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 چکيده

ًیتیزٍصى  . ؽیَد  ٍحؾی جْت دعتیبثی ثِ ًیتزٍصى یکی اس هْوتزیي ػَاهل در کبّؼ ػولکزد گٌذم هحغَة هیی  رقبثت گٌذم ثب یَالف

ثِ هٌظیَر ثزرعیی صیفبت هَروَیَصییث هیَثز در      . تَاًذ ثز صفبت هَثز ثز رقبثت گیبّبى تیزُ گٌذهیبى هبًٌذ تؼذاد پٌجِ ٍ ارتفبع تبثیز ثگذارد هی

ػَاهیل  . اجزا ؽیذ  1389-99ّبی خزد ؽذُ در چْبر تکزار در عبل سراػی  ای ثِ صَرت طزح کزت رقبثت گٌذم ٍ یَالف ٍحؾی آسهبیؼ هشرػِ

ثِ ( ثَتِ در هتز هزثغ ٍ ثذٍى آیَدگی ثِ یَالف 75آیَدگی ثِ یَالف ثب تزاکن )ػجبرت ثَدًذ اس آیَدگی ثِ یَالف ٍحؾی در دٍ عطح هَرد ثزرعی 

تؼذاد پٌجِ ٍ ارتفبع ًْبیی گٌذم ٍ (. کیلَگزم ًیتزٍصى در ّکتبر 159ٍ  199، 59، 9)ػٌَاى وبکتَر اصلی ٍ هقبدیز هختلف ًیتزٍصى در چْبر عطح  

ًتبیج ًؾبى داد کِ یَالف ٍحؾی در توبم عطَح ًیتزٍصى تؼیذاد  . ٍحؾی، ٍسى خؾث یَالف ٍحؾی ٍ ػولکزد اقتصبدی گٌذم ثزرعی ؽذ یَالف

حضَر یَالف ٍحؾی عجت کبّؼ ػولکزد گٌذم در تویبهی عیطَح   . ارتفبع ًْبیی یَالف ٍحؾی ثیؾتز اس گٌذم ثَد. پٌجِ ثیؾتزی اس گٌذم داؽت

 .ًیتزٍصى ؽذ

 گىذم، يًالف يحشی، ويتريژن، رقابت: ليذیَای کياژٌ

 مقذمٍ

تَاًذ کبّؼ قبثل تَجْی در ػولکزد گٌذم ایجیبد   ثبؽذ کِ هی ّبی ّزس هشارع گٌذم هی یَالف ٍحؾی یکی اس هْوتزیي ػلف

رت یَالف قذ. کٌٌذ ًیتزٍصى هْوتزیي ػٌصزی اعت کِ گٌذم ٍ یَالف ٍحؾی ثز عز آى رقبثت هی(. 1991، کَدًی،1993کیزکلٌذ،)کٌذ 

اس ایٌزٍ، کبرثزد صحیح کَد ًیتزٍصى هَجت اوشایؼ تَاى آى در ثزاثیز ییَالف   . ٍحؾی در اعتفبدُ اس ػٌبصز غذایی ثیؾتز اس گٌذم اعت

ّیبی   تَاًیذ در ایجیبد تیزاکن    گشارػ کزدًذ کِ کَد ًیتیزٍصى هیی  ( 1998)تیتَ ٍ ّوکبراى (. 2995رادعَیج ٍ گزعب، )ؽَد  ٍحؾی هی

 5آسهبیؾبت اٍییِ ًؾبى دادًذ کِ قذرت جذة ًیتیزٍصى تَعیی ییَالف ٍحؾیی     . ٍحؾی تبثیز ثغشایی داؽتِ ثبؽذ سای یَالف خغبرت

ّیبی هزحلیِ داؽیت     ثزاثز ثیؼ اس گٌذم اعت، اس ایٌزٍ هیشاى ثکبرگیزی آى ثِ صَرت کَد پبیِ ٍ ثَیضُ ثصَرت عزک اس جولِ چیبیؼ 

ّوچٌیي اػالم کزدًذ کِ رقبثت یَالف ٍحؾی ثز گٌیذم  ( 2999)ّوکبراى  ّبؽن ٍ(. 2995ّبؽن ٍ ّوکبراى، )ؽَد  گٌذم هحغَة هی

ایي آسهبیؼ ثِ هٌظَر ثزرعی تیبثیز  . یبثذ کٌذ ٍ تب قجل اس پز ؽذى داًِ اداهِ هی سًی ثزٍس هی جْت ثذعت آٍردى ًیتزٍصى اس سهبى جَاًِ

 .ٍ یَالف ٍحؾی اًجبم ؽذّبی هزوَیَصیث هزتجی ثب رقبثت گٌذم  هقبدیز هختلف ًیتزٍصى رٍی ثزخی ؽبخص

 َا مًاد ي ريش

ثِ هٌظَر ثزرعی تبثیز هقبدیز هختلف ًیتزٍصى رٍی رقبثت یَالف ٍحؾی ٍ گٌذم، آسهیبیؼ اعیلیلت پیالت در قبییت طیزح      

ویبکتَر اصیلی ؽیبهل هقیبدیز     . اجیزا ؽیذ   1389-99ّبی کبهل تصبدوی ثب چْبر تکزار در هٌطقِ چًَیجِ ؽْزعتبى اَّاس در عیبل   ثلَک

ٍ وبکتَر وزػی حضَر ٍ یب ػذم حضَر یَالف ٍحؾیی  ( کیلَگزم ًیتزٍصى در ّکتبر 159ٍ   59،199ثذٍى ًیتزٍصى، )ف ًیتزٍصى هختل



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

ػولییبت آهیبدُ عیبسی    . ثَتِ در هتز هزثغ در ًظز گزوتِ ؽیذ  75در ایي آسهبیؼ تزاکن یَالف . ثَد (Avena ludaviciana)سهغتبًِ 

 .م ؽذسهیي ثب اًجبم ؽخن ٍ علظ دیغث اًجب

کَد ًیتزٍصى ًیش در دٍ ثخؼ ؽبهل سهبى کبؽیت ٍ ؽیزٍع   . هقبدیز هَرد ًیبس ػٌبصز غذایی ثزاعبط آسهَى خبک ثِ خبک اضبوِ گزدیذ 

گٌیذم پیظ اس   . کؼ ثب عطح خبک هخلیَ  ؽیذ   قجل اس کبؽت، ثذٍر یَالف در عطح خبک پخؼ ٍ تَعی ؽي. عبقِ روتي اعتفبدُ ؽذ

ثزگی تٌث تب ثیِ تیزاکن    پظ اس عجش ؽذى یَالف در هزحلِ عِ. کؾت ٍ ثالوبصلِ آثیبری اًجبم ؽذاختال  ثذر یَالف ٍحؾی ثب خبک 
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  تجشیِ. گیزی ؽذًذارتفبع ًْبیی گٌذم ٍ یَالف، تؼذاد پٌجِ گٌذم ٍ یَالف، ٍسى خؾث ًْبیی یَالف ٍ ػولکزد گٌذم اًذاسُ

ًوَدارّب ثیب اعیتفبدُ اس   . درصذ اًجبم ؽذ 5ای داًکي در عطح احتوبل  ّب ثب آسهَى چٌذ داهٌِ یغِ هیبًگیيٍ هقب  SASاوشار ّب ثب ًزم دادُ

 .رعن ؽذًذ Excelاوشار  ًزم

 وتايج ي بحث

تؼیذاد  . داری داؽیت  ًتبیج ًؾبى داد کِ هقبدیز هختلف ًیتزٍصى ٍ یَالف ٍحؾی رٍی تؼذاد پٌجِ گٌذم ٍ یَالف تبثیز هؼٌیی 

(. 1ؽیکل  )ٍحؾی ثب اوشایؼ هیشا ى کَد ًیتزٍصى اوشایؼ یبوت، اهب ثب اوشایؼ ًیتزٍصى تؼذاد پٌجِ گٌذم کیبّؼ یبویت    پٌجِ در یَالف

ای قَیتز ًغجت ثِ گٌذم تَاًغت ًیتزٍصى ثیؾتزی را جذة ًوَدُ ٍ در ًتیجِ تؼذاد پٌجِ ثیؾتزی  یَالف ٍحؾی ثب داؽتي عیغتن ریؾِ

 .هطبثقت دارد( 2919)ٍ پَررضب ( 2997)ایي ًتبیج ثب ًتبیج خبى ٍ ّوکبراى . تَییذ ًوبیذًغجت ثِ گٌذم در توبم عطَح ًیتزٍصى 

گٌذم ٍ یَالف ٍحؾی ثیؾتزیي ارتفیبع را در تیویبر   . داری رٍی ارتفبع ًْبیی یَالف ٍحؾی ٍ گٌذم ًذاؽت اوشایؼ ًیتزٍصى تبثیز هؼٌی

بع ًْبیی یَالف ٍحؾی در توبم عطَح کَدی اس ارتفیبع ًْیبیی گٌیذم    ّوچٌیي ارتف(. 2ؽکل )کیلَگزم ًیتزٍصى در ّکتبر داؽتٌذ  159

ثَتِ در هتز هزثغ یَالف، اوشایؼ هقیذار ًیتیزٍصى عیجت    49ًؾبى داد کِ در تزاکن ( 2997)ًتبیج خبى ٍ ّوکبراى (. 2ؽکل )ثیؾتز ثَد  

ًوبیذ تیب ثتَاًیذ    ّبی عبختوبًی  ی رٍی ثبوتگذاری ثیؾتز کٌذ عزهبیِ گٌذم در عطَح پبییي ًیتزٍصى تالػ هی. کبّؼ ارتفبع گٌذم ؽذ

 (.2997خبى ٍ ّوکبراى )ٍحؾی هٌتقل ًوبیذ  ثب اوشایؼ ارتفبع عٌجلِ خَد را ثِ ثبالی کبًَپی یَالف 

پَررضیب ٍ ّوکیبراى   (. 3ؽیکل  )کیلیَگزم ًیتیزٍصى در ّکتیبر حبصیل ؽیذ       159ثیؾتزیي هیشاى ٍسى خؾث یَالف ٍحؾی در عطح 

ًیش ًؾیبى داد کیِ کیَد ًیتیزٍصى     ( 1995)تَهبعَ  دی. گشارػ کزدًذ کِ کبرثزد کَد ًیتزٍصى عجت اوشایؼ ثیَهبط یَالف ؽذ( 2919)

یَالف ٍحؾی در هقبیغِ ثب گٌذم تَاًبیی ثیؾتزی در جذة ًیتیزٍصى دارد کیِ   . ؽَد ّزس در هشارع گٌذم هی هٌجز ثِ اوشایؼ رؽذ ػلف

ّبی گغتزدُ ٍ ثخؼ دیگز هزثَ  ثِ عیبسگبری تکیبهلی آى ثیب هحییی در       یکی آى در ایجبد ریؾِّبی صًت ثخؾی اس آى هزثَ  ثِ ثزتزی

 (.2996اٍیغي ٍ ّوکبراى،)ؽزایی گًَبگَى اعت 
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هقبیغِ هیبًگیي تؼذاد پٌجِ گٌذم ٍ یَالف ٍحؾی  -1ؽکل 

 در هقبدیز هختلف کَد ًیتزٍصى
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هقبیغِ هیبًگیي ارتفبع ًْبیی گٌذم ٍ یَالف  -2ؽکل  

 ٍحؾی در هقبدیز هختلف کَد ًیتزٍصى
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هقبیغِ هیبًگیي ٍسى خؾث یَالف ٍحؾی در   -3ؽکل 

 عطَح هختلف ًیتزٍصى
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زایی حضَر هقبیغِ هیبًگیي ػولکزد گٌذم در ؽ  -4ؽکل 

ٍ ػذم حضَر یَالف ٍحؾی تحت تبثیز هقبدیز هختلف 

 کَد ًیتزٍصى

رقبثت ثب یَالف ٍحؾی عجت کبّؼ ػولکزد گٌذم در توبهی عطَح کَدی ًیتزٍصى ؽذ ٍ اوشایؼ ًیتزٍصى تٌْب تَاًغیت در  

الف ًغجت ثِ عطَح دیگز ًیتزٍصى دار ػولکزد در ؽزایی رقبثت ثب یَ کیلَگزم ًیتزٍصى در ّکتبر عجت اوشایؼ هؼٌی 159عطح کَدی 

. ًیش هؾیبّذُ ؽیذ  ( 1997)ّزس در عطَح پبییي ًیتزٍصى ثِ ٍعیلِ اقجبل ٍ رایت  کبّؼ ػولکزد گٌذم در رقبثت ثب ػلف(. 4ؽکل)ؽَد 

ًؾبى داد کیِ در  ( 1999)خطیت ٍ حجبسی  ال. حضَر یَالف ٍحؾی عجت کبّؼ دعتزعی گٌذم ثِ ًیتزٍصى  ٍ در ًتیجِ ػولکزد ؽذ

تَاًذ هٌجز ثِ کبّؼ ػولکزد  بثت گٌذم ٍ یَالف ٍحؾی ثزای ػٌبصز غذایی، آة، وضب ٍ ًَر گٌذم اس کبرایی ثزخَردار اعت کِ هیرق

   .ؽَد 

ثبؽذ کِ در صَرت ػذم تبهیي ًیتزٍصى یب جیذة آى، هییشاى وتَعیٌتش     گٌذم دارای ًیبس ًیتزٍصًی سیبد در سهبى پزؽذى داًِ هی

تَاًیذ ثیِ طیَر     اس ایٌیزٍ، کیبّؼ وزاّویی ًیتیزٍصى هیی     (. 1995وزدرییث ٍ کیبهجزاتَ،   )یبثذ  د کبّؼ آى هیّب ٍ در ًتیجِ ػولکز ثزگ

یَالف ٍحؾی ثِ دییل کبرایی ثیؾیتز در جیذة ًیتیزٍصى،    . ؽَد ّزس ٍ کبّؼ ػولکزد گٌذم  غیزهغتقین هٌجز ثِ اوشایؼ رقبثت ثب ػلف

اًذ در هقبدیز اًذک ًیتزٍصى در خبک ٍ یب در صَرت هحذٍدیت ًیتزٍصى خبک ثِ تَ سًی ٍ ارتفبع ثیؾتز ًغجت ثِ گٌذم، هی قبثلیت پٌجِ

ثٌبثزایي ػذم ایجبد ؽزایی تٌؼ ًیتزٍصى ثیزای گٌیذم در ؽیزایی    . ؽذت ثب گٌذم رقبثت ًوَدُ ٍ عجت کبّؼ ؽذیذ ػولکزد گٌذم ؽَد

 .تَاى عجت کبّؼ خغبرت یَالف ٍحؾی ثِ گٌذم ؽذ آیَدگی هشرػِ ثِ یَالف ٍحؾی هی
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Abstract 

Wheat-wild oat competition to achievement of nitrogen is one of the most important factors 

in wheat yield. Nitrogen can influence on two effective traits in competition poaceae family plants 

such as tiller number and plant height. In order to investigation of morphological traits of wheat and 

wild oat effective in competition a field experiment was carried out in split plots design with four 

replicates in 2010-2011. Factors included infestation to wild oat in two levels (wild oat infestation 

with density of 75 plant m
2
 and without infestation to wild oat) as main plot and different rates of 

nitrogen in four levels (0, 50, 100 and 150 kg nitrogen ha
1
) as sub plot. Number of tiller and plant 

height wheat and wild oat, wild oat dry matter and wheat economic yield was investigated. Results 

showed that in all nitrogen levels wild oat had more tiller than wheat. Wild oat had higher height 

than wheat in all applied nitrogen rates. Presence of wild oat reduced economic yield of wheat in 

different rates of nitrogen. 

Keywords: Wheat, Wild oat, Nitrogen, Competition. 

 


