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Avena(وحشی یوالفهاي مورفوفیزیولوژیک ارزیابی ویژگی ludoviciana L.(گندم بارقابتدر
) در مرحله رشد رویشی.Triticum asetivum Lپاییزه (
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:چکیده

هاي خرد شده در رقابت با گندم پاییزه آزمایشی بصورت کرتعلف هرز یوالف وحشیهاي مورفوفیزیولوژیکویژگیبه منظور بررسی
هار تکرار چدر مزرعه تحقیقاتی پردیش کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه رازي با هاي کامل تصادفیدر قالب طرح بلوكمعمولی 
در درصد نیاز گندم) 120و 100، 60، 30(اجرا گردید. تیمارهاي آزمایش شامل سطوح مختلف کود نیتروژن 1393در سال 

صفات مورد هاي فرعی بود.بوته در متر مربع) در کرت100و 75، 50، 25، 0هاي اصلی و تراکم علف هرز یوالف وحشی (کرت
ارزیابی شامل شاخص سطح برگ، وزن خشک کل و تعداد پنجه یوالف وحشی بود که در انتهاي مرحله رشد رویشی اندازه گیري 

) و تعداد پنجه درصد2/44)، وزن خشک کل (درصد31شاخص سطح برگ (،د. نتایج نشان داد که با افزایش میزان نیتروژنش
2/43) به شدت افزایش یافت. همچنین افزایش تراکم یوالف وحشی نیز به ترتیب منجر به افزایشدرصد9/41یوالف وحشی (

و شاخص سطح برگ یوالف با افزایش کلوزن خشکدرصدي شاخص سطح برگ و وزن خشک کل یوالف وحشی شد. 9/67و
اي هش فضا و افزایش رقابت درون گونهتراکم به دلیل افزایش تعداد بوته در واحد سطح افزایش یافت، ولی تعداد پنجه به دلیل کا

وته یوالف وحشی بر صفات اندازه گیري شده اثر معنی داري نداشت. همچنین برهمکنش افزایش نیتروژن و تراکم ب. یافتکاهش 
بسیار موثر باشد.هاي هرزعلفتلفیقیمدیریت تواند در حل رشد رویشی میایوالف وحشی در مرهاي ویژگیشناخت بهتر 

وزن خشک کل، شاخص سطح برگیوالف وحشی،رقابت، بیولوژي:کلمات کلیدي
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Assessment of wild oat (Avena ludoviciana L.) morphophysiological traits in competition
with winter wheat (Triticum asetivum L.) in vegetative growth stages

Ashkan Jalilian1, Farzad Mondani2, Alireza Bagheri2, Mahmud Khoramivafa2

1- M.Sc student of Agroecology, Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran.

2- Department of Agronomy and Plant Breeding, Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University,
Kermanshah, Iran.

Abstract:

To evaluate wild oat morphophysiological traits in competition with winter wheat, a split plate experiment by
randomized complete block design with 4 replications was conducted in campus of Agriculture and Natural
Resources, Razi University in 2014. The experiment treatments included different levels of nitrogen fertilizer (30%,
60%, 100% and 120% demanded wheat) in main plates and wild oat plant density (25, 50, 75 and 100 plant.m-2) in
sub plates. Assessed traits included Leaf area index (LAI), total dry weight (TDW) and number of tillage (NT) for
wild oat that measured at the end of vegetative growth stages. The results showed that LAI (31%), TDW (44/2%)
and NT (41/9%) highly increased with increase of nitrogen fertilizer amount. LAI (43/2%) and TDW (67/9%) also
increased by increase of wild oat plant density. LAI and TDW of wild oat increased due to increase of the number of
plants, but NT reduced due to reduction of space and increase of intraspecific competition. Increase of nitrogen
fertilizer and wild oat plant density interactions had not any significant effects on assessed traits. Better knowledge
of wild oat traits in vegetative growth stages could be useful in the integrated weed management.

Keyword: competition, wild oats biology, total dry weight, leaf area index

مقدمه:

اي کم نظیر مانند هباشد که با برخورداري از ویژگیز خسارت زا در مـزارع گنـدم میهاي هرترین علفیوالف وحشی یکی از مهم
در همچنین و بذربذور، ریزشگیهنگام، غیر یکنواختی رسیددهی مجدد در صورت جابجـا شـدن، بلـوغ زود خواب بذر، ریشه

زراعی هاي بوم نظامست تا موقعیت خود را در ها به خوبی موفـق شـده اهاي اخیر بروز مقاومت نسبت به بسیاري از علفکشسال
وسط و تغذیه نیتروژن تگزارش نمودنـد کـه توانـایی جـذب ) 1992(). رایت و ویلسون1388(پرچمی و بهداروند، کند حفظ 

باشد که این امر به افزایش نیتروژن جذب شده توسط یوالف وحـشی و رشد رویشی این علف هرز یوالف وحشی بیشتر از گندم می
عملکرد گندم تحت تاثیر واکنش رقابتی از نظر .دهدمیو در نهایت عملکرد گندم را به میزان بیـشتري کـاهش شودمیمنجر 

اي که پیشی گرفتن رشد یوالف وحشی از گندم و همچنین تغییر تراکم به گونهقرار دارد،سبز شدن یوالف وحشی تراکم و زمان 
تراکم . تحقیقات اثر افزایش تراکم یوالف وحشی درآورداي در عملکرد و خصوصیات رشد گندم به وجود میتغییرات گسترده،آن

از این رو شناخت ). 2000(بوسان و همکاران، دهد نشان میدرصد 55تا عملکرد گندم را افزایشی و تلفاتبه صورت ثابت گندم را
تواند در کنترل این علف هرز کمک شایانی میزراعی در تیمارهاي اعمال شدهانیوالف وحشی در رقابت با گیاههايویژگیبهتر 
کند.
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مواد و روش:

تکرار در مزرعه تحقیقاتی پردیس با چهارهاي کامل تصادفی قالب طرح بلوكهاي خرد شده معمولی در کرتآزمایش به صورت
و 100،60،30(نیتروژنسطح کود 4جرا گردید. تیمارهاي آزمایش شامل ا1393دانشگاه رازي در سال کشاورزي و منابع طبیعی

هاي فرعی در کرت) بوته در متر مربع100و 75، 50، 25، 0هاي اصلی و تراکم علف هرز یوالف وحشی (در کرتنیاز گندم) 120
کیلو گرم 250سوپر فسفات تریپل و هکتار کیلو گرم در 100، بود. مقدار کود مصرفی نیز با توجه به آزمایش خاك صورت گرفته

کاشت به به دلیل خواب  بذور، قبل از بذور علف هرز یوالف وحشی از مزراع اطراف جمع آوري شد و در هکتار اوره انتخاب شد. 
ها شاملنمونه برداريهاي گندم کشت شد. ردیفو سپس در بین داده شد قرار درصد 2در محلول نیترات پتاسیم ساعت24مدت 

بود که در انتهاي مرحله رشد رویشی گیاه صورت گرفت. به منظور یوالفو وزن خشک کل سطح برگ ،تعداد پنجهاندازه گیري 
توزین قرار داده شد و سپسدرجه سانتی گراد75در اون با دماي ساعت72اندازه گیري وزن خشک کل ابتدا نمونه ها به مدت

انجام شد.4/9خه نسSASشد. پس از جمع آوري و محاسبه داده ها، تجزیه و تحلیل آنها به کمک نرم افزار آماري 

نتایج و بحث

:شاخص سطح برگ

بطوریکه ،)1با افزایش تراکم بوته به شدت افزایش یافت (جدول سطح برگ یوالف وحشیاین تحقیق نشان داد که شاخص 
) نیز در تحققی1391مندنی (). 2بوته مشاهده شد (جدول 25م کو کمترین آن در ترا100بیشترین شاخص سطح برگ در تراکم 

افزایش نیتروژن نیز منجر به افزایش معنی م بوته شاخص سطح برگ یوالف وحشی افزایش یافت.کدیگر نشان داد که با افزایش ترا
). کمترین شاخص سطح برگ به پایین ترین سطح کود نیتروژن و بیشترین آن به 1داري در شاخص سطح برگ شد (جدول 

تواند نشان از عدم رقابت یا معنی دار نبودن میسطح برگ شاخصافزایش. )2دول بود (جمربوط باالترین میزان مصرف این عنصر 
برهمکنش افزایش میزان نیتروژن و تراکم یوالف ).1390باشد (اصغري و همکاران، هاي یوالفتراکماي بین گونهرقابت درون 

).1وحشی بر شاخص سطح برگ معنی دار نبود (جدول 

:کلوزن خشک

وزن خشک کل یوالف وحشی با افزایش تراکم بوته و افزایش میزان نیتروژن مصرفی واکنش معنی داري از خود نشان داد  (جدول 
داري را نشان داداختالف معنیمیزان کاربرد کود نیتروژنواکنش یوالف وحشی نسبت به افزایش سطح کود تنها در باالترین). 1

کودي نیز افزایش وزن خشک صورت گرفته است. این امر نشان از واکنش مثبت یوالف نسبت چند در سایر سطوح ، هر)2(جدول
به دلیل افزایش بوته در ، وزن خشک کل این گیاههمچنین با باال رفتن تراکم یوالف وحشیبه افزایش مقدار کود مصرفی دارد.

فزایش سطح کودي نیتروژن و تراکم یوالف وحشی در ) نیز نشان دادند که ا1390(اصغري و همکاران.واحد سطح افزایش یافت
برهمکنش افزایش میزان نیتروژن و تراکم یوالف وحشی بر وزن خشک کل معنی دار نبود .استمجموع به نفع یوالف وحشی 

).1(جدول 
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:زنیپنجه

تعداد پنجه یوالف وحشی شد و کاهش معنی داري در باعث افزایش ترتیبافزایش تراکم بوته و میزان کاربرد کود نیتروژن به 
نتایج این تحقیق همچنین نشان داد ). 2). بیشترین تعداد پنجه در باالترین سطح کود نیتروژن مشاهده گردید (جدول 1(جدول 

بوته در متر مربع و 25پنجه در تراکم تعداد یافت، بطوریکه بیشترین شی تعداد پنجه در بوته کاهش با افزایش تراکم یوالف وحکه 
اي گونهاین کاهش به دلیل افزایش رقابت درون گونه اي و برون رسد به نظر میبوته در متر مربع بود. 100کمترین آن در تراکم 

) نیز در آزمایش خود بیان کردند که با افزایش تراکم یوالف 1380پور آذر و غدیري ().2یوالف وحشی با گندم اتفاق افتاد (جدول
برهمکنش افزایش میزان نیتروژن و تراکم یوالف وحشی بر تعداد پنجه در .یافتوحشی، تعداد پنجه آن بطور معنی داري کاهش 

).1بوته یوالف معنی دار نبود (جدول 

وکل (گرم در متر مربع)سطح برگ، وزن خشکشاخص بر وته یوالف وحشیو تراکم بنیتروژنکودحوتجزیه واریانس اثر  سط.1-جدول
پنجه یوالف وحشی در رقابت با گندم پاییزهتعداد

درجه آزاديمنبع تغییر
سطح احتمال

تعداد پنجهکلوزن خشکسطح برگشاخص 

3015/00181/00125/0بلوك
>0001/0>0001/0>30001/0(سطح کودي نیتروژن)Nفاکتور 

N(962/00102/011/0×(بلوكNاشتباه 
>0001/0>0001/0>30001/0(تراکم یوالف)Dفاکتور 

N×D91082/007/01403/0

پنجه  تعداد و کل (گرم در متر مربع)بر شاخص سطح برگ، وزن خشکو تراکم یوالف وحشیاثر سطوح مختلف کود نیتروژن. 2-جدول
وحشی در مرحله رشد رویشییوالف 

تعداد پنجهکلوزن خشکشاخص سطح برگتیمار
سطوح مختلف کود نیتروژن

N1 30(سطح کودي(%b40/107/54 b43/2 c

N2 57/1%)60(سطح کودي b108/60 b75/2 c

N3 65/1%)100(سطح کودي b508/60 b43/3 b

N4 04/2%)120(سطح کودي a88/96 a18/4 a

هاي مختلف یوالف وحشیتراکم 
D2 17/1بوته در متر مربع)25(تراکم d350/32 d000/4 a

D3 56/1بوته در متر مربع)50(تراکم c333/55 c437/3 b

D4 87/1بوته در مترمربع)75(تراکم b950/83 b875/2 c

D506/2بوته در متر مربع)100(تراکم a94/100 a5000/2 d

میانگین هاي داراي حداقل یک حرف مشترك، تفاوت معنی دار ندارند.
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) با گندم Avena fatua. اثر نیتروژن بر رقابت یوالف وحشی (1390اصغري، ت.، محمودي، س.، راشدمحصل، م.، زمانی، غ. 
)Triticum asetivumاردیبهشت -، فروردین1شماره،9) در مرحله رشد رویشی. نشریه پژوهشهاي زراعی ایران، جلد

131-138،ص 1390
فصلنامه ،.نیتروژنمختلفمقادیردربهارهگندمباوحشییوالفمختلفهايتراکمرقابت.1388.پبهداروند،،.پپرچمی،

88- 81، 3شماره،1اهواز. جلدواحداسالمیآزاددانشگاه-زراعیگیاهانفیزیولوژيتخصصیعلمی
-167: 37. رقابت یوالف وحشی با سه رقم گندم زمستانه در شرایط مزرعه. مجله بیماریهاي گیاهی. 1380ح. غدیري. پورآذر، ر.، و 
183

). شبیه سازي اثرات تغییر اقلیم بر خسارت علف هرز یوالف وحشی و آفت سن گندم در گندم 1391(مندنی، فرزاد.
شگاه فردوسی مشهدپاییزه تحت شرایط آب و هوایی مشهد، رساله دکترا، دان

Bussan, A. and B. Maxwell. 2000. Grant submitted to Montana noxious weed trust fund. Montana State
University. Ann. 4: 28-32.
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Avena fatua and Galium aparine in winter wheat, Aspects Appl. Biol. 30: 381-386

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

