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(Avena ludoviciana) وحشي يوالف تاثير
 (Sinapis arvensis) وحشي خردل و (Phalaris minor) فاالريس

گندم عملكرد اجزاي و عملكرد روي گوناگون تراكمهاي با

bb

چكيده
بهترتيبباتراكمهاي ،(Sinapisarvensis)وخردلوحشي (Phalarisminor)فاالريس ،(Avenaludoviciana)تاثير يوالفوحشي دراينپژوهش،
گوناگون تراكمهاي با فاالريس و وحشي برآوردشد. يوالف فالت رقم عملكرد گندم د ر متر مربع، د ر بوته صفر تا۷۴ و تا۳۹ صفر تا۶۱، صفر
بوتهيابيشتردرمترمربعموجبكاهشمعنيد ارارتفاعگندم تاثيرمعنيداريرويارتفاعبوتههايگندمند اشتند .وليخردلوحشيبا۱۲/۵
تراكم بين۱۱/۵ با علفهرز اين كاهش داد. گندم را سنبله در تعداددانه و دانه هزار در مترمربع وزن بيشتر يا بوته با۳۹ يوالف وحشي شد.
مترمربع، موجب كاهش در بوته تا۳۹ با۲۹ شد. فاالريس تا۴۴ درصد كاهش عملكرددانه گندم به ترتيب باعث۱۸ متر مربع، در بوته ۶۱ تا
تراكم خردلوحشي با معنيد ار وزنهزارد انهو۱۸ تا۱۹ درصدكاهشعملكردد انهگندمگرديدوليتاثيريرويتعداددانهدر سنبله ند اشت.
علفهرز، داشت. اين معني داري تاثير گند م دانه هزار وزن و سنبله در تعداددانه كاهش روي ترتيب به مترمربع، در بوته از۱۲/۵ و۲۲/۵ بيش

داشت. تاثير دانه گندم عملكرد كاهش ۹۱ درصد د ر تا ۵۱ مترمربع، در بوته تا ۷۴ ۱۲ /۵ با همچنين،

بوته تراكم گندم، خردل وحشي، عملكرد فاالريس، وحشي، يوالف گندم، كليد ي: كلمات

Pajouhesh & Sazandegi No 74 pp: 72-78

Influence of winter wild oat (Avena ludoviciana), annual canary grass (Phalaris minor) and wild mustard 
(Sinapis arvensis) at different density on yield and yield component of wheat
By: M. Montazeri, Department of Weed Science, Plant Pest & Disease Research Institute, Iran
The effects of winter wild oat (Avena ludoviciana Dur.), annual canary grass (Phalaris minor Retz.) and wild mustard (Sinapis 
arvensis L.) respectively at 0-61, 0-39 and 0-74 plants m-2 on yield of wheat (cv. Flat) was evaluated.  Winter wild oat and annual 
canary grass had no effect on height of wheat plants.  Where as, wild mustard at 12.5 or more plants m-2, significantly reduced the 
height of wheat plants. Winter wild oat at 39 or more plants m-2 reduced 1000-grain weight and number of grain per spike. This 
weed at 11.5 to 61 plant m-2, reduced the grain yield 18 to 44 percent.  Annual canary grass at 29 to 39 plants m-2 significantly 
reduced 1000-grain weight and 18 to 19 percent the grain yield, but had no effect on number of grain per spike.  Wild mustard at 
12.5 and 22.5 plants m-2, respectively reduced number of grain per spike and 1000-grain yield, significantly. Wheat grain yield 
loss due to the presence of wild mustard at 12.5 to 74 plants m-2 was evaluated 51 to 91 percent.

Key words: Winter wild oat, Annual canary grass, Wild mustard, Grain yield, Weed density
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روشها و مواد
كامل ــرح بلوكهاي ط بصورت يك هر آزمايش ــه س پژوهش، ــن اي در
يكي مربوط به هر آزمايش كه شد تكرار اجرا چهار تيمار در پنج تصاد في با
(P. minor) فاالريس ،(A. ludoviciana) ــي يوالف وحش هرز ــاي از علفه
ايستگاه از ــي بخش در اين آزمايشها بود.  (S. arvensis) ــي وحش خردل و
گرگان طبيعي منابع و ــاورزي كش تحقيقات مركز محله، عراقي ــات تحقيق
يوالف به طبيعي آلودگي ــابقه س ــد كه ش انجام ۱۳۷۱-۷۲ زراعي در فصل
چشمپوشي و قابل اندك وحشي خردل و فاالريس تراكم و نداشته ــي وحش
هر بلوك اندازه كه شد ، به چهار بلوك تقسيم مزرعه آزمايش، هر بود. براي
به هر بلوك آنگاه، گرد يد . منظور متر يك يكد يگر از آنها فاصله متر و ۲×۱۱
يكديگر از متر ۰ /۵ آنها فاصله شد كه تقسيم گونهاي به ۲×۱متر كرت پنج
كه براي ــم گوناگون علفهرز بود تراك ــامل ش تيمارها آزمايش، هر در بود.
مقد ار به هر تيمار، مربوط ــرت ك هر در ــت گندم، كاش از پيش منظور، اين
آزمايشگاهي شرايط د ر و جمعآوري پيش سال از كه (۱ (جدول بذر معيني
بطور بود، ــده ش نگهداري كاغذي پاكت در ــانتيگراد) ۲۵ درجه س تا ۲۰)
از استفاده با خاك، با ــد ن سپس براي آميخته ش ــد. ش ــيده پاش يكنواخت
شد. آنگاه انجام سانتيمتري خاك ورزي تا عمق پنج كارگر و بوسيله چنگه
و از يكديگر از ۲۰ سانتيمتر با فاصله متر بطول ۲ كاشت خط ۵ كرت در هر

شد. كاشته هكتار در كيلوگرم ۱۴۰ ميزان به رقم فالت گند م
پس تيمار، هر كرتهاي در هدف علفهرز تراكم ــدن يكنواخت ش براي
بوتههاي آورد ن بيرون به نسبت برگي، ۲ تا ۱ مرحله در آنها، شد ن ــبز از س
در گرديد. اقد ام ــود، نش رو و زير حتياالمكان خاك كه ــي، بهگونهاي اضاف
هرز علفهاي كنترل براي فاالريس، و وحشي يوالف آزمايشهاي مربوط به
هكتار ليتر در يك ميزان ــه ۷۲٪ ب فور-دي مايع علفكش تو، از ــرگ پهنب
بوتههاي آزمايش خردل وحشي، د ر شد . پنجهزني گندم استفاد ه شروع د ر
تراكم ــه از ك ــي) وحش خردل از (غير پهنبرگ هرز ــاي علفه و ــس فاالري
برهم بدون و مكانيكي به طور برگي مرحله ۱ تا ۲ در بودند، برخورد ار اندكي

شد ند. خارج زمين از خاك زدن
اوره و آمونيم فسفات كودهاي كاشت، از پيش آزمايشها، از يك هر در
ــتپاش و دس به صورت هكتار، ۱۵۰كيلو گرم در و ۱۴۰ ميزان به ــه ترتيب ب
نيز سرك كود عنوان به كود اوره همچنين، شد. افزوده زمين به يكنواخت
در گند م، ــاقهرفتن س آغاز در ديگري و پنجه زني اوايل در نوبت، يكي دو در
مزرعه ــطح س بطور يكنواخت در هكتار در كيلو گرم ميزان ۵۰ به هر نوبت
نيازي ايستگاه فني كادر توصيه به كافي، بنا بارندگي د ليل به گرديد. مصرف

نبود. آبياري به
ترتيب به كرت از هر ــط وس خط ــه س تيمارها در تاثير ارزيابي ارزيابي:

مقدمه
Phalaris minor Retz فاالريس و (Avena spp.) وحشي يوالف
ــدهاند ش ــناخته دنيا ش د ر گند م هرز ترين علفهاي متداول عنوان به
گرم نواحي د ر ــز ني (Sinapis arvensis L.) ــي وحش ــردل (۱۴). خ
استانها بيشتر د ر نيز د ر ايران (۱۸) و ــته ــترش وسيعي داش گس دنيا
گونه سه اين .(۳) ميباشد گندم كشتزارهاي در علف هرز ــايعترين ش
در گندم ــتزارهاي كش در چيره هرز علفهاي متد اولترين از ــي گياه

.(۵ ،۴) مي باشند نيز استان گلستان
مختلفي عوامل ــه ب گندم عملكرد بر هرز علف هاي ــر تاثي ميزان
و ميزان ــت، كش مورد گندم رقم علفهرز، بوته ــم تراك و ــد گونه مانن
شرايط ــاير س و ــت رديفهاي كاش فاصله تاريخ و مصرفي، زمان كود
(۱۳ ،۸) A. fatua L وحشي دارد. مثًال،  يوالف ــتگي اكولوژيكي بس
نسبت خاك ازت دريافت نظر از ،(۷) (S. arvensis) ــي خردل وحش و
به علفهرز دو اين حاصلخيزي، شـرايط در و ــته داش برتري به گندم
گياه اين عملكرد كاهـش د ر ــتري ــتردهتر تاثير بيش گس رويش علت
آلوده (۸)، در كرتهاي Hill و Carlson د ارند. در آزمايشهاي زراعي
٪۱/۶ از بيشتر آن انبوهي كه هنگامي ،(A. fatua) ــي وحش يوالف به
افزايش عملكرد موجب تنها نه نيتروژن كود افزود ن سبز بود، پوشش
در د اد.  ــش كاه ــور معنيداري ط به را ــزان آن مي ــد بلكه نش گندم
كاشت خطوط فاصله كاهش ،(۱۱)Dhillon و Grewall ــي هاي بررس
بيوماس يوالف ــش كاه به منجر ــانتيمتر س ۱۵/۹ به از ۲۲/۵ ــد م گن
آزمايش هاي د ر همچنين، شد. گندم د انه عملكرد افزايش و ــي وحش
تراكم كاهش موجب گند م كاشت تاخير ،(۱۲) همكاران و Govindra

يافت. نتايج گندم نيز كاهش دانه ــد ولي عملكرد ش فاالريس و رشد
ميباشد . علف هرز رشد ميزان د ر ــت كاش تاثير تاريخ مويد اين گزارش
كه با ــان داد نش (۱۷) و همكاران Torner ــاي آزمايشه ــپانيا، اس د ر
زراعي، گياه اين بلند پا ارقام با قياس در گندم، كوتاه پا ارقام ــت كاش
تا ۱۰۰ ۸۰ ــي، يوالف وحش خشك وزن و ــنبله، توليد بذر س ــمار ش
نشان داد انجام شده خوزستان د ر كه ــيهايي بـررس مييابد. افزايش
.A) نزديك ludoviciana Dur) وحشي يوالف تراكم ميانگين وقتي كه
كاهـش يافت (۶). ٪۶۶ گنـدم عملكرد بـود، متـرمربع ۷۰ بوته در به
مربع، متر در بوته ۱۰۰ تراكم با علف هرز ــن كرج، اي در ــي كه حال د ر
عطاريان و ــد (۱). ش گندم عملكرد كاهش موجب درصد ۲۹ ــا ت ۲۵
رقابت يوالف وحشي شيوة و ميزان كه د ادند نشان ــد محصل (۲) راش
علفهرز تراكم ــول و محص رقم به ــته بس گندم با (A. ludoviciana)

متفاوت است.
گياه و هرز علفهاي رقابت ميزان ميدهد كه نشان گزارشها اين
بررسي رو، از اين ميباشد . متفاوت اكولوژيكي، از شرايط متاثر زراعي
ــرايط ش يك د ر بايد منطقه هر در زراعي گياه با هرز علفهاي ــر تاثي
تا ــود ش انجام منطقه همان بهزراعي فني اصول با ــتاندارد منطبق اس

يافت. دست واقعيت به نزديك برآوردي به بتوان
كشتزارهاي در چيره هرز علفهاي تاثير برآورد بررسي، اين از هدف
در روي عملكرد محصول گوناگون تراكمهاي ــتان با گلس ــتان اس گندم
تاريخ، مانند عمليات بهزراعي منظور، اين براي بود.  ــتاندارد اس شرايط
و فسفره مصرف كودهاي و زمان ميزان كاشت،  و عمق رد يفها فاصله

شد. انجام فني توصيه هاي مطابق بهزراعي اصول ساير و نيتروژن
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شد: انجام زير
در هر كرت، و هر از چهار نقطه د ر در گندم، ــنبله س ــكيل تش از پس - ۱
از ــتفاده با اس ــاقه اصلي، س ــنبله انتهاي س تا طوقه از بوته، ۱۰ ارتفاع نقطه

تعيين گرديد. آنها و ميانگين شد چوبي اندازهگيري متر
مربوط به سنبله كرت ۱۰ از هر تصادفي، برداشت گند م، بطور از - پيش ۲
هر دانهاي سپس شد . برداشت باغباني قيچي با گندم بوتههاي اصلي ــاقه س

گرديد. تعيين سنبله هر در آنها ميانگين و شد ه شمارش سنبله
حاشيهها) از احتساب (با محصول سه خط وسط گندم، رسيد ن از - پس ۳
ماشين مخصوص خرمنكوبي با و ــد ه برداشت ش كارگر ــيله وس به كرت هر
هر از ــده آم ــت بدس گندم دانه هاي توزين با ــد. كوچك انجام ش كرتهاي

گرديد. تعيين دانه عملكرد كرت،
گرديد . تعيين كرت هر محصول د انه هزار وزن سوم، ارزيابي از پس - ۴

و واريانس شده تجزيه ،MSTATC با ارزيابي هر د ر آمده اعداد بدست
شد. مقايسه ٪۵ سطح در با آزمون دانكن آزمايش هر تيمارهاي ميانگين

بحث نتايج و
چيره با هرز رقابت علفهاي برآورد ميزان اگرچه هدف پژوهش، در اين
مانند آزمايشهاي صحرايي، آزمايش هاي از بسياري در چون بود، ولي گندم
اين ميباشد، از هرز بذر علفهاي به نمودن مزرعه آلوده به ــي، نياز علفكش
آلودگي طبيعي احتمال از ميشود. اگر آمده اشاره بدست كه به نتايجي رو،
بذرهاي در اين مطالعه، شود، چشمپوشي هرز به بذر علف هاي كرتها اندك
جمعآوري شده پيش سال از كه وحشي خرد ل و فاالريس وحشي، يوالف
تا ۴۶، ۳۹ ترتيب به بودند، شد ه آميخته خاك با سانتيمتري پنج تا عمق و
كه ميدهد نشان اين (جدول ۱). كردند د رصد سبز ۵۰ تا ۴۰ و ۲۹ تا ۲۴
بود ند د اد ه دست از خود را يا قوه ناميه بود ه، خواب حالت د ر يا بذرها ساير
نگرفته قرار مساعدي شرايط خاك در ــدن از ش ــبز س و زني جوانه يا براي و
آزمايشها د ر مصنوعي آلودگي براي نتايج اين از ميتوان حال، هر د ر بودند.

صحرايي استفاده نمود.

ميشود . ــاهد ه مش گندم عملكرد در ــي وحش يوالف تاثير ،۲ در جدول
كاهش در تاثير معنيداري مترمربع در بوته ۶۱ تا تراكم صفر با علفهرز اين
يا بيشتر بوته تراكم  ۲۱/۵ با علفهرز اين به ــت. آلودگي نداش گندم ارتفاع
داشت گندم سنبله تعداد دانهاي در كاهش در معني داري تاثير مترمربع در
هزار وزن كاهش معنيدار موجب مربع متر د ر بوته و ۶۱ ۳۹/۲ ــم تراك ــا ب و
دانه عملكرد وزن كاهش در معنيداري تاثير تيمارها همه ــد . ش گندم دانه
بيشتري نمود تاثير اين ــي وحش يوالف تراكم با افزايش ــتند كه داش گند م
علفهرز اين ــود دليل وج به گندم دانه ــش عملكرد كاه بطوريكه ــت. داش
،۱۸/۳ ترتيب به مترمربع، د ر ــه و ۶۱ بوت ۳۹ /۲ ،۲۱/۵ ،۱۱ /۵ ــا تراكمهاي ب

.(۱ (شكل شد برآورد درصد ۴۳ /۹ و ۳۵/۲ ،۲۸ /۴
تعداد بوته و ارتفاع روي معنيداري تاثير گوناگون با تراكمهاي فاالريس
متر در بوته ۳۹ و تراكم ۲۹ با ولي (جدول ۴).  گندم نداشت سنبله در دانه
۱۸ معاد ل و معنيداري بطور هزارد انه، وزن معنيدار كاهش بر افزون مربع،
ــد ش نيز دانه گند م ــاهد موجب كاهش عملكرد با ش قياس درصد در ۱۹ تا

.(۱ ۴، شكل (جدول
در تعداد دانه بوته، موجب كاهش ارتفاع معنيداري وحشي بطور خردل
عملكرد وزن و مترمربع) در بوته ۱۲ /۵ تراكم از (غير دانه هزار وزن سنبله،
متر در بوته تا ۷۴ تراكم ۱۲/۵ با علفهرز تاثير اين ــد (جد ول ۶). ش گندم
.(۱ (شكل گرديد برآورد د رصد ۹۱ تا ۵۱ گندم، عملكرد كاهش روي مربع
ــتاند ارد اس ــرايط ش يك عملكرد گندم در در هرز علفهاي ــر تاثي
ــيلي، يوالف د ر ش زيادي دارد. ــتگي بس آنها و تراكم گونه ــه ــي ب زراع
كاهش ــد درص ۳ تا ۴/۵ موجب ۵/ ــع مرب متر در بوته ــه س با ــي وحش
۴/۴ تا ۳ اين علفهرز ــارت اقتصادي خس آستانه و ــد گندم ش عملكرد
رابطه خطي يك گزارش، اين  .(۱۶) ــرآورد  گرديد ب متر مربع د ر ــه بوت
داد . نشان عملكرد گندم را كاهش و ــي وحش يوالف تراكم افزايش بين
در يافت، ــام انج ــتان پاكس در ــتانه زمس گندم در كه ــيهايي بررس د ر
وحشي با تراكم يوالف ــت، داش مناسبي مزرعه كودد هي كه ــرايطي ش
وزن ــنبله، د انه در س موجب كاهش تعداد مربع بوته در متر ۵۰ ۱۰ تا

علفهايهرز رويش و د رصد مترمربع د ر بوته شمار بذرهاي تعداد
در شده كاشته

وحشيمترمربع خردل فاالريس وحشي يوالف

۰/۰ ۰/۰ ۰/۰ ۰

(٪ ۵۰) ۵/۱۲ (٪ ۲۴) ۰/۶ (٪ ۴۶) ۵/۱۱* ۲۵

(٪ ۴۵) ۵/۲۲ (٪ ۲۴) ۸/۱۱ (٪ ۴۳) ۵/۲۱ ۵۰

(٪ ۴۰) ۰/۴۰ (٪ ۲۹) ۲۹ (٪ ۳۹) ۲/۳۹ ۱۰۰

(۴۹٪) ۰/۷۴ (۲۶٪) ۳۹ (۴۱٪) ۰/۶۱ ۱۵۰

مزرعه آزمايشي. در روئيده و تعداد بوتههاي گندم كاشت از پيش خاك آميخته با علفهايهرز بذرهاي تعداد  -۱ جدول

ميباشد . علفهايهرز شد ه افشانده بذرهاي از بوتههاي روئيده از درصد تكرار چهار ميانگين نمودار پرانتز اعداد داخل *

...(Avena ludoviciana) وحشي يوالف تاثير
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۷۴ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

باغباين و زراعت  در
۷۵

با ــي يوالف وحش گزارش، ــد (۹). در اين ش گند م عملكرد و د انه هزار
در كاهش د رصد تا ۵/ ۳۳ ــع، ۲۷/۱ مرب متر در بوته تا ۵۰ ۴۰ ــم تراك
پژوهش اين نتايج ــه ب نزديك نتايج اين ــت. داش تاثير گندم ــرد عملك

استان گلستان ميباشد. در
ــع، به مترمرب د ر ــه ۱۶ و ۳۲بوت ــا ب ــي وحش ــردل ــه، خ تركي در
ــتانه زمس عملكرد گند م ــش كاه موجب و ٪۳۷ ــدود ٪۲۶ ح ــب ترتي
متر در ــه بوت ۵ /۳۸ ــا ۱ ت /۰۲ اقتصادي آن ــارت خس ــتانه آس ــد و ش
كه بهاره گندم در ــان يون د ر حاليكه د ر گرديد (۱۵). ــن ــع تعيي مرب
ــي وحش خرد ل ــت، اس ــتانه زمس گندم آن كمتر از رويش طول دوره
د ر ٪۳۱ و دانه ــش عملكرد كاه در ٪۲۶ مربع ــر مت در بوته ۱۴۰ ــا ب

تاثير اين ــن، بنابراي .(۱۰) ــت تاثير داش ــدم گن ــك وزن خش كاهش
تركيه از بيشتر ــتان ــتان گلس اس د ر گندم عملكرد كاهش در علفهرز
به تفاوت اكوتيپ ــت اس ممكن وضعيت اين ــد. ميباش يونان بويژه و
اين اكولوژيكي ــرايط ش در تفاوت يا ــتان گلس ــتان اس در علفهرز اين

باشد. منطقه
ــه س از يك هر تراكم هنگامي كه ــتان، گلس ــتان اس د ر پژوهش اين د ر
خردل تنها ــود، ب مترمربع در بوته حدود ۱۲ آزمايش مورد ــرز گونه علفه
خردل داشت. گندم سنبله دانه در كاهش تعداد در معنيداري تاثير وحشي
شد. در كاهش عملكرد گندم ۸۹٪ موجب متر مربع، بوته در ۴۰ ــي با وحش
به نزد يك تراكمهاي فاالريس با و ــي وحش تاثير يوالف نظر اين از ــه حاليك

گندم عملكرد ميانگين
در هرز علف تراكم

مترمربع دانه د انهعملكرد هزار سنبلهوزن د ر د انه بوتهتعداد ارتفاع

۵۸۶۳a۶/۳۱a۵/۴۳a۳/۹۰* a۰/۰

۴۷۸۸b۵/۳۰ab۳/۴۱ab۸/۸۸a۵/۱۱

۴۲۰۰c۱/۳۱ab۷/۳۷bc۳/۸۹a۵/۲۱

۳۸۰۰c۲/۲۹bc۸/۳۸bc۰/۸۹a۲/۳۹

۳۲۸۸d۰/۲۸c۳/۳۶c۳/۸۹a۰/۶۱

گندم. روي عملكرد گوناگون تراكم با (Avena ludoviciana) زمستانه وحشي تاثير يوالف -۲ جدول

.P=۰/ ۰۵ ندارند يكديگر با معني داري اختالف هستند، مشترك التين حرف داراي كه ميانگينهايي ستون، هر در

منابع تغيير آزادي درجه سنبله د ر د انه تعداد د انه هزار وزن وزن عملكرد دانه

تكرار ۳ ۸/۸۷ ۶/۸۵ ۷۶۷۱/۶

تيمار ۴ ۳۳ /۲۵ �� ۸/۰۵� ۳۹۲۶۷۱۲/۸�

خطا ۱۲ ۵/۱۱۶ ۲/۰۱ ۶۶۰۰/۴۳

تغييرات ضريب ۵/۷۳ ۴/۷۳ ۱۱/۸۵

وحشي آزمايش يوالف در گندم عملكرد و هزار دانه وزن در سنبله، د انه تعداد مربعات ۳- ميانگين جدول

.٪۱ سطح معنيدار در ** ،٪۵ سطح در معنيد ار *
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۷۶ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

باغباين و زراعت  در
۷۷

گندم عملكرد ميانگين
در هرز علف تراكم

مترمربع دانهعملكرد دانه هزار سنبلهوزن در بوتهتعداد دانه ارتفاع

۷۰۵۰a۸/۳۳ a۵/۴۲ a* ۸/۸۹ a۰/۰

۷۰۷۵a۶/۳۳ a۱/۴۳ a۸/۸۸ a۶/۰

۶۷۵۰ab۶/۳۲ bc۷/۴۱ a۵/۸۸ a۱۱/۷۵

۵۸۶۳b۴/۳۱ bc۰/۳۹ a۰/۸۹ a۲۹/۰

۵۷۹۴b۲/۳۰ c۳/۳۹ a۰/۸۹ a۳۹/۰

منابع تغيير آزادي درجه سنبله د ر د انه تعداد د انه هزار وزن وزن عملكرد دانه

تكرار ۳ ۷/۹۱۷ ۱/۹۳ ۲۳۴۷۹/۸۷

تيمار ۴ ۱۲/۹۲۵�� ۸/۴۲۵�� ۱۵۹۹۶۲/۲��

خطا ۱۲ ۰/۷۹۲ ۳/۲۲۵ ۵۲۴۱/۳۷

تغييرات ضريب ۲/۱۶۷ ۵/۵۶ ۱۱/۱۲۷

گندم. روي عملكرد گوناگون با تراكم (Phalaris minor) تاثير فاالريس -۴ جدول

.P=۰/۰۵ ندارند يكديگر با معني داري اختالف هستند، مشترك التين حرف داراي كه ميانگينهايي ستون، هر در *

فاالريس. آزمايش د ر گندم عملكرد و دانه هزار وزن سنبله، در دانه تعداد مربعات ميانگين -۵ جدول

/ ٪۱ سطح در معنيد ار **

...(Avena ludoviciana) وحشي يوالف تاثير

گندم عملكرد ميانگين
در هرز علف تراكم

مترمربع
دانه دانهعملكرد هزار سنبلهوزن در بوتهتعداد دانه ارتفاع

۵۱۸۸ a۳/۲۷ a۰/۳۷ a* ۳/۸۹ a۰/۰

۲۵۶۳ b۰/۲۴ ab۷/۲۵ b۵/۷۹ b۵/۱۲

۷۳۱ c۵/۲۰ b۸/۲۳ b۸/۷۹ b۵/۲۲

۵۵۹ c۶/۲۰ b۴/۱۷ c۳/۷۶ b۰/۴۰

۴۵۰ c۸/۱۷ b۹/۱۴ c۵/۷۳ b۰/۷۴

.P=۰/۰۵ ندارند هستند، اختالف معنيداري با يكديگر التين مشترك حرف داراي كه ميانگينهايي ستون، هر در *

گندم. عملكرد روي تراكم گوناگون (Sinapis arvensis) با وحشي تاثير خرد ل -۶ جدول
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۷۶ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

باغباين و زراعت  در
۷۷

منابع تغيير آزادي درجه سنبله د ر د انه تعداد د انه هزار وزن وزن عملكرد دانه

تكرار ۳ ۲/۹۸۳ ۲/۳۱۷ ۴۱۲۴/۱۳

تيمار ۴ ۲۹۴/۲۵** ۵۱/۵۵** ۱۶۵۱۷۸۳۹*

خطا ۱۲ ۱/۴۸۳ ۱/۶۵ ۱۰۹۳۱/۶

تغييرات ضريب ۵/۱۲۸ ۵/۸۵ ۱۵/۹

نتايج اين  .(۱ برآورد شد (شكل د رصد ٪۱۸ ترتيب ۳۵٪ و تعداد  به همين
فاالريس و وحشي يوالف از بيش وحشي خرد ل استان اين كه در د اد نشان

دارد . تاثير عملكرد گندم كاهش د ر

قد رداني و تشكر
ــاورزي و كش تحقيقات مركز ــناس كارش ــاورينژاد س عليرضا ــاي از آق
ــتند قدرداني داش همكاري اين پژوهش اجراي در كه گرگان طبيعي منابع

ميشود.
استفاده مورد منابع

و رقابت ميزان و ــوژي ــي بيول بررس ۱۳۷۴؛ جواد. انگجي، و حميرا، ــليمي، س - ۱

زراعت در Avena ludoviciana يوالف وحشي گونه متفاوت خسارت تراكمهاي
ــكده آموزش ايران، ــكي گياهپزش كنگره دوازدهمين خالصه مقاالت د ر آبي. گندم

.۶۷ ص ،۱۳۷۴ ۱۶-۱۱ شهريور كرج، كشاورزي
سطوح اثر بررسي ۱۳۸۱؛ محمدحسن. محصل، ــد راش و اميرمهدي، عطاريان، - ۲
ــتانه. رقم گندم زمس ــه س عملكرد اجزا و عملكرد بر ــي وحش يوالف مختلف تراكم
رازي ــگاه دوم، دانش ايران، جلد ــكي گياهپزش كنگره پانزدهمين مقاالت خالصه در

.۶۳ ص ،۱۳۸۱ شهريور ۱۶-۲۰ كرمانشاه،
و هرز علفهاي ۱۳۸۴؛ محمدعلي. باغستاني، و اسكند ر زند، منصور، منتظري، - ۳
گياهي، بيماريهاي و تحقيقات آفات موسسه ايران، كشتزارهاي گندم در آنها كنترل

صفحه. ۸۵ تهران، كشاورزي، آموزش نشر

خردل وحشي. آزمايش در گندم عملكرد و دانه هزار وزن سنبله، در دانه تعداد مربعات ميانگين جدول ۷-

.٪۱ سطح معنيدار در ** ،٪۵ سطح در معنيد ار *

گندم عملكرد كاهش درصد نمايانگر ستون ها روي اعد اد عملكرد گند م. در كاهش گوناگون تراكم هاي با (Avena ludoviciana) زمسـتانه وحشـي يوالف

در بوته ۱۳ با وحشي خردل و مترمربع در ۱۲ بوته با هريك فاالريس و زمستانه وحشي يوالف اين آزمايشها، د ر مي باشد. علفهرز بدون شاهد با قياس در

در بوته ۳۹ با يك و فاالريس هر هرز يوالف وحشي علفهاي از يك هر تاثير شدند. گندم عملكرد د انه درصد موجب كاهش ۵۱ و ۴ ،۱۸ ترتيب به مترمربع،

هرز علفهاي تراكم به مربوط شد. در اعد اد ارزيابي د رصد ۸۹ و ۱۸ ،۳۵ ترتيب به گند م د انه عملكرد روي در متر مربع، بوته ۴۰ با وحشي خردل و مترمربع

شدند صحيح تبديل اعد اد به اعد اد اعشاري كاهش عملكرد، درصد و
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۷۸ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

باغباين و زراعت  در
۷۹

علفهاي كنترل ــد  علفكش در چن كارآيي مطالعه ۱۳۷۳؛ منصور. ــري، منتظ - ۴
.۷۷-۶۹ ،۳۰ گياهي بيماريهاي مجله گندم. در هرز

آنها ــيميايي ش كنترل و گندم مزارع هرز علفهاي ۱۳۶۸؛ منصور. ــري، منتظ - ۵
۱۸-۲۳ ايران، ــكي گياهپزش كنگره نهمين مقاالت خالصه در ــرگان، گ منطقه در

.۲۰۸ مشهد، ص فردوسي، دانشگاه شهريور ۱۳۶۸،
در گندم زراعت د ر يوالف وحشي ــيميايي ش كنترل ۱۳۶۶؛ منتظري، منصور. - ۶

.۳۴-۲۹ ،۲۳ گياهي بيماريهاي مجله خوزستان.
علي. ــري، قنب و محمد. ــان، نباتي ــيد، حم ــيدكريم، رحيميان، س ــوي، موس - ۷
Triticum) گندم پائيزه با (Sinapis arvensis) ــي وحش خردل رقابت ۱۳۸۲؛
مقاالت خالصه د ر كود نيتروژن، و گياهي مختلف تراكم ــطوح در س (aestivum
رازي، ــگاه دانش ،۱۳۸۱ ــهريور ش ۱۶-۲۰ ايران، ــكي گياه پزش كنگره ــن پانزدهمي

.۶۵ ص كرمانشاه،
8- Carlson, H.L. and Hill, J.E. 1986. Wild oat (Avena fatua) 
competition with spring wheat: Effect of N-fertilization. Weed Sci. 
34: 29-33.
9-Cheema, M. S. 2005, Wild oat in competition with wheat 
for nitrogen. Agronomic Research Station, Bahawalpur, 
Pakistan. On line: http://wheat pw.usda.gov/ggpages/awn/41/
awn41c2.html.
10-Dhima, K and Eleftherohorinos, I. 2005; Wild mustard 
(Sinapis arvensis L.) competition with three Winter cereal as 
affected by nitrogen supply. Journal of Agronomy and Crop 
Science, 191: 241-248.
11-Grewall, D.S. and Dhillon, G.S. 1986; Effect of crop geometry 

on incidence ofd wild oat (Avena ludoviciana) in wheat. Weed 
Abstract, 35: 2-8
12-Govindra, S., Sight, D. and Sight N.K. 1986; Effect of date of 
sowing of wheat on Phalaris minor and wheat yield. Weed abstract, 
35: 187.
13-Henson, J. and Jordan, L.S. 1982; Wild oat (Avena fatua) 
competition with wheat (Triticum aestivum and T. turgidum) for 
nitrate. Weed Sci. 30, 297-300.
14-Hobbs, P.R., Sayre, K.D. and Ortiz-Monasterio, J.I. 1998; 
Increasing wheat yields sustainably through agronomic means. 
NRG paper 98-01. Mexico, D.F., Mexico. 22 pp.
15-Mennan, H. 2003; Economic thresholds of Sinapis arvensis 
(wild mustard) in winter Wheat fields. Pakistan Journal of 
Agronomy, 2: 34-39.
16-Pedreros, L.A. 2001; Wild oat (Avena fatua L.) and Italian 
ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) effect on wheat yield at two 
locations. Agricultura tecnica (Chile), 61: 294-305.
17- Torner, C., Fernandez-Quintanilla, C., Navarrete, L. and 
Sanchez, M.J. 1986; Tolerance and competitive ability of different 
cultivars of wheat and barley in the presence of Avena sterilis L. 
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