقابـت بـراي    

هاي محققان دیگر که نشان جذب مواد غذایی باشد. این نتایج با یافته
دادند یـوالف وحشـی در جـذب نیتـروژن در شـرایط رقابـت توانـایی        

;Arminand Asgharipour, 2011(ارد همخوانی داشـت باالتري د

Parchami and Behdarvand, 2009(.

گندمعملکردياجزا
ر متر مربعتعداد سنبله د

نتایج این بررسی نشان داد که اثر نیتروژن و تراکم یوالف وحشی 
دار و همچنین برهمکنش آنها بر تعداد سنبله گندم در متر مربع، معنـی 

)P<.0001 نظــر از افــزایش تــراکم یــوالف ). صــرف4) بــود (جــدول
درصـد نیـاز گیـاهی    100وحشی، با افزایش میزان کاربرد نیتروژن تـا  

درصـد نیـاز   30تعداد سنبله در متر مربـع در مقایسـه بـا تیمـار     گندم، 
درصد افزایش یافت، اما افزایش بیشتر کـاربرد نیتـروژن   2/20گیاهی

). همچنـین  3تفاوت مشهودي در بهبود ایـن صـفت نداشـت (جـدول     
یوالف وحشی علف هرزثیر کود نیتروژن افزایش تراکم أنظر از تصرف

که طوريهتعداد سنبله در متر مربع شد، بدارنیز منجر به کاهش معنی
بوته یوالف وحشی در متر مربع در مقایسـه بـا شـرایط    100در تراکم 

درصـد  8/12عاري از علف هرز تعداد سـنبله گنـدم در متـر مربـع بـا      
). 3افت کرد (جدول سنبله در متر مربع9/489به 9/561کاهش از 
ی در هر یـک از  دهی برهمکنش افزایش تراکم یوالف وحشبرش

سطوح کاربرد کود نیتروژن نیز نشان از تفاوت آشـکار ایـن صـفت در    
). در هر یـک از سـطوح   4سطوح مختلف کود نیتروژن داشت (جدول 

ـ  ثیر متفـاوتی بـر   أکاربرد کود نیتروژن، افزایش تراکم یوالف وحشی ت
بوته در متـر  100که خسارت تراکم طوريتعداد سنبله گندم داشت، به

درصد نسبت به شرایط عاري 30یوالف وحشی در سطح کودي مربع 
درصد بود، این در حالی بـود کـه کـاربرد کـود     8/10از یوالف وحشی 

درصد خسـارت شـد   2/15درصد نیاز گیاهی منجر به 100نیتروژن تا 
تواند به دلیل رشد رویشی یـوالف و محـدود کـردن    ) که می2(شکل 

Asadiزنی باشد (فضاي رشد و پنجه et al., 2013.(
درصد نیاز گیاهی گندم، 120همچنین با افزایش سطح کودي به 

30درصد نسبت به شرایط کودي 1/1از خسارت یوالف وحشی حدود 
تواند به دلیل نقش مثبـت کـود نیتـروژن بـر     درصد کاسته شد که می

-Moradiمـرادي تـالوت و همکـاران (   .افزایش تعـداد سـنبله باشـد   

Telavat et al., ) نیـز نشـان دادنـد بـا افـزایش کـاربرد کـود        2010
کیلوگرم در هکتار تعداد سنبله گندم در متر مربـع بـه   120نیتروژن تا 

شدت افزایش یافت ولی با افزایش بیش از این مقدار روند کاهشـی را  
نشان داد. پژوهش دیگري نیـز نشـان داد بـا افـزایش سـطح کـودي       

Asadiفت (بر تعداد سنبله گندم افزایش یاخسارت et al., 2013.(
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هاي مورد بررسی گندم در تیمارهاي کاربرد کود نیتروژن و تراکم یوالف وحشیتجزیه واریانس ویژگی-4جدول
Table 4- Analysis of variance for  wheat  characteristics evaluated in nitrogen fertilizer application and wild oat density

treatments
)P(سطوح احتمال 

درجه
آزدي تعداد سنبله در متر مربع تعداد دانه در سنبله وزن هزار دانه

S.O.V ریمنابع تغی d.f No of Spikem-2 No of Grainspike-1 1000 grain weight

Block بلوك 3 0.001 0.0004 0.1383

Nitrogen (N) نیتروژن 3 <.0001 <.0001 <.0001

Error a خطاي اصلی 9

Density(D) تراکم 4 <.0001 <.0001 <.0001

N×D تراکم×نیتروژن 12 <.0001 <.0001 <.0001

Error b خطاي فرعی 48

C.V (%)
ضریب 
تغییرات - 4.63 3.66 2.77

تیمارهاي کاربرد کود نیتروژن بر اجزاي عملکرد گندمدهی اثر متقابل نیتروژن و تراکم یوالف وحشی در برش
Slicing interaction of nitrogen fertilizer and wild oat density on yield components in nitrogen fertilizer application treatments

)Pr(سطوح احتمال

نیتروژن  درجه 
آزدي تعداد سنبله در متر مربع سنبلهتعداد دانه در  وزن هزار دانه

Nitrogen (kg ha-1) d.f No of Spikem-2 No of Grain spike-1 1000 grain weight
N1         35 (30%) 4 <.0001 <.0001 <.0001
N2         70 (60%) 4 <.0001 <.0001 <.0001

N3        115 (100%) 4 <.0001 <.0001 <.0001
N4        140 (120% 4 <.0001 <.0001 <.0001

±دهنده هاي عمودي نشانمیلهسنبله گندم در متر مربع.تعداداثر تیمارهاي میزان کاربرد کود نیتروژن و تراکم یوالف وحشی بر - 2شکل
درصد نیاز 120و 100، 60، 30ترتیب دهنده بهشاننN4و N1 ،N2 ،N3) است. در این شکل n=4خطاي استاندارد از میانگین (

استمربعمتردریوالف وحشیبوته100و0،25،50،75هاي دهنده تراکمنشانD5وD1،D2،D3،D4وگندم به نیتروزن 
Figure 2- Effect of nitrogen fertilizer application and wild oat density treatments on wheat spike.m-2. Vertical bars
represent ± standard error of the mean (n = 4). N1, N2, N3 and N4 show 30, 60, 100 and 120% of wheat demand to

nitrogen  and D1, D2, D3, D4 and D5 show wild oat plant density per m-2, respectively
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ه در سنبلهتعداد دان
اثر کـاربرد کـود نیتـروژن و تـراکم یـوالف وحشـی و همچنـین        

) بـود  P<.0001دار (برهمکنش آنها بر تعداد دانه در سنبله گندم معنی
نظر از تراکم یوالف وحشی با افزایش میزان کـاربرد  ). صرف4(جدول 

درصد نیاز گیاهی گندم تعداد دانه در سنبله 120به 30کود نیتروژن از 
دانـه بهبـود یافـت    8/34بـه  1/24درصـد افـزایش از   1/31حدود با 

). محققان دیگر نیز نشان دادند با افزایش میزان کاربرد کـود  3(جدول 
شدت بهبود کیلوگرم در هکتار دانه در سنبله گندم به180نیتروژن به 

Mousaviیافـت (  et al., 2013; Asadi et al., 2013  همچنـین .(
ي کود نیتروژن، تعداد دانه در سـنبله بـا افـزایش    نظر از تیمارهاصرف

اي کـه در تـراکم   تراکم یوالف وحشی به شدت کاهش یافت، به گونه
6/23بوته در متر مربع نسبت به شرایط عاري از علـف هـرز بـا    100

). 3دانه در سنبله افـت کـرد (جـدول    1/25به 7/32درصد کاهش از 
Anafjeh(عنافجه و همکـاران  et al., 2008    نیـز در تحقیـق خـود (

نشان دادند که افزایش در تراکم بوته یـوالف وحشـی در متـر مربـع،     
گردد.سبب افزایش خسارت می

خطاي ±دهنده نشانهاي عمودي میلهدانه در سنبله گندم.تعداداثر تیمارهاي میزان کاربرد کود نیتروژن و تراکم یوالف وحشی بر - 3شکل
درصد نیاز گندم به 120و 100، 60، 30ترتیب دهنده بهشاننN4و N1 ،N2 ،N3) است. در این شکل n=4استاندارد از میانگین (

است.مربعمتردریوالف وحشیبوته100و0،25،50،75هاي دهنده تراکمنشانD5وD1،D2،D3،D4ونیتروزن 
Figure 3- Effect of nitrogen fertilizer application and wild oat density treatments on wheat number of grain

spike-1. Vertical bars represent ± standard error of the mean (n = 4). N1, N2, N3 and N4 show 30, 60, 100 and 120% of
wheat demand to nitrogen and D1, D2, D3, D4 and D5 show wild oat plant density per m-2, respectively

30نتایج این بررسی همچنین نشـان داد کـه در شـرایط کـاربرد     
بوته در متر مربـع  100درصد نیاز گیاهی گندم به کود نیتروژن تراکم 

کـاهش  یوالف وحشی نسبت به شرایط عاري از علف هرز منجـر بـه   
درصدي تعداد دانه در سنبله شد، این در حالی بود که در شرایط 8/20

درصد کود نیتروژن با افـزایش تـراکم، خسـارت وارده بـه     120کاربرد 
رسـد افـزایش   ). به نظر مـی 3درصد افزایش یافت (شکل 2/30حدود 

میزان کاربرد کود نیتروژن منجر به افزایش تـوان رقـابتی علـف هـرز     
براي جذب عناصر غذایی و سـایر منـابع در رقابـت بـا     یوالف وحشی 

گندم گردید. همچنین در شرایط کاربرد مقـادیر بـاالتر کـود نیتـروژن     
اندازي یوالف وحشی بر گندم در مرحله زایشی ممکن است منجر سایه

اي و در هاي ذخیرهبه کاهش تخصیص مواد فتوسنتزي به سمت اندام
Asadiدانه در سنبله گنـدم شـود (  هاي نهایت کاهش تعداد آغازه et

al., 2013; Anafjeh et al., 2008.(

وزن هزار دانه 
نتایج این بررسی نشان دادوزن هزار دانه گندم نیز همچون سـایر  

) نسبت به تغییرات میزان P<.0001داري (طور معنیهاجزاي عملکرد ب
ــین    ــوالف وحشــی و همچن ــه ی ــراکم بوت ــروژن و ت ــود نیت کــاربرد ک

نظـر از  ). صـرف 4رهمکنش آنها به شدت واکنش نشان داد (جـدول  ب
30حضور یوالف وحشی با افـزایش میـزان کـاربرد کـود نیتـروژن از      

درصـد  4/19درصد نیاز گیاهی گندم، وزن هزار دانه با 100درصد به 
). همچنـین  3گـرم بهبـود یافـت (جـدول     4/34بـه  4/28افزایش از 

بوته یوالف 100کود نیتروژن در تراکم هاي کاربردنظر از تیمارصرف
وحشی در متر مربع نسبت به عدم حضور یـوالف وحشـی، وزن هـزار    

گـرم کـاهش یافـت    1/28بـه  6/35درصد افت از 3/21دانه گندم با 
درصـد  100). همچنین با افزایش سطح کودي بـه بـیش از   3(جدول 

نـه گنـدم   اي در وزن هـزار دا نیاز گیاهی گندم اختالف قابل مالحظـه 
دیده نشد و تنها باعث افزایش شدت خسارت به وزن هزار دانه گردید، 
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بوته در متر مربع یوالف وحشی نسبت 100که خسارت تراکم طوريبه
به شرایط عاري از علف هرز در شرایط کاربرد کود نیتروژن به میـزان  

درصـد  6/10درصد نیاز گیاهی 120درصد نیاز گیاهی نسبت به 100
). اگرچه وزن هزار دانه صفتی با نوسانات اندك 4یافت (شکل افزایش

اي و گونـه واسطه رقابـت درون است ولی با تشدید شرایط نامطلوب به
یابـد  گیرد  و بـه شـدت کـاهش مـی    ثیر قرار میأاي تحت تگونهبرون

)Asadi et al., 2013   ــامی ــایج حس ــا نت ــی ب ــن بررس ــایج ای ). نت
)Hesammi, 2011 داشت. نامبرده اظهار داشت با افـزایش  ) مطابقت

میزان کاربرد کود نیتروژن وزن هزار دانه گندم به شدت افزایش یافت 
هاي هرز منجـر بـه خسـارت    این در حالی بود که افزایش تداخل علف

شدید وزن هزار دانه گردید.

خطاي استاندارد از ±دهنده هاي عمودي نشانمیلهکود نیتروژن و تراکم یوالف وحشی بر وزن هزار دانه گندم.اثر تیمارهاي میزان کاربرد -4شکل
،D1،D2ودرصد نیاز گندم به نیتروزن 120و 100، 60، 30ترتیب دهنده بهشاننN4و N1 ،N2 ،N3) است. در این شکل n=4میانگین (

D3،D4وD5استمربعمتردریوالف وحشیبوته100و0،25،50،75هاي دهنده تراکمنشان
Figure 4- Effect of nitrogen fertilizer application and wild oat density treatments on 1000grain weight. Vertical bars

represent ± standard error of the mean (n = 4). N1, N2, N3 and N4 show 30, 60, 100 and 120% of wheat demand to nitrogen
and D1, D2, D3, D4 and D5 show wild oat plant density per m-2, respectively

خطاي ±دهنده هاي عمودي نشانمیلهاثر تیمارهاي میزان کاربرد کود نیتروژن و تراکم یوالف وحشی بر وزن خشک گندم.- 5شکل
درصد نیاز گندم به 120و 100، 60، 30ترتیب دهنده بهشاننN4و N1 ،N2 ،N3) است. در این شکل n=4استاندارد از میانگین (

استمربعمتردریوالف وحشیبوته100و0،25،50،75هاي دهنده تراکمنشانD5وD1،D2،D3،D4ونیتروزن 
Figure 5- Effect of nitrogen fertilizer application and wild oat density treatments on wheat dry matter. Vertical bars

represent ± standard error of the mean (n = 4). N1, N2, N3 and N4 show 30, 60, 100 and 120% of wheat demand
to nitrogen and D1, D2, D3, D4 and D5 show wild oat plant density per m-2, respectively

عملکرد گندم
وزن خشک کل گندم

نتایج این تحقیق نشان داد اثر کاربرد کود نیتروژن و تراکم یوالف 
دار وحشی و همچنین برهمکنش آنها بر وزن خشک کل گندم، معنـی 

)P<.0001 میزان افزایش عملکرد وزن خشـک کـل   ). 2) بود (جدول
علت افزایش میزان هگندم بدون در نظر گرفتن تراکم یوالف وحشی ب

درصـد نیـاز گیـاهی گنـدم،     120درصد به 30کاربرد کود نیتروژن از 
درصد بود. به عبارتی دیگر با افزایش میزان کاربرد کود نیتروژن 2/54

1/16705بـه  5/7657درصد نیاز گیاهی وزن خشـک کـل از   120تا 
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نظـر از  ). همچنـین صـرف  3کیلوگرم در هکتار بهبـود یافـت (جـدول    
تیمارهاي کاربرد کود نیتروژن با افزایش در تراکم یوالف وحشی وزن 

، 50، 25هـاي  که در تراکمطوريهخشک کل به شدت کاهش یافت، ب
بوته در متر مربع نسـبت بـه شـرایط عـاري از علـف هـرز       100و 75
).3درصد کاهش یافت (جدول 7/27و 1/19، 8/8، 5/1ترتیب به

برهمکنش افزایش کاربرد کود نیتروژن و تراکم یوالف وحشی نیز 
نشان داد که در سطوح مختلف کود نیتروژن، افـزایش تـراکم یـوالف    

). در 2ثیر متفاوتی بر وزن خشک کل گندم داشـت (جـدول   أوحشی ت
دم، وزن خشـک کـل   درصد نیتروژن مـورد نیـاز گنـ   30مین أشرایط ت

بوته یوالف وحشی در متر مربع نسـبت بـه عـدم    100گندم در تراکم 
که در تیمـار  درصدکاهش یافت، در صورتی6/13حضور این علف هرز 

درصـد بـود   2/32درصد نیاز گیاهی میزان خسارت 120سطح کودي 
). کاهش بیشتر وزن خشک کل گندم در شرایط کاربرد بیشتر 5(شکل 

ثیر مثبت عناصر غذایی بر افزایش أممکن است به دلیل تکود نیتروژن 
هاي هرز باشد. تحقیقات صورت گرفته نیز نشـان از  توان رقابتی علف

م بـا افـزایش کـاربرد کـود     أخسارت بیشتر یوالف وحشی به گندم تـو 
که کاهش طوريههاي باالتر این علف هرز داشت، بنیتروژن در تراکم
درصد متغیر بود کـه بـا   3/59تا 7/5از هاي مختلف عملکرد در تراکم

;Qasem, 2007(نتایج این تحقیـق همخـوانی داشـت    Mondani,

2012; Mousavi et al., 2013.(
عملکرد دانه

اثرات سـاده و  )P>0001.(دارينتایج این بررسی نمایانگر معنی
یـوالف وحشـی بـر    همچنین بـرهمکنش سـطوح نیتـروژن و تـراکم    

نظر از حضور یوالف وحشی با ). صرف2عملکرد دانه گندم بود (جدول 
درصد نیاز غـذایی گنـدم بـه    30افزایش میزان کاربرد کود نیتروژن از 

8/49تـدریج افـزایش یافـت و بـا رشـد      درصد، عملکرد دانه بـه 120

). 3کیلوگرم در هکتار رسـید (جـدول   4/6630به 9/3326درصدي از 
نظر از کاربرد کود نیتروژن بـا افـزایش تـراکم یـوالف     نین صرفهمچ

وحشی عملکرد دانه گندم به شدت کاهش یافت. عملکرد دانـه گنـدم   
نسبت به شـرایط عـاري از یـوالف    100و 75، 50، 25هاي در تراکم

درصــد کــاهش یافــت 9/38و 9/27، 7/12، 5/2ترتیــب، وحشــی بــه
علت تداخل یوالف وحشی بـا  هب). کاهش عملکرد دانه گندم 3(جدول 

کـه در  طـوري افزایش میزان کاربرد کود نیتـروژن تشـدید گردیـد، بـه    
درصد نیتروژن مورد نیاز گندم افزایش تراکم یوالف 30مین أشرایط ت

بوته در متر مربع در مقایسه با شرایط عاري از علف هـرز بـه   100به 
ه در شـرایط کـ درصد خسارت وارد شـد، در حـالی  3/26عملکرد دانه 

درصدي نیتروژن مورد نیاز گیاه افزایش تراکم یـوالف تـا   120مین أت
درصـد بـه عملکـرد    6/45بوته نسبت به شرایط بدون علف هرز 100

رسـد در شـرایط کـاربرد    ). به نظر مـی 6دانه خسارت وارد کرد (شکل 
علت توانایی باالي ریشه یوالف وحشـی  همقادیر باالي کود نیتروژن ب

ت براي جذب عناصر غذایی و همچنین کـارایی بـاالتر تبـدیل    در رقاب
هاي هرز در مقایسه با گیاهان زراعی، منابع به ماده خشک توسط علف

) و در نتیجه این موضوع 1باعث بهبود رشد بخش هوایی شده (شکل 
)، تعـداد  2تواند سبب کاهش تعداد سنبله گندم در متر مربع (شکل می

) و در نهایت عملکرد 4وزن هزار دانه (شکل )،3دانه در سنبله (شکل 
دانه گندم شود. از طرفی کاهش عملکرد دانه گنـدم نشـان از رقابـت    
یوالف وحشی حتی در مرحله زایشی دارد که با کاهش فتوسنتز جاري 
و انتقال مجدد ترکیبات فتوسنتزي گندم و نتیجه کاهش دانه در سنبله 

ـ  و وزن هزار دانه همراه است که ممکن  انـدازي  علـت سـایه  هاسـت ب
ــدم باشــد    ــرچم و ســنبله گن ــرگ پ ــوالف وحشــی روي ب شاخســار ی

)Anafjeh et al., 2008; Moradi-Telavat et al., 2010; Asadi

et al., 2013.(

خطاي ±دهنده هاي عمودي نشانمیلهعملکرد دانه گندم.اثر تیمارهاي میزان کاربرد کود نیتروژن و تراکم یوالف وحشی بر -6شکل
درصد نیاز گندم به 120و 100، 60، 30ترتیب دهنده بهشاننN4و N1 ،N2 ،N3است. در این شکل )n=4استاندارد از میانگین (

استمربعمتردریوالف وحشیبوته100و0،25،50،75هاي دهنده تراکمنشانD5وD1،D2،D3،D4ون ژنیترو
Figure 6- Effect of nitrogen fertilizer application and wild oat density treatments on wheat grain yield. Vertical bars

represent ± standard error of the mean (n = 4). N1, N2, N3 and N4 show 30, 60, 100 and 120% of wheat demand
to nitrogen and D1, D2, D3, D4 and D5 show wild oat plant density per m-2, respectively
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برداشتشاخص
شاخص برداشت گندم با افزایش میـزان کـاربرد کـود نیتـروژن و     

داري از خود واکنش نشـان داد  طور معنیهتراکم بوته یوالف وحشی، ب
ـ   ). شاخص 2(جدول  کـود میـزان کـاربرد   شیافـزا ابرداشـت گنـدم ب

2/39درصد نیاز گیاهی) بـه  30درصد (سطح کودي 5/43نیتروژن از 
ازیناشتواندیمکهدرصد نیاز گیاهی) رسید120درصد (سطح کودي

شیافـزا بهدانهعملکرددر مقایسه بااهیگیشیروبخشبهترواکنش
یوحشوالفیتراکمشیافزابا). 7(شکل باشدمیزان کاربرد نیتروژن

درصد در 7/44که از طوريهکاهش یافت، ببرداشت گندمشاخصزین

بوتـه  100درصد در تراکم 7/37شرایط عدم حضور یوالف وحشی به 
عملکـرد شتریبکاهشلیدلبه تواندمیدر متر مربع رسید که این امر

ويدآبـا ضیفـ زارع).8(شـکل  اشدباهیگخشکوزنبهنسبتدانه
Zarea-Feizabady(همکاران et al., 2009(    نیـز در تحقیـق خـود

بیان داشتند که شاخص برداشت با افزایش سـطح نیتـروژن و تـراکم    
یوالف وحشی روند کاهشی داشت. نتایج این تحقیق همچنین نشـان  
داد که برهمکنش افزایش میزان کاربرد کود نیتـروژن و تـراکم بوتـه    

).2دار بود (جدول یوالف وحشی بر شاخص برداشت گندم غیر معنی

) n=4خطاي استاندارد از میانگین (±دهنده هاي عمودي نشانمیلهاثر تیمار میزان کاربرد کود نیتروژن بر شاخص برداشت گندم.- 7شکل
ن استنیتروژدرصد نیاز گندم به 120و 100، 60، 30ترتیب دهنده بهنشانN4و N1 ،N2 ،N3است. در این شکل 

Figure 7- Effect of nitrogen fertilizer application treatment on wheat harvest index. Vertical bars represent ± standard
error of the mean (n = 4). N1, N2, N3 and N4 show 30, 60, 100 and 120% of wheat demand to nitrogen, respectively

) است. n=4خطاي استاندارد از میانگین (±دهنده هاي عمودي نشاناثر تیمار تراکم یوالف وحشی بر شاخص برداشت گندم. میله- 8شکل
استمربعمتردریوالف وحشیبوته100و0،25،50،75هاي دهنده تراکمنشانD5و D1،D2،D3،D4در این شکل 

Figure 8- Effect of wild oat density treatment on wheat harvest index. Vertical bars represent ± standard error of the
mean (n = 4). D1, D2, D3, D4 and D5 show wild oat plant density per m-2, respectively

ضرایب همبستگی
ــزان   ــایج جــدول ضــرایب همبســتگی نشــان داد بیشــترین می نت
همبستگی بین صفت تعداد سنبله در متر مربع و عملکـرد دانـه گنـدم    

) و کمترین آن بین تعداد دانه در سنبله و عملکرد دانه گنـدم  88/0**(
تـوان  دسـت آمـده مـی   ). با توجه به ضرایب بـه 5وجود داشت (جدول 

ترتیب شی بر عملکرد دانه گندم بهنتیجه گرفت که خسارت یوالف وح
و تعداد سـنبله در  از طریق کاهش تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه
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درصـد در  8/12و 9/21، 6/23ترتیـب،  متر مربع با میزان خسارت به
بوته در متر مربع نسبت به شرایط عاري از علف هرز پیش 100تراکم 

مین نیاز گیـاهی  أدر شرایط تآمد. همچنین افزایش عملکرد دانه گندم 
درصد کود نیتروژن مـورد نیـاز   120تا 100طور کامل (کاربرد هگندم ب

گندم) از طریق بهبود صفات تعداد دانه در سنبله، تعداد سـنبله در متـر   
درصـد  4/19و 1/23، 1/31ترتیب، مربع و وزن هزار دانه به میزان به

دهد.نسبت به شرایط کاربرد رخ می

ضرایب همبستگی بین عملکرد دانه و اجزاي عملکرد گندم-5جدول
Table 5- Correlation coefficients between grain yield and yield components for wheat

Traitsصفات4321

Wheat grain yieldعملکرد دانه گندم1

10.88 No of Spike m-2تعداد سنبله در متر مربع* *

No of Grain.spike-1تعداد  دانه در سنبله* *0.73* *10.86

10.79 * *0.76 1000grain weightوزن هزار دانه* *0.75* *

داري در سطوح پنج و یک درصدترتیب معنیبه:*و**
* and **: significant at 5% and 1% probability levels, respectively

گیري  نتیجه
نتایج این تحقیق نشان داد از آنجاکه علف هـرز یـوالف وحشـی    

علت آشیان اکولوژیکی بسیار نزدیکی که با گنـدم دارد، بـا افـزایش    هب
خوبی بر توان رقابتی خود بیفزاید همیزان کاربرد کود نیتروژن توانست ب

هاي مـورد بررسـی گنـدم    و باعث خسارت چشمگیري بر تمام ویژگی
بوتـه  100و 75هـاي  گردد. بیشترین خسارت یوالف وحشی در تراکم

هاي پـایین یـوالف   در متر مربع مشاهده شد، همچنین گندم در تراکم
ر کمتر کاربرد کود وحشی از توان رقابتی باالتري برخوردار بود. در مقدا

نیتروژن توان رقابتی گندم بیشتر بود و با افزایش میزان کاربرد کود به 
بیش از حد نیاز گیاهی گندم توان رقابتی یوالف افزایش یافت. به نظر 

رسد دلیل این نتایج توانایی باالتر یوالف وحشی در کارایی جـذب  می
د و همچنـین  منابع و تبدیل آن بـه بیومـاس در مراحـل ابتـداي رشـ     

اندازي روي کانوپی گندم به دلیـل ارتفـاع بیشـتر آن در مراحـل     سایه
120بـه  100انتهایی رشد باشد. افزایش میزان کاربرد کود نیتروژن از 

درصد نیاز گیاهی گندم، در شرایط عاري از علف هرز یـوالف وحشـی   
که افـزایش  درصدي عملکرد دانه شد، در حالی6/4تنها باعث افزایش 

درصد نیاز گیاهی گنـدم در  120به 100میزان کاربرد کود نیتروژن از 
درصـدي وزن  8/31بوته یوالف منجر به افزایش 100شرایط حضور 

خشک کل این علف هرز شد که نشان از واکنش بهتر یوالف وحشـی  
نسبت به گندم در پاسخ به افزایش محتـوي نیتـروژن خـاك داشـت.     

فـت کـه افـزایش میـزان کـاربرد کـود       توان نتیجه گرطور کلی میهب
نیتروژن به بیش از حد نیـاز گیـاهی گنـدم، نـه تنهـا باعـث افـزایش        
عملکرد گندم نشد بلکه با در اختیار گذاشتن مواد غذایی بیشتر، یوالف 
وحشی که یک گیاه فرصت طلب اسـت بـه شـدت از بهبـود شـرایط      

لکـرد و  هـاي عم استفاده کرده و منجر به خسارت شدیدتري بر ویژگی
توان گفت بهتر اسـت بـا   اجزاي عملکرد شد. با شناخت این مسئله می

کار بردن مقدار الزم کود مصرفی و همچنـین کنتـرل تلفیقـی ایـن     به
کیـد بـر نتیجـه ایـن     أعلف هرز از بروز خسارت آن جلوگیري کرد. با ت

تحقیق و دیگر تحقیقات همسو مبنی بر توانایی باالي گندم در رقابت 
داري در کـاهش عملکـرد،   هاي کـم و عـدم معنـی   در تراکمبا یوالف

کـه تـراکم یـوالف    هاي شـیمیایی زمـانی  کشتوان از کاربرد علفمی
پوشی کرد.وحشی کم باشد نیز چشم
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Introduction
Cereals are the main agricultural production. Wheat is an annual crop, which plays an important role in

human’s source of food. Wheat grains have various nutrients such as carbohydrates, proteins and various amino
acids. The annual per capita consumption of wheat is about 232 in Iran, which is about double time of the world
capita consumption. Weed interference decrease the quality and quantity of wheat production. Weed
management in wheat farms is one of the main cost and time-consuming practices. Wheat yield decrease
significantly by weed competition. Therefore, effective weed management dependents on knowledge about the
effect of competition on yield and yield components. Response of the yield and yield components to weeds
competition is different in crop species during the growth period. Yield components in development stages show
the maximum sensitivity to weed competition. Wild Oat is the most important weed in wheat fields. Synchrony
in development stages of wild oat with development stages of wheat is much more important reason in reducing
of wheat yield and yield component. On the other hand, wild oat damage on wheat yield and yield components
depends on several factors including species, plant density, wheat cultivars, nutrients consumption, sowing date,
row spacing, and other ecological conditions. Moreover, leaf area index, plant height, leaf area density in canopy
determine competitiveness of wild oat among wheat. Therefore, the objective of the present study was to
evaluate the effect of wild oat competition in different plant densities and levels of Nitrogen fertilizer
consumption on yield and yield components of wheat under Kermanshah climate.

Materials and Methods
This study was conducted to evaluate the competition of wild oat and winter wheat at the Research Farm of

Campus of Agricultural and Natural Resources of Razi University during 2014-2015. The experiment was
arranged in a split plots based on randomized complete block design with four replications. Treatments included
amounts of 30, 60, 100, and 120 % of wheat demand to nitrogen fertilizer as a main plot and wild oat plant
density of 0, 25, 50, 75 and 100 in m-2 as a subplot. Fertilizer applications were based on soil test
recommendations at the rates of 250 kg ha-1 urea and 100 kg ha1 super phosphate triple. All phosphate and 1/3 of
urea fertilizer were applied at planting, and 2/3 of urea was applied later. The experimental farm was ploughed
using a mold board plough and then it was disked twice before sowing. Wheat and wild oat seeds were planted
on November 20. Wheat plant density was 400 plants m-2. The experimental plot includes 10 planting row of
three meters length with 25 cm row spacing. Wild oat seeds were collected from surrounding farms and pocket
companies. In order to breaking wild oat seed dormancy was used KNO3 2% about 24 hours. Irrigation was done
using a surface method based on plant demand. Analysis of variance was conducted by SAS software (version
9.4). Also, post-anova analysis performed to slicing interaction of nitrogen fertilizer application and wild oat
plant density. The comparison of means was done based on LSD at 5% level.

Results and Discussion
The results showed that number of spike per square meter (24%), number of grain in spike (31%), 1000

grains weight (19.4%), grain yield (49.82%), wheat total dry weight (54.1%) and wild oat total dry weight
(54.2%) improved by increasing of Nitrogen fertilizer application from 30 to 120 % wheat demand. Also number
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of spike per square meter (12.8%), number of grain per spike (23.5%), 1000 grains weight (21.8%), grain yield
(38.9%), and wheat total dry weight (27.7%) decreased by increasing of wild oat plant density from zero to 100
plant per square meter. The results of interaction of nitrogen fertilizer application and wild oat plant density
showed that the extent of wild oat damage on yield and yield components of wheat were increased with the
increasing of nitrogen fertilizer application.

Conclusions
Our results demonstrated that higher resources absorption by wild oat and converting them to biomass

compare to wheat increased the ability of wild oat in competition for resources and production of higher biomass
and, consequently caused to more damage on yield and yield components of wheat especially with more nitrogen
fertilizer application. In addition, it can be concluded that an increase in application of nitrogen fertilizer to
higher than wheat demand not only did not improve wheat yield and yield components but also wild oat damage
increased.

Keywords: Grain yield, Harvest index, Plant density, Wheat total dry weight, Wild oat total dry weight


