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چکیده
به صورت طرح اي، با استفاده از طرح افزایشیمزرعهحشی، مطالعه به منظور ارزیابی عملکرد و اجزاي عملکرد گندم نسبت به تغییر جمعیت یوالف و

هاي مختلف یوالف تراکمکشت خالص گندم و عامل مورد مطالعه . اجرا گردید1391-90با سه تکرار در دانشگاه زابل در سال هاي کامل تصادفیبلوك
بیشـترین  . بوته در متر مربع در نظـر گرفتـه شـد   400تراکم گندم . بود) بعبوته در متر مر350و 280، 140، 70، 35، 20، 10صفر، (سطح 7وحشی در 

در شرایط تداخل یوالف نیز کمترین تراکم یوالف بیشترین عملکرد دانه گندم را تولید کرد . عملکرد دانه و بیولوژیک در کشت خالص گندم به دست آمد
کاهش عملکرد دانه و بیولوژیک در باالترین تراکم یـوالف  . ی و معنی داري کاهش یافتو با افزایش تراکم یوالف عملکرد دانه و بیولوژیک به طور خط

. افزایش تراکم یوالف سبب افزایش ارتفاع بوته و کاهش تعداد برگ، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه شد.درصد بود44و 61به ترتیب 
35نتایج تحقیق نشان داد که رساندن تراکم علف هرز یوالف به . تروژن دانه و افزایش جذب نور گردیدهمچنین افزایش تراکم یوالف منجر به کاهش نی

.تواند موثر باشدبوته در متر مربع در مزارع گندم جهت بدست آوردن عملکرد مطلوب، می

اهش عملکردکرقابت، تراکم گیاهی،،ارتفاع بوته:هاي کلیديواژه

١مقدمه

هاي هـرز در مزرعـه، تـالش در    حذف کامل علفامروزه به جاي
هـاي هـرز در بـوم    جهت شناخت و ارزیابی کمی رفتار و اثـرات علـف  

هـاي علـف   این امر نیازمند شناخت ویژگـی . هاي کشاورزي استنظام
هاي هرز اسـت  هرز و گیاه زراعی در طول فصل و پویایی جوامع علف

ــوالف وحشــی  ).22( ــان ی ــن می Avena)در ای fatua L.) یکــی از
هـاي هـرز یکسـاله زمسـتانه و بـه عنـوان یکـی از بـا         ترین علفمهم

هاي هرز گندم شناخته شده است، که از نظـر جـذب   ترین علفاهمیت
در ایـران آلـودگی   ).1(نمایـد  آب، مواد غذایی و نور با گندم رقابت می

نتـایج آزمایشـی   . یوالف وحشی در مزارع گندم و جو بسیار شدید است
داده است که کاهش عملکرد در مزارع گندم و جو بر اثر آلودگی نشان 

).26(یوالف وحشی بسیار بارز است 
توانایی یوالف وحشی در کاهش عملکرد گنـدم بـه دلیـل ارتفـاع     

باشد که موجـب کـاهش نفـوذ نـور در     ها میبیشتر و توزیع بهتر برگ
ـ     ).10(گردد کانوپی گندم می ه پـایین  از آنجا کـه شـدت نـور از بـاال ب

یابد، اندکی افـزایش ارتفـاع تـأثیر    کانوپی به صورت نمایی کاهش می
در همــین راســتا بالیــان و ).29(بســیار زیــادي در خاموشــی نــور دارد 
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اي گزارش نمودند که ارتفاع یوالف وحشی نقـش عمـده  ) 3(همکاران 
8(نتایج تحقیقات کوزنس و همکـاران . در توانایی رقابت این گیاه دارد

مؤید این موضوع است که دسترسی به نور تعیین کننده عملکـرد  )9و 
باشد و هر چه ارتفاع یوالف نهایی گندم در رقابت با یوالف وحشی می

وحشی بدلیل رویش زودتر بیشـتر باشـد، تـوان تولیـد محصـول گیـاه       
.شودزراعی بیشتر تضعیف می

هـر  اثرات رقابتی یوالف وحشی با گندم زمستانه تحت تأثیر تراکم
هـاي رقیـب   با تغییر تراکم، منابع موجود بین گونـه ). 7(دو گونه است 

گـردد  هـاي مختلـف در رشـد مـی    تقسیم شده و منجر به بروز واکنش
افزایش تراکم موجب رقابت بـراي نـور و کـاهش نـور مـوثر در      ). 16(

فتوسنتز گیاه مغلوب شـده و سـایر عوامـل رشـد را تحـت تـاثیر قـرار        
در آزمایش خود نتیجه گرفتند کـه  ) 5(ن و ماکسول بوسا). 25(دهد می

قادر است عملکرد بوته یوالف وحشی در مترمربع90تا 60هاي تراکم
گـزارش  ) 20(خـان و حسـن   .درصد کـاهش دهـد  55دانه گندم را تا 

بوته یوالف وحشی در متـر مربـع سـبب کـاهش     30کردند که تراکم 
اثـر  ) 10(ادنی و همکاران ک. درصد شد22عملکرد دانه گندم به میزان 

بوته یوالف در متر مربع را در تراکم 227و 137، 86هاي صفر، تراکم
بوته گندم در متر مربع به صورت افزایشی بررسـی و اعـالم   210ثابت 

درصـد  55کردند با افزایش تراکم یـوالف تلفـات عملکـرد گنـدم تـا      
. یابدافزایش می
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سانتیمتري30یی خاك محل آزمایش در عمق صفر تا خصوصیات فیزیکی و شیمیا-1جدول 
Table 1- Soil physicochemical properties of experimental site (0-30 cm)

هدایت الکتریکی
EC

)dSm-1(
pH

نیتروژن
N

فسفر
P

پتاسیم
K

مواد آلی
Organic matter

الي
Silt

رس 
Clay

شن
Sand

Ppm (%) (%)
1.46 7.8 2.9 2.2 156 0.11 21 19 41

هاي هرز اغلب در تامین و جـذب عناصر غذایی موفق تـر از  علف
تـر نیتـروژن در دوره   جـذب طـوالنی  ).15(باشـند  گیاهان زراعـی مـی  

پرشدن دانه مربوط به دوام سطح بـرگ و نسـبت بیشـتر تجمـع مـاده      
در تحقیقی چنـین نتیجـه   . گرددخشک بوده و سبب عملکرد باالتر می

کیلوگرم در هکتـار پـنج مـاه    66اربرد کود نیتروژن به میزان شد که ک
هرز شـال  قبل از کاشت گندم و کشت ارقام پابلند، تولید بذر را در علف

در آزمایش دیگـري  .)6(درصد کاهش داد 40تسبیح و چاودار بیش از 
هرز بر عملکرد ذرت در تیمار نیتروژن کم نسـبت بـه   تاثیر تداخل علف

).32(یشتر بود نیتروژن باال ب
با توجه به اینکه زراعت غالب در سیستان گندم بوده و با توجه بـه  
اینکه متاسفانه بیشتر مزارع گندم این منطقه آلوده به علف هرز یوالف 

باشند، بنابراین ایـن آزمـایش بـه منظـور بررسـی واکـنش       وحشی می
رقابتی رقابت علف هرز مهم و سمج یوالف وحشی در مـزارع گنـدم و   

اثیر این علف هرز بر صفات مرفولوژیک، عملکرد و اجزاي عملکـرد و  ت
شاخص برداشت گندم و شناسایی میزان خسارت این علف هرز انجـام  

. گردید

هامواد و روش
مزرعـه درو1390-91سـال زراعـی   درايمزرعـه مطالعـات 

61جغرافیـایی عـرض (زابلدانشگاهکشاورزيتحقیقاتی پژوهشکده
شرقی دقیقه2ودرجه31جغرافیاییطولوشمالیدقیقه29درجه و

آزمایش در یـک خـاك لـوم    . شداجرا) دریاسطحازمتر450ارتفاعو
خصوصیات فیزیکـی و شـیمیایی خـاك محـل اجـراي      . اجرا شدشنی

).1جدول (ارائه شده است 1مطالعه در جدول 
و اقلیم محل اجراي آزمایش گرم و خشک بود و متوسط بارنـدگی 

گـزارش شـده   C23°میلیمتـر و 63درجه حرارت متوسط سالیانه آن 
میلـی  58بارندگی سـالیانه  ) 1391سال (در سال اجراي آزمایش . است

محصـول پیشـین در   . بـود C20°متر و درجه حرارت متوسط سـالیانه 
.زمین محل اجراي آزمایش ارزن دم روباهی بود

مرکز تحقیقات کشاورزي رقم هیرمند از در این آزمایش بذر گندم
زابل تهیه و بذور یوالف وحشی نیز از مزارع گندم شهرسـتان سـبزوار   

هاي کـامال تصـادفی   بلوكطرح مورد استفاده . جمع آوري گردیده بود
هـاي مختلـف   تیمارهاي آزمایش شامل افزودن تراکم. بودبا سه تکرار

در متـر  بوته 350و 280، 140، 70، 35، 20، 10صفر، (یوالف وحشی 
بوتـه در  400به صورت افزایشی در گندم خالص با تراکم ثابـت  ) مربع

.بوته در متر مربع بود400متر مربع و یوالف خالص با تراکم 
هاي پالت. کاشته شدند1390دي ماه 9بذور با دست و در تاریخ 

سـانتی  20متر بودنـد و گنـدم بـا فاصـله     2در 2آزمایش داراي ابعاد 
ها کاشـته شـدند،   سانتی متري روي ردیف25/1ها و یفمتري بین رد

یـوالف وحشـی در میـان    .بوته گندم در متر مربع بـود 400که تراکم 
متـر و  5/0هاي مجاور از یکدیگر پالت. هاي گندم کاشته شدندردیف
ها قبـل از کاشـت   تمام پالت. ها از یکدیگر دو متر فاصله داشتندبلوك
کیلوگرم سولفات پتاسـیم  50ات تریپل و کیلوگرم کود سوپر فسف100

150کود نیتروژن به شکل اوره و بـه میـزان   . در هکتار دریافت کردند
روز پـس از  45کیلوگرم در هکتار در دو مقدار مساوي قبل از کاشت و 

.کاشت روي زمین پاشیده شد
به جز یـوالف  (هاي هرز مزرعه در طول آزمایش کنترل سایر علف

و آفـت و  برگی گندم انجـام شـد  8و 4دو مرحله با دست در) وحشی
اولـین آبیـاري بـراي تمـامی     .بیماري خاصی در مزرعه مشـاهده نشـد  

6پس از آن آبیـاري هـر   . تیمارها بالفاصله بعد از کاشت اعمال گردید
. بار به روش غرقابی انجام شدروز یک

در پایان فصل پنج بوته از هر پالت بـه طـور تصـادفی انتخـاب و     
عداد دانه در سنبله، طول سنبله، وزن هزار دانه، ارتفـاع بوتـه و تعـداد    ت

جهت مقایسه عملکرد، در پایان فصل در تـاریخ  . برگ اندازه گیري شد
از داخل هر کرت یک متر مربع برداشـت شـده و   1391خرداد ماه 15

هاي چتائی در معرض آفتاب گذاشـته شـد تـا رطوبـت     در داخل کیسه
سپس دانه از کاه و کلش جدا و هر کـدام جداگانـه   بد،ها کاهش یابوته

. توزین گردیدند
نیتروژن کل با استفاده از دستگاه کجلـدال و پتاسـیم بـا دسـتگاه     

تشعشـع  . اندازه گیـري شـد  ) JENWAY-PFP7مدل (فالیم فتومتر 
در زمان بسته شدن کانوپی و با اســتفاده از  ) PAR(1فعال فتوسنتزي

DELTA–Tمــدل (دستـــگاه ســان اســـکن  DEVICES ساخـــت
درصـد جـذب   . اندازه گیـري گردیـد  10-12در فاصله ساعات ) آمریکا

).30(تابش فعال فتوسنتزي بر اساس فرمول ذیل محاسبه گردید 

1- Photosynthetically Active Radiation
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بر پارامترهاي رشد رویشی، عملکرد و اجزاي عملکرد گندمهاي مختلف یوالف وحشیتراکمتجزیه واریانس اثر -2جدول 
Table 2- Results of ANOVA testing the effect of wild oat densities on growth characteristics, yield and yield attributes of

wheat
میانگین مربعات

Mean of squares
منابع تغییرات

S.O.V
درجه
آزادي
D.F.

ارتفاع بوته
Plant
height

تعداد برگ 
گندم

Leaves
No of
wheat

بلهطول سن
Spike
length

تعداد دانه 
در سنبله

Grain No
in spike

وزن 
هزاردانه
One-

thousand
grain

weight

عملکرد 
بیولوژیک

Biological
yield

عملکرد دانه
Grain yield

تکرار
Replication

2 3.10 0.75 3.10 5.72 0.04 88747.17 13116.50

تراکم یوالف
Wild oat
density

7 642.82** 6.39ns 566.98** 213.66** 36.64** 9646837.66** 2946837.45**

خطا
Error

14 21.64 5.45 0.89 4.87 1.03 4658.36 5913.17

ضریب تغییرات 
(%)

CV (%)

6 5.80 7.02 8.53 2.74 2.57 2.33

ns درصد1داري در سطح دار و معنیبه ترتیب عدم معنی** و
ns and ** represent not significant and significant difference over control at p<0.01, respectively

% [1 ( )] 100b

a

PAR
PAR

PAR
  

PARb =ال فتوسنتزي در پایین تاج پوشش و عنور فPARa= نور فعال
فتوسنتزي در سطح تاج پوشش 

1/9نسـخه  SASهاي با استفاده از نرم افزار در پایان، تجزیه داده
درصـد  5در سـطح  LSDها بـا اسـتفاده از آزمـون    سه میانگینو مقای

.انجام شد

نتایج و بحث
رشد رویشی

تاثیر تداخل علف هرز یـوالف وحشـی بـر صـفات رویشـی مـورد       
).2جدول (درصد معنی دار بود 1بررسی در سطح 

هاي مختلف یوالف وحشی بـه طـور معنـی    ارتفاع بوته بین تراکم
هاي گندم را یوالف وحشی، گندم ارتفاع بوتهدار متفاوت بود، و تداخل

بـین  ). 3جـدول  (هـاي متوسـط یـوالف وحشـی افـزایش داد      تا تراکم
بوته یوالف وحشی در متر مربع اختالف 35و 20، 10هاي صفر، تیمار
داري در ارتفاع گندم وجود نداشت، اما با افـزایش تـراکم یـوالف    معنی

بوته در متـر مربـع ارتفـاع بوتـه     140بوته تا تراکم 35وحشی فراتر از 
افزایش تراکم یوالف وحشـی  . گندم به طور معنی داري افزایش یافت

بوته در متر مربع سبب کاهش ارتفاع گندم شد، کـه ایـن   140بیش از 
جـدول  (بوته یوالف در متر مربع معنـی دار شـد   350کاهش در تراکم 

3 .(
ل سـنبله در  در بین تیمارهاي مختلف کمترین تعـداد بـرگ و طـو   

گندم کاشته شده با بیشترین تراکم یوالف مشاهده شـد، بـه طوریکـه    
و طـول  17/23تعـداد بـرگ   (بیشترین مقدار تعداد برگ و طول سنبله 

در تیمار گندم خالص به دست آمد و کمترین ) مترسانتی83/14سنبله 
350در تیمـار  ) متـر سـانتی 65/7و طول سنبله 53/9تعداد برگ (آنها 

).3جدول (ه یوالف وحشی مشاهده شد بوت
هاي مختلف یوالف وحشی بر ارتفـاع بوتـه گنـدم بـه     تاثیر تراکم

ها بوده کـه سـبب افـزایش ارتفـاع     دلیل سایه اندازي یوالف روي بوته
با توجه به این مسئله که این آزمایش بـا اسـتفاده از   . ها شده استبوته

م یوالف وحشی از صـفر  هاي افزایشی اجرا شده است، تغییر تراکسري
اي شـده و  بوته در متر مربع موجب تشـدید رقابـت بـین گونـه    350تا 

بوتـه در متـر مربـع یـوالف وحشـی،      35هاي باالي احتماال در تراکم
اي گندم را نیز افزایش داده و رونـد افـزایش ارتفـاع    رقابت درون گونه

م با افزایش البته به موازات این تغییرات، طول سنبله ه. تر بودملموس
140هـاي بـاالتر از   در تـراکم . تراکم یوالف وحشی کاهش نشـان داد 

بـه  ) بوته یـوالف وحشـی  350و 280هاي تراکم(بوته یوالف وحشی 
دلیل اینکه ارتفاع ساقه به عنوان یکـی از اجـزاء غیرمسـتقیم عملکـرد     
بوده و افزایش رقابت براي عناصر با افـزایش تـراکم یـوالف، ارتفـاع     

و 8/3بوته یـوالف در مترمربـع بـه ترتیـب     140نسبت به تیمار گندم 
). 3جدول (درصد کاهش یافت 8/10
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بر پارامترهاي رشد رویشی، عملکرد و اجزاي عملکرد گندمهاي مختلف یوالف وحشیتراکمهاي اثر مقایسه میانگین-3جدول 
Table 3- Influence of various wild oat densities on growth characteristics, yield and yield attributes of wheat

تعداد بوته 
یوالف وحشی 
Numbers of
wild oat (m-

2)

ارتفاع بوته
Plant height

(cm)

تعداد برگ 
گندم

Leaves No of
wheat

طول سنبله 
Spike length

(cm)

تعداد دانه در 
سنبله

Grain No in
spike

وزن هزاردانه 
One-

thousand
grain weight

(g)

عملکرد 
بیولوژیک

Biological
yield

(Kg ha-1)

عملکرد دانه 
Grain yield

)Kg ha-1(

خالص گندم
Wheat sole

culture

64.63d 23.17a 14.83a 33.87a 39.68a 9742.00a *4057.67a

بوته10
10 Plants

62.26d 22.03a 14.33ab 32.20ab 40.31a 9744.70a 4032.00a

بوته20
20 Plants

66.43d 20.30ab 13.84abc 31.16ab 39.33ab 9647.70a 3999.33a

بوته35
35 Plants

66.97d 18.23bc 13.33bc 30.83ab 39.48ab 9629.30a 3947.00a

بوته70
70 Plants

77.97c 16.40cd 12.68c 29.53b 37.68bc 9521.00a 3775.33b

بوته140
140 Plants

98.46a 14.57de 10.02d 21.53c 36.78c 7072.30b 2949.67c

بوته280
280 Plants

95.43ab 11.83ef 8.39e 17.03d 32.26d 6342.30c 2042.00d

بوته350
350 Plants

87.87b 9.53f 7.65e 10.63e 31.27d 5471.00d 1591.33e

باشدمیLSDبر اساس آزمون یمارهاحروف مشترك در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنی دار بین ت*
* Values followed by the same letter within the same columns do not differ significantly at p =1% according to LSD

عدد و تعداد برگ در گندم نیز بر 3الی 1تعداد پنجه در گندم بین 
پـورآذر و غـدیري در   .عدد متغییر بود25الی 7اساس تعداد پنجه بین 

طی تحقیقی نشان دادنـد کـه بـا افـزایش تـراکم یـوالف       1380سال 
وحشی، تعداد برگ در تمام ارقام گنـدم مـورد آزمـایش شـامل آزادي،     

اظهـار  )26(پورآذر و غدیري. )26(کاهش یافت 2-نیک نژاد و داراب
داشتند که سایه اندازي علف هرز یوالف وحشی روي بوته گندم سبب 

شود تا گندم نتواند مراحل نموي خود را کامل کند و عمل فتوسـنتز  می
را خوب انجـام دهـد، در نتیجـه بوتـه گنـدم بـا کـاهش شـدید مـواد          

هـاي  هـا و تعـداد بـرگ در بوتـه    هیدروکربنه مواجه شده و درصد پنجه
.یابدداري کاهش میگندم به طور معنی

عملکرد و اجزاي عملکرد
هـاي  تراکمملکرد گندم تحت تأثیر تیمار عملکرد و اجزاي عمقدار 

ــاثیر . ارائــه شــده اســت3و 2در جــداول مختلــف یــوالف وحشــی ت
هاي مختلف یوالف وحشی بر تعداد دانه در سـنبله و وزن هـزار   تراکم

تداخل یوالف وحشـی بـا گنـدم، اجـزاي     ). 2جدول (دانه معنی دار بود 
کشـت خـالص گنـدم    عملکرد دانه را به طور معنی داري در مقایسه با 

تعداد دانه در سنبله و وزن هـزار دانـه در گنـدم    ). 3جدول (کاهش داد 

درصـد نسـبت بـه بیشـترین تـراکم      21درصد و 69به ترتیب خالص 
بـاالتر بـود   ) بوته در متر مربـع 350تداخل با یوالف در تراکم (یوالف 

).3جدول (
د گنـدم بـه   هایی است که پس از وروتعداد دانه در سنبله از فاکتور

محـدودیت رقـابتی گنـدم در ایـن     . شـود مرحله رشد زایشی تعیین می
شـود کـه   له بر اثر رشد سریع و موقعیت جامعه گیاهی موجب مـی حمر

تلقیح به طور کامل انجام نشود و به دلیل عدم نفوذ نور کافی به درون 
).1(جامعه گیاهی تعداد دانه در سنبله کاهش یابد 

اجزاي عملکـرد در نتیجـه افـزایش تـراکم     کاهش عملکرد دانه و
کمـپ  ).27و 23(علف هرز توسط محققین زیادي گزارش شده است

نیز کاهش تعداد دانه در سنبله را در رقابت 1980در سال و وینگویري
یوالف وحشی با گندم به ساختار جامعه گیاهی یوالف وحشـی نسـبت   

گزارش ) 28(و انگجی سلیمیو ) 2(احمدوند و همکاران ).19(اندداده
دادند که با افزایش تراکم یوالف وحشی تعداد دانه در سنبله گندم کـم  

اینکه عالوه بر تعداد دانه در سنبله گندم، وزن هزار دانه آن نیز بـا  . شد
-تراکم یوالف همبستگی نشان داد احتماالً مؤید این اسـت کـه سـایه   

رتفاع بیشتر آن نسبت اها، بواسطه اندازي یوالف در مرحلۀ پرشدن دانه
به گندم از طریق کـاهش جـذب تشعشـع توسـط گنـدم و تسـریع در       

محـدودیت  (هاي آن و در نتیجه کاهش فتوسنتز جـاري  زردشدن برگ
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ارتفـاع یـوالف   . هـاي گنـدم شـده اسـت    منجر به افت وزن دانه) منبع
وحشی معموال تا اواخر مرحله طویل شدن ساقه از ارتفاع گنـدم کمتـر   

زمان ظهور برگ پرچمی یوالف وحشی در زیر کانوپی گنـدم  است و تا 
قرار دارد، ولی پس از این مرحله، رشد آن سـریع شـده و ارتفـاع آن از    

هاي آن در باالي در نتیجه قسمت زیادي از برگ. شودگندم بیشتر می
گیرد که در نتیجـه مقـدار نـور در کـانوپی گنـدم      کانوپی گندم قرار می

قابت پس از این مرحلـه شـدت بیشـتري یافتـه و     یابد، لذا رکاهش می
).12(شود باعث کاهش وزن هزار دانه می

در این مطالعه عملکرد بیولوژیک و دانه گندم به طور معنـی داري  
). 2جـدول  (تحت تأثیر حضور علف هرز یوالف وحشـی قـرار گرفـت    

درصد 44عملکرد بیولوژیک و دانه براي کشت خالص گندم به ترتیب 
صد بیشتر از تداخل با یوالف وحشی در بیشترین تراکم مـورد  در61و 

). 3جدول (بود ) بوته یوالف در متر مربع350حضور (بررسی 
اظهار داشتند که با افـزایش تـراکم یـوالف    ) 26(پورآذر و غدیري 

دار وحشی در کشت گنـدم، عملکـرد بیولوژیـک گنـدم کـاهش معنـی      
کـاهش وزن  2-نـژاد و داراب که در رقم آزادي، نیـک  یابد، بطوريمی

4:0در مقایسه بـا نسـبت   ) یوالف وحشی: گندم(1:3خشک در نسبت 
راسـتگو و  . درصـد بـود  84و 62بـه ترتیـب   ) یوالف وحشـی : گندم (

در آزمایشی اظهار داشـتند کـه افـزایش تـراکم خـردل      ) 27(همکاران 
وحشی به طور معنی داري سبب کاهش عملکـرد بیولوژیـک گنـدم در    

به این نتیجه رسیدند که بـا  ) 31(زمانی و همکاران . طح گردیدواحد س
30بوته در متر مربع نزدیک بـه  160افزایش تراکم یوالف وحشی به 

. درصد از عملکرد بیولوژیک گندم کاسته شد
در یک مطالعـه جـایگزینی بـین گنـدم و     ) 10(کودنی و همکاران 

با افـزایش تـراکم   یوالف وحشی نشان دادند که عملکرد دانه هر گونه 
از طرف دیگر احسـان زاده  . یابدگونه دیگر به صورت خطی کاهش می

بوته یوالف در متر مربع کـاهش  94نیز نتیجه گرفت که در تراکم ) 1(
درصد بود و گزارش کرد که شاخص سطح برگ 14عملکرد جو پاییزه 

. اي داشته باشدتواند در عملکرد دانه گندم نقش تعیین کنندهمی

غلظت عناصر غذایی در گیاهان
در خصـوص  هـاي مختلـف گنـدم   اختالف معنی داري بین تراکم

و حضـور یـوالف   ) 4جدول (غلظت نیتروژن در دانه گندم وجود داشت 
بوته یوالف وحشی غلظت نیتروژن دانـه  10وحشی به استثناي تراکم 

بـه  را به طور معنی داري در مقایسه با کشت خالص گندم کاهش داد، 
ري که بیشترین غلظت نیتروژن دانـه در کشـت خـالص و حضـور     طو

بوته یوالف وحشی در متر مربع و کمترین درصـد  10یوالف در تراکم 
بوته یـوالف وحشـی در متـر مربـع    350در تراکم نیتروژن دانه گندم

غلظت پتاسیم در دانه گندم در حضور علف هـرز یـوالف   . مشاهده شد
هـا بـه   ص گندم بود، اما ایـن تفـاوت  وحشی اندکی باالتر از کشت خال

).5جدول (لحاظ آماري معنی دار نبود 
رسد کاهش کارایی مصـرف نیتـروژن گنـدم و یـوالف     به نظر می

وحشی در شرایط رقابت در مرحله رویشی و زایشی نیز متـأثر از جـذب   
افزایش این شاخص . این عنصر پرمصرف توسط گیاه رقیب بوده است

ام افزایش تراکم آن نیز فرضیه اخیر را تأییـد  در یوالف وحشی در هنگ
کند چرا که غالبیت و به تبع آن قدرت جذب نیتروژن ایـن گیـاه بـا    می

.یابدافزایش تراکم آن در شرایط رقابت افزایش می
در بین عناصر غـذایی، نیتـروژن نقـش بسـیار مهمـی در قابلیـت       

ده تـرین  رقابت براي جـذب نیتـروژن گسـتر   ). 17(رقابت گیاهان دارد 
اي در اي در گیاهان زراعی و رقابت برون گونهشکل رقابت درون گونه

از این رو شناخت نحـوه جـذب و   . گیاه زراعی است-رقابت علف هرز
تواند به عنـوان یـک   تخصیص نیتروژن در گیاهان در حال رقابت، می

در . هاي هرز عمل کندابزار کلیدي در بهبود راهبردهاي مدیریت علف
هاي هرز با گیاهان زراعی، تعیین میـزان محتـواي   رقابت علفشرایط 

هاي گیاهی معیاري مناسب براي مقایسه سهم هر یـک  نیتروژن بافت
ولی، نباید از نظـر دور داشـت   . ها در استفاده از این عنصر استاز گونه

تواند جذب، کارایی مصرف و نحوه تخصیص نیتـروژن را  که رقابت می
تواند یک عامـل  این موضوع می). 14(قرار دهد در گیاهان تحت تأثیر

ها، در هنگـام جـذب نیتـروژن    مهم و بحرانی در نحوه رقابت بین گونه
اند که کاهش میزان گزارش نموده) 32(زمینیک و آلبرشت . )18(باشد 

کلروفیل و سرعت پیري برگ تحت شرایط محدودیت نیتـروژن تولیـد   
امـا  را کـاهش خواهـد داد،  ماده خشک کـل ذرت و متعاقبـاً عملکـرد    

لـذا کوچــکتر   . پتاسیم برخالف نیتروژن تحرك کمی در خـاك دارنـد  
. رسـاند بودن ناحیـه تخلیه پتاسیم رقابت بین دو گیاه را به حداقل مـی 

دهـد کـه   به عبارت دیگر رقابت براي جذب پتاسـیم زمـانی روي مـی   
. داي شده باشاي گستردهها بالغ شده وداراي سیستم ریشهبوته

بودن نسبی خاك محـل اجـراي آزمـایش از    یرسد غنبه نظر می
هـا در خصـوص   باعث عدم تفاوت بین تیمـار )1جدول (عنصر پتاسیم

عدم تفاوت معنی دار در پتاسـیم دانـه   .محتواي پتاسیم دانه شده باشد
به دلیل غنی بودن نسبی خاك محل اجراي آزمایش از عنصر پتاسـیم  

.طابقت داردم) 21(با نتایج لباسچی 

درصد جذب نور 
تحت تأثیر تراکم مختلف بوته نتایج نشان داد که درصد جذب نور

تشعشع جـذب  ). 4جدول (درصد قرار گرفت 1یوالف وحشی در سطح 
بوتـه در  350شده در کشت خالص گندم و حضور علف هرز در تـراکم  

درصـد کمتـرین و بیشـترین    05/51و 09/30متر مربع به ترتیـب بـا   
رسـد کـه تـداخل نـوري شـدید      به نظر می). 5جدول (دار را داشتند مق

زیرا ،هاي یوالف وحشی در باالي کانوپی بوده باشدنتیجه توسعه برگ
با افزایش تراکم یوالف میزان تشعشع ورودي کـانوپی کـاهش نشـان    
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داد که کاهش عملکرد گندم را به طور مستقیم در تیمارهـاي مربوطـه   
و این موضوع با گزارش بارنس و همکـاران  ) 4جدول(به دنبال داشت 

که اعالم نمودند میزان فتوسنتز گندم در اوایل رشد 1990در سال ) 4(
تابع مقدارکل سطح برگ است اما فتوسنتز گندم در پایـان دوره رشـده   

باشد، زیـرا  تابع یک سوم فوقانی سطح برگ گیاه است قابل توجیه می

ندازي کامل یـوالف منجـر بـه پیـر     در انتهاي فصل رشد گندم سایه ا
هاي باالیی و ریزش آنها شده که در نتیجـه اخـتالل   شدن سریع برگ

در فتوسنتز آخر فصل و کاهش عملکرد که ممکـن اسـت بـه صـورت     
. هاي گرده و یا کاهش وزن هزار دانه باشدسقط دانه

روژن و پتاسیم دانه گندم و درصد جذب نور در کانوپی گیاهیبر غلظت نیتهاي مختلف یوالف وحشیتراکمتجزیه واریانس اثر -4جدول 
Table 4- Results of ANOVA testing the effect of wild oat densities on concentration of N and K in grains of wheat and light

interception in canopies
میانگین مربعات

منابع تغییرات
S.O.V

آزاديدرجه
D.F.

نیتروژن دانه گندم
Concentration of N in

grain

پتاسیم دانه گندم
Concentration of K in

grain

درصد جذب نور
Light interception

تکرار
Replication

2 0.005 0.0003 3.89

تراکم یوالف
Wild oat density

7 0.135** 0.0007ns 152.82**

خطا
Error

14 0.003 0.00007 19.31

(%)ضریب تغییرات  6.54 2.49 10.97

ns درصد1داري در سطح دار و معنیبه ترتیب عدم معنی** و
ns and ** represent not significant and significant difference over control at p<0.01, respectively

م دانه گندم و درصد جذب نور در کانوپی گیاهیبر غلظت نیتروژن و پتاسیهاي مختلف یوالف وحشیتراکماثر -5جدول 
Table 5- Influence of various wild oat densities on concentration of N and K in grains of wheat and light interception in

canopies
)m-2(تعداد بوته یوالف وحشی 

Numbers of wild oat (m-2)
(%)نیتروژن دانه گندم 

Concentration of N in grain
(%)

(%)پتاسیم دانه گندم 
Concentration of K in grain

(%)

(%)درصد جذب نور
Light interception (%)

خالص گندم
Wheat sole culture

1.000b 0.35a 30.09d*

بوته10
10 Plants

1.133a 0.34a 31.74dc

بوته20
20 Plants

0.966b 0.34a 34.28dc

بوته35
35 Plants

0.900bc 0.34a 38.85bc

بوته70
70 Plants

0.833c 0.34a 39.47bc

بوته140
140 Plants

0.800c 0.34a 45.13ab

بوته280
280 Plants

0.633d 0.34a 47.20ab

بوته350
350 Plants

0.466e 0.33a 51.05a

باشدمیLSDبر اساس آزمون ن تیمارها حروف مشترك در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنی دار بی*
* Values followed by the same letter within the same columns do not differ significantly at p =1% according to LSD
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