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  تروژن ین کاربرد مختلف يها زماندر  یوالف وحشیزمستانه با  رقابت گندم یبررس

  2محسن عدالت ، 1ینید عبدالرضا کاظمیس
  رازیدانشگاه ش يدکترا  بخش زراعت واصالح نباتات دانشکده کشاورز يدانشجو2 ار،یاستاد  1

  دهیچک
دانشکده در   مزرعه  1387در سال  یشیآزما یوالف وحشیگندم زمستانه با  هرز علفتروژن بر رقابت یر زمان کاربرد نیتاث یبه منظور بررس

 8ش شامــل یآزما يــمارهایت. تکرار اجرا شد 4با  یکامل تـصادف يل در قالب طرح بلوکهایبه صورت فاکتـورراز یدانشگاه ش يورزکشا
. بود یوالف وحشیط حضور و عدم حضور ین و در شرایفرورد 25اسفند و  25کشت،  يتروژن در سه زمان ابتدایط نیحالت مختلف تقس

و ) نیفرورد 15دو سوم + اسفند 15ک سوم ی+ش کاشتیصفر پ( T1مار یت یوالف وحشی هرز علفحضور  طیج نشان داد که در شراینتا
T7 )ک گندم یولوژیحداکثر عملکرد دانه، تعداد دانه در سنبله و عملکرد ب) نیفرورد 25ک دوم ی+ اسفند 25ک دوم ی+ش کاشتیصفر پ

ط یتوان استنباط کرد که در شرا یم جهین نتیاز ا. مار بدست آمدین دو تیهمز در ین یوالف وحشین وزن خشک و ارتفاع یرا داشتند و کمتر
ت ین وضعیدر هم. کتر باشدیرشد نزد یانیباشد که به مراحل پا يتروژن به گونه ایط نید تقسیبا یاه زراعیدر کنار گ هرز علفحضور 
ش یتروژن به صورت پیکاربرد همه ن( T5مار یمربوط به تک گندم یولوژین مقدار عملکرد دانه، تعداد دانه در سنبله و عملکرد بیکمتر
در مزرعه وجود  يهرز علفکه  یطیدر شرا. مار بدست آمدین تیز در این یوالف وحشین وزن خشک و ارتفاع یشتریبود که ب) کاشت
نه در سنبله و عملکرد ن عملکرد دانه، تعداد دایشتریب) نیفرورد 25صفر + اسفند 25دو سوم +ش کاشتیک سوم پی( T3مار یندارد ت

 . بود) ش کاشتیتروژن به صورت پیکاربرد همه ن( T5مار یگندم مربوط به ت يها یژگین وین مقدار ایک گندم را داشت و کمتریولوژیب

 تروژن ، عملکرد دانهیرقابت، زمان کاربرد ن: يدیکلمات کل

Investigation of competition between winter wheat and wild oat (Avena fatua L) in different 
nitrogen application time  
S.A. Kazemeini1, M. Edalat 2 
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Abstract 

In order to investigate the competition between winter wheat and wild oat (Avena fatua L) at different nitrogen 
application time a field experiment was conducted at the research station of the College of Agriculture, Shiraz 
University at Bajgah in 2008. A factorial randomized complete block design with four replications was used. 
Treatments included eight split nitrogen applications in three dates (preplanting, 14 February and 14 April) in weedy 
and weed free conditions. Results revealed that in weedy condition T1 treatment (0 at preplanting+1/3 at 14 February 
+2/3 at 14 April) and T7 (0 at preplanting+1/2 at 14 February +1/2 at 14 April) had the highest value for grain yield, 
seed number, and biological yield and the lowest values of weed dry weight and height. Result indicated that in weedy 
condition, nitrogen timing should be closer to the final growth stages of wheat. At the same condition the lowest values 
for grain yield, seed number, and biological yield were obtained from T5 (all of nitrogen application at preplanting) and 
the highest values of weed dry weight and height. In weed free condition, T3 (1/3 at preplanting+2/3 at 14 February +0 
at 14 April) had the highest values of grain yield, seed number, and biological yield and T5 (all of nitrogen was used at 
preplanting) had the lowest values for grain yield, seed number, and biological yield.  
Keywords: Competition, Nitrogen timing, Seed yield. 
 

  مقدمه
). 2( باشد یم هرز يها موفق علفو کنترل  یاهان زراعید بهتر گیاز ارکان مهم تول یکیزان و زمان کاربرد یاز نظر م یت کود دهیریمد

 گذارد یم آنها اثر يل نهالهایتروژن بر تعداد بذر جوانه زده در خاك و تشکیژه کود نیان وزمان مصرف کود به وزیگزارش شده است که م
با گندم  آنها یکساله و ارتباط رقابتیک برگ یهرز بار يت علفهایتروژن قادر است که تراکم جمعیدر کاربرد کود ن یتیریمد يروشها). 3(

با گندم زمستانه بر سر  یوالف وحشیرقابت  یبررس يبرا) 4(که توسط هنسون وجوردن  یشیدر آزما. هدر خود قرار دیزمستانه را تحت تاث
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 يریو غد ینیکاظم .افتیاه گندم کاهش یتروژن کل گیزان عملکرد دانه و درصد نیم ،ل رقابتیترات انجام گرفت مشخص شد که به دلین
د بلکه یش عملکرد دانه برنج نگردیلوگرم در هکتار نه تنها باعث افزایک 120به  80ز تروژن ایش کود نینشان داد که افزا يدر مطالعه ا )1(

از  یافت که بعضیدر یشیآزما یط) 5(مدال یز .دژگال گشت هرز علفشتر یو سوء استفاده ب یتروژن مصرفیکود ن ییباعث کاهش کارا
کنند که خود باعث کاهش مقدار  یم جذب يشتریبه مقدار نسبتا ب عتر ویرا سر ییایمیش يمعموال کودها یاه زراعیهرز نسبت به گ يها علف

مختلف  يمارهایدر ت یوالف وحشیت رقابت گندم با یوضع یش با هدف بررسین آزمایا .گردد یم یاه زراعیگ يکود قابل جذب برا
  .تروژن به اجرا درآمدیط نیتقس

  مواد و روشها
- 88راز در یدانشگاه ش يدر دانشکده کشاورز یشیآزما زمستانه گندم با  یوالف وحشی تروژن بر رقابتیاثر زمان مصرف ن یبه منظور بررس

و  يو مرزبندسک ید شامل شخم، یزراع اتیعمل .تکرار اجرا شد 4با  یل در قالب  طرح بلوك کامال تصادفیفاکتوربه صورت  1387
ن صورت یبه ااستفاده شد فه یرد 4 یبذرکار همدان اشت از جهت ک. لوگرم در هکتار بودیک 200پل بر اساس یکود سوپر فسفات ترکاربرد 
جاد شده و یگر ایکدیمتر از یسانت 15خط کاشت به فاصله  4گر قرار دارند یکدیمتر از یسانت 60جاد شده که به فاصله یا يها پشته يکه بر رو

تروژن از منبع ین . دیگردپشته کشت  يك بر روخاسطح از  يمتریسانت 5عمق  لوگرم در هکتار دریک 200راز بر اساس یگندم رقم ش بذر
زان کود در یط میتقس(مار یهر کرت محاسبه و با توجه به نوع ت يتروژن خالص در هکتار برایلوگرم نیک 140که بر اساس  شدهن یاوره تام

 یوالف وحشیحضور و عدم حضور  طیتروژن در شرایط نیتقس يمارهایت اعمال .متر بود 5×4ابعاد کرتها . به کرتها داده شد) زمان مختلف
اندازه  هرز علفک گندم و ماده خشک و ارتفاع یولوژیعملکرد دانه، تعداد دانه در سنبله و عملکرد بصفات اه، یان دوره رشد گیدر پا. بود
    .سه شدندیمقا LSDدرصد آزمون  5در سطح   SASبا استفاده از نرم افزار ها  نیانگیده و میگرد يریگ

 

  یشیآزما يمارهایت -1جدول 

زمان مصرف 
  تروژنین

 مارهایت

T1 T2  T3  T4  T5  T6 T7  T8  
 2/1 صفر 2/1 کامل 3/2 3/1 3/1 صفر  ش کاشتیپ

  2/1  2/1 صفر  صفر  3/1  3/2  صفر 3/1  اسفند 25
 صفر 2/1  2/1  صفر  صفر  صفر  3/2 3/2  نیفرورد 25

  

  بحث ج وینتا
و ) نیفرورد 25دو سوم + اسفند 25ک سوم ی+ش کاشتیصفر پ( T1مار یت یف وحشوالی هرز علفط حضور یج نشان داد که در شراینتا

T7 )لوگرم در هکتاریک 3890و  3900ب یبه ترت(حداکثر عملکرد دانه ) نیفرورد 25ک دوم ی+ اسفند 25ک دوم ی+ش کاشتیصفر پ( ،
ن وزن یو کمتر) 2و 1شکل (را داشتند ) در هکتارلوگرم یک 10800و  10300ب یبه ترت(ک گندم یولوژیتعداد دانه در سنبله و عملکرد ب

مار بدست ین دو تیز در همین) متریسانت 3/81و7/78ب یبه ترت( یوالف وحشیو ارتفاع ) لوگرم در هکتاریک 6135و  6233ب یبه ترت(خشک 
ک گندم یولوژیو عملکرد ب) عدد 23(، تعداد دانه در سنبله )لوگرم در هکتاریک 1980(ن مقدار عملکرد دانه یت کمترین وضعیدر هم. آمد

لوگرم یک 9019(ن وزن خشک یشتریبود که ب) ش کاشتیتروژن به صورت پیکاربرد همه ن( T5مار یمربوط به ت) لوگرم در هکتاریک 7600(
زرعه وجود در م يهرز علفکه  یطیدر شرا). 4و 3شکل (مار بدست آمد ین تیز در این) متریسانت 92.7(یوالف وحشیو ارتفاع )  در هکتار
، تعداد )  لوگرم در هکتاریک 6150(ن عملکرد دانه یشتریب) نیفرورد 25صفر + اسفند 25دو سوم +ش کاشتیک سوم پی(T3مار  یندارد ت

لوگرم یک 3450(ن مقدار عملکرد دانه یرا داشت و کمتر) لوگرم در هکتاریک 13100(ک گندم یولوژیو عملکرد ب) عدد 34.6(دانه در سنبله 
). 2و 1شکل (بدست آمد T5مار یاز ت) لوگرم در هکتاریک 10890(ک گندم یولوژیو عملکرد ب) عدد26.7(، تعداد دانه در سنبله )  اردر هکت
 25دو سوم + اسفند 25ک سوم ی+ش کاشتیصفر پ: T1(ط شده یتروژن بصورت تقسیشود که کاربرد ن یم ج مشاهدهین نتایا یبا بررس

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

The 3rd Iranian Weed Science Congress, February 2010 Page 421 

1388ماه هرز ایران، بهمنهايسومین همایش علوم علف  421 

ن در یا. شده است) T5(ش کاشت یتروژن بصورت پیمار کاربرد کل نیعملکرد دانه نسبت به ت  يدو برابر ش حدوداًیباعث افزا) نیفرورد
ن یتوان چن یم جهین نتیاز ا. شده است T5مار ینسبت به ت هرز علفدرصدص وزن خشک  32باعث کاهش ) T1(مار ین تیست که همیحال

رد که یصورت گ يتروژن به گونه ایط نیتقس یاه زراعیدر کنار گ هرز علفور ط حضی، در شرایه زراعیک توصیاستنباط کرد که به عنوان 
 . دینه بدست آیبا گندم عملکرد به یوالف وحشیتا ضمن کاهش رقابت . کتر باشدیرشد گندم نزد یانیبه مراحل پا
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