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چکیده
)Avena fatua(ناشی از تداخل یوالف وحشی)Triticum aestivum(گندمکاهش عملکردبررسیمنظور به

هـاي  خرد شده در قالب طرح بلوكهايکرتصورت بهيامزرعهپژوهش، یک کود نیتروژندر سطوح مختلف
رامهرمز اجرا شد. تیمارهـاي آزمـایش  در شهرستانيامزرعهدر 1390- 91ال زراعی کامل تصادفی با سه تکرار در س

در پـنج  فـاکتور فرعـی،  عنوان به، در سه سطح و تراکم یوالف وحشیفاکتور اصلی،عنوان به، شامل کود نیتروژن
امتره اسـتفاده  تراکم یوالف وحشی از معادله هایپربولیک دو پـار -عملکردکاهشسطح بودند. براي توصیف رابطه 

روي کاهش عملکرد دانه گنـدم داشـت. شـیب    داريیمعنافزایش تراکم یوالف وحشی تأثیر نتایج نشان داد شد. 
، عـالوه بهبیشتر بود. داريیمعنطور بهاستفاده شد ها آنکه نیتروژن دریهایکرت)، در iاولیه مدل هایپربولیک (

) نیـز مشـاهده شـد.    Aکاهش عملکرد برآورد شده گنـدم (پـارامتر   کاربرد نیتروژن روي حداکثرداریمعناثرات 
) نسبت به سایر تیمارها باعث افـزایش  N1کیلوگرم نیتروژن در هکتار قبل از کاشت گیاه زراعی (تیمار 150مصرف 

م قابلیت رقابت علف هزر یوالف وحشی با گندم  شد. نتایج این مطالعه نشان داد که کاربرد کود نیتروژن در گنـد 
بـا  مورد هجوم یوالف وحشی، باعث افزایش توانایی رقابت یوالف وحشی گردید، اگرچه کاهش عملکـرد گنـدم   

)N1نیتـروژن (تیمـار   يامرحلهمصرف کود نیتروژن در واحد سطح افزایش یافت ولی چنین کاهشی در کاربرد یک 
) بود.N2نیتروژن (تیمار ياچندمرحلهبیشتر از کاربرد 

علف هرز، کود، مدل هایپربولیک،توانایی رقابت،تداخل:هاکلید واژه

مقدمه
ــف ــاعل ــاهش   يه ــلی ک ــل اص ــه عوام ــرز از جمل ه
مختلف هايیوهشکه با وجود باشندیمگندم عملکرد در

مبارزه و کنترل، هنوز هم مشکل جـدي بـراي زارعـین و    
. یـوالف وحشـی   )Petersen, 2004(باشـند یممزارع 

)Avena fatua هـرز  يهـا علـف ینتـر مهـم جملـه  ) از
هــايیژگــیووجــود .رودمــیغــالت زمســتانه بــه شــمار

برجسته رقـابتی مثـل سـرعت رشـد بـاال، گسـترش ریشـه        
ــتفاده       ــزوم اس ــی ل ــنش محیط ــرایط ت ــل ش ــوان تحم و ت

هـرز  يهاعلفاز راهکارهاي مناسب در مدیریت تلفیقی 
ــن   ــرل ای ــهرا هــرزعلــفجهــت کنت پیشــگیري منظــور ب

ــاه زراعــی را آشــکار از کــاهش ــیعملکــرد گی ــازدم س

)Dihm and Eleftherohorinson, 2001.(
در ها آناثرات نیتروژون بر رشد گیاهان و نقش مهم

يهـا علـف شناخته شده اسـت.  گیاهی کامالًهايیتفعال
مثبتی به مصرف يهاواکنشنیز شبیه گیاهان زراعی هرز

پویـایی  توانـد یمـ که این موضوع دهندیمنیتروژن نشان 
کـه ایـن با وجـود  هرز را تحت تأثیر قرار دهد.يهاعلف

، شـوند مـی عناصر غذایی موجب بهبود رشد گیاه زراعی 
که افزودن کود بیشتر به نفع انددادهمطالعات زیادي نشان 

Lindquistهـرز بـوده اسـت (   هايعلف et al., 2007؛
Thomaso et al., اعی). بدیهی است که گیاهان زر2002

هرز پاسـخ متفـاوتی بـه سـطوح عناصـر غـذایی       هايعلفو 
. در میان تمام عناصـر غـذایی، نیتـروژن    دهندمیخاك نشان 
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هـرز بیشـترین   هايعلفعنصري است که در رابطه با رقابت 
Blackshawکنـد ( مـی نگرانی را ایجـاد  et al., ؛ 2004

Ditomaso,1995 .(کننـده مصرفهرز يهاعلفاز بسیاري
الي نیتروژن هستند و بنابراین قابلیت دارند نیتروژن قابل با

Hewson(دسترس گیاه زراعی را کاهش دهنـد  and

Roberts, 1973.(
تواند باعث شکستن خواب بذر بسیاري از مینیتروژن

طـور  بـه مکـن اسـت   پـس م ، گونه هاي علف هرز گـردد 
هـرز را تحـت تـأثیر قـرار دهـد     يهـا علفمستقیم تراکم 

)Agenbag and Villiers, 1989(  در یک مطالعـه .
ه رشد ریشه و ساقه بسـیاري  مشخص گردید کياگلخانه

هرز پاسخ مثبت بیشتري به کـاربرد نیتـروژن   يهاعلفاز 
دادنـد  نشـان  نسبت به دو گیاه زراعـی گنـدم و تریتیکالـه   

)Blackshaw et al., امــا ســایر مطالعــات ). 2004
ثـر کمـی روي قابلیـت    ژن انشان دادند کـه کـاربرد نیتـرو   

).Gonzalez, 1998گیاه زراعـی دارد ( - هرزعلفرقابت 
به عالوه ایـن نتـایج ممکـن اسـت مربـوط بـه یـک گیـاه         

مثـال تـداخل   عنـوان  بـه باشد. ايیژهوزراعی و علف هرز 
Stellaria mediaزمینــی در ســطوح بــاالي بــا ســیب

در رقابـت بـا گنـدم    مصرف نیتروژن کاهش یافـت ولـی   
Van Deldenتفاق افتاد (عکس آن ا et al., 2002.(

دسـتکاري کــوددهی گیاهــان یـک عمــل امیــدبخش   
است که براي کاهش تداخل گیاهان هـرز قابـل اسـتفاده    

Blackshawاسـت (  et al., ). بزرگتـرین رقابـت  2002
تـرین مـاده   بین گیاهان رقابت براي نیتروژن اسـت و مهـم  

اسـتفاده  غذایی که زارعین جهت افزایش عملکـرد از آن 
؛Patterson, 1995(باشـد یمـ ، نیـز نیتـروژن   کننـد یم

Raun and Johnson, 1999 .( ـ اثـرات  سـازي یکم
هــر یــک از عملیــات زراعــی مثــل کــود نیتــروژن جهــت 

عی مفید اسـت زیـرا ایـن    گیاهان زراسازيیهشبيهامدل
از دهند،جمعیتی را انجام میهايیاییپوبینییشپهامدل
عنـوان  بهرقابت علف هرز با گیاه زراعی تجربیيهامدل

بینی کـاهش عملکـرد گیاهـان    ابزاري مناسب جهت پیش
تجربی متعددي يهامدلشود. تاکنون میراعی استفادهز

کاهش عملکـرد گیاهـان زراعـی ارائـه     بینییشپمنظور به
قادرند کاهش عملکرد را بر اساس هامدلشده است. این 

مان نسـبی سـبز شـدن علـف     اکم و زتراکم علف هرز، تر
ســازي کننــدشــبیهو ســطح بــرگ نســبی علــف هــرز هــرز

)Cousens, 1985 ؛Cousens et al., ؛ 1987
Kropff and Spitters, 1991(   هـاي  . اگـر چـه مـدل

ــتقیم    ــیف مس ــایی توص ــت، توان ــی رقاب ــختجرب ــاپاس يه
گیاه رزاعی و علف هرز را ندارند ولـی  اکوفیزیولوژیکی

ن و عدم نیاز به پارامتر هاي فـراوان،  به دلیل کاربردي بود
رقابت بیشتر مورد توجه و استفاده محققـان  يسازمدلدر 

Knezevic(گیرندیمقرار  et al., وابسـتگی  ). 2000
يهـا گونـه تجربی به شرایط محیطی و يهامدلعملکرد 

گیاه زراعی و علف هرز تأکیدي بـر ایـن موضـوع اسـت     
ی بــر اســاس شــرایط بایســتهــامــدلکــه پارامترهــاي ایــن 

صـورت  بـه محیطی منطقه و نوع گیاه زراعی و علف هرز 
دانـش اثـر کـود نیتـروژن روي     اختصاصی برآورد شوند.

هرز ممکن است براي توصیه و هايپویایی جمعیت علف
معرفی روش مناسـب و نیـز مرحلـه رشـدي گیـاه زراعـی       
براي کاربرد کود مفید باشد تا از این طریق هـم عملکـرد   

زراعی را افزایش دهد و هم سـرعت رشـد جمعیـت    گیاه
ین تحقیـق حاضـر   بنـابرا هـرز را کـاهش دهـد.   هايعلف

ناشـی از کاهش عملکرد گندم هدفمند شده تا به بررسی 
بپردازد.وحشی در سطوح مختلف نیتروژن تداخل با یوالف

هامواد و روش
رامهرمـز بـا   در شهرسـتان يامزرعـه در پـژوهش این 

دقیقــه شــرقی و عــرض 36درجــه و 49ی طــول جغرافیــای
متـر  151دقیقه شمالی و ارتفاع 16درجه و 31جغرافیایی 

پژوهشاجرا شد. 1390-91از سطح دریا در سال زراعی
يهـا بلوكهاي خرد شده در قالب طرح کرتصورت به

اصـلی  هـاي کرت. تکرار اجرا گردید3کامل تصادفی با 
عـدم مصـرف،  =N0(ل مقدار و زمان مصرف نیتـروژن شام

= N1150 کیلوگرم در هکتار در زمان پیش از کاشت و
150=N2  :ــوگرم در هکتــار ــوگرم پــیش از  50کیل کیل

دهـی) و  کیلـوگرم در زمـان اواسـط پنجـه    100+ کاشت
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،=D0صـفر  هاي فرعی شامل تراکم یوالف وحشی (کرت
25D1= ،50D2= ،75D3= 100وD4= (بوته در مترمربع

گندم مورد استفاده چمران بـود کـه در گـروه    بودند. رقم 
خـط  5رس قرار دارد. هر کرت شـامل  رسیدگی متوسط

400سانتی متر با تـراکم  20متر با فاصله ردیف 6به طول 
نامیـه، خلـوص   دانه در متر مربع بـا توجـه بـه درصـد قـوه     

فیزیکی و وزن هزار دانه در نظر گرفته شد. کاشت بذر با 
متـر و فاصـله   5/2له بین تکرارها دست انجام گرفت. فاص

متـر در نظـر گرفتـه شـد. بـذور      2هـاي اصـلی   بین کـرت 
زنی قبـل از کاشـت   یوالف وحشی جهت تحریک جوانه

ساعت در آب خیسانده شدند. کشـت بـذور   24به مدت 
متري خاك و در بین خطـوط  سانتی3-2یوالف در عمق 

کشت گندم انجام گرفت. براي رسیدن بـه تـراکم مـورد    
ظر در زمان مناسب عملیات تنـک انجـام گرفـت. زمـان     ن

اعمال تیمار نیتروژن به دو صورت پـیش کاشـت و زمـان    
متري بـذر در  سانتی5اواسط پنجه زنی بود. کود در عمق 

متري کشت از محل قرار سانتی5خاك و با حاشیه جانبی 
150تا سـقف  دهی کودمحاسبه شد. قرار داده گیري بذر 

نیـز بـر اسـاس نتیجـه آزمـون      ار نیتروژن کیلوگرم در هکت
خاك صورت گرفت. آزمایش در شرایط آبیـاري مطلـوب  

هــاي کمبــود مــواد بنــابراین اثــرات تــنش. گردیــدانجــام 
غذایی، غرقابی یا خشکی در این آزمایش وجود نداشت.

عملکرد سطح یک متر مربع از هر یريگاندازهجهت 
برداشـت  کرت در زمان رسیدگی، برداشت شـد. قبـل از  

تصادفی انتخـاب شـدند و   صورت بهبوته گندم 10نهایی 
اجــزاي عملکــرد گنــدم شــامل تعــداد کــل پنجــه، تعــداد 

هاي بارور، تعداد دانه در هر سنبله و وزن هـزار دانـه   پنجه
گیـري شـدند.   ی انـدازه به تفکیک در سنبله اصلی و فرعـ 

علـف هـرز در سـطح یـک متـر مربـع       يهـا بوتهچنینهم
سـپس جهـت   شـمارش گردیـد.   هـا  آنتعـداد برداشت و 

سـاعت بـه  48به مـدت  هرزهايعلفوزن خشکتعیین 
.ندشدمنتقلC70°در دمايآون 

فرمولاز) YLدرصد کاهش عملکرد (براي بررسی 
.)1(معادله شداستفادهزیر 

YL= [(Ywf-Yweedy) / Ywf] × 100

ــا   ــه در اینج ــاهش عملکــرد  ،YLک و Ywf؛درصــد ک
Yweedyترتیب عملکرد در تیمار شاهد (عاري از علف به

داراي علـف هـرز هسـتند.    هايکرتهرز) و عملکرد در 
) بـا  Relwbنسـبی یـوالف وحشـی (   زیست تودهدرصد 

).2(معادله محاسبه گردیدزیر فرمولاستفاده از 
Relwb=[Wwo / (Wwo+Ww)] × 100

Wwo وWw خشـک انــدام  زیســت تـوده ترتیـب  بـه
خشک اندام هـوایی  زیست تودهشی و هوایی یوالف وح

.باشندیمگندم در یک کرت 
مورد تجزیـه  SASبا استفاده از برنامه آماري هاداده

کاهش عملکـرد درصد واریانس قرار گرفتند. جهت بررسی 
یـوالف بـا اسـتفاده از تـراکم     زیست تودهدرصد گندم و 

یک مـدل  یک متغیر مستقل توسط عنوان بهواقعی یوالف 
)، بـرازش Cousens, 1985(1نی هذلولی مستطیلیرگرسیو

:)3(معادله داده شدند
YL=ID / [1+ (ID / A)]

تـراکم  ،D؛درصـد کـاهش عملکـرد   ،YLکه در اینجـا  
شیب اولیه معادلـه  ،I؛یوالف وحشی (تعداد در متر مربع)

و Excelمجانب منحنی. رسم نمودارها بـا برنامـه  ،Aو 
LSDبـا اسـتفاده از روش   مقایسـه میـانگین هـا    چنینهم

انجام شد.
ایج و بحثتن

تراکم-عملکردکاهشمدل 
عملکرد ناشـی از رقابـت یـوالف    کاهشدر این تحقیق 

وحشی با گنـدم بهـاره در سـطوح مختلـف نیتـروژن خـاك       
محاسبه شد، نتایج نشـان داد کـه بـا افـزایش تـراکم یـوالف       

2، 1هـاي عملکرد نیز افزایش یافت (جـدول کاهشوحشی 
تـراکم علـف هـرز بیشـتر     معمـول هرچـه  طور به). 1شکل و

باشد، درصد افت عملکرد نیز متناسـب بـا آن بیشـتر خواهـد     
کـه تـراکم علـف هـرز     یابدیمشد و این روند تا جایی ادامه 

تولیـد  داریمعنـ که دیگـر سـبب کـاهش    رسدیمبه سطحی 
).Cousens, 1985(شودینمگیاهان زراعی 

1- Rectangular Hyperbola
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دل هایپربولیک کاهش عملکرد در سطوح مختلف نیتروژنپارامترهاي م-1جدول 
Table 1. Parameters of hyperbola model fitted to data of wheat yield at different levels of

nitrogen fertilizer
نیتروژن (کیلوگرم در هکتار)

Nitrogen (kg ha-1)
i ± SEA ± SER2RMSE

0 (N0)0.82±0.2040.48±7.440.991.89

100 (N1)1.27±0.0369.57±1.330.990.30

150 (N2)1.08±0.1861.85±8.880.991.94
I شیب اولیه مدل؛ ،A مجانب منحنی؛ ،SE خطاي استاندارد؛ ،RMSE جذر میانگین مربعات خطا و ،R2باشدیضریب تبیین م.

i, the initial slope; A, the asymptote; SE, standard error; RMSE, Root Mean Square Error and R2 is coefficient of determination.

زیست توده نسبی یوالف وحشی در مقابل يهابرآورد پارامترهاي مربوط به مدل خطی برازش داده شده به داده-2جدول 
تراکم یوالف وحشی در سطوح مختلف نیتروژن

Table 2. Parameter estimates for linear models fitted to data of wild oat relative biomass as a
function of wild oat density and affected by nitrogen fertilizer

R2 RMSE a b ± SE
نیتروژن (کیلوگرم در هکتار)

Nitrogen (kg ha-1)

0.97 1.57 0 0.13±0.01 0 (N0)

0.96 2.54 0 0.19±0.02 100 (N1)

0.97 2.0 0 0.17±0.01 150 (N2)
b شیب خط؛ ،SE خطاي استاندارد؛ ،RMSE جذر میانگین مربعات اشتباه و ،R2باشدیضریب تبیین م.

b, line slope; SE, standard error; RMSE, root mean square error and R2 is coefficient of determination.

کرد گندم ناشی از تداخل یوالف وحشی توسط مدل هایپربولیک در سطوح مختلف نیتروژنسازي درصد کاهش عملشبیه- 1شکل 
)N0تیمار شاهد نیتروژن (بدون مصرف نیتروژن : ،(N1 کیلوگرم نیتروژن در یک مرحله در زمان قبل از کاشت گندم،150: مصرف

N2 کیلوگرم در هکتار) و در اواخر مرحله 50ز کاشت (هاي قبل ادر زمانيامرحلهدو صورت بهکیلوگرم نیتروژن 150: مصرف
کیلوگرم در هکتار) گندم)100(یزنپنجه

Figure 1. Simulation of wheat yield loss percentage due to wild oat interference at nitrogen different
levels by hyperbola model (N0: unfertilized control, N1: the use of 150 N Kg ha-1 before wheat

seeding and N2: the use of 50 N Kg ha-1 before wheat seeding + 100 N Kg ha-1

at late tillering stage of wheat)
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آزمایشـی يهـا حاصل از برازش دادهيمقایسه پارامترها
)A (Cousens)1985و iبه مدل رگرسیونی دو پـارامتره ( 

یجه فوق داد. شیب اولیه مدل هایپربولیـک  نیز داللت بر نت
) که بیانگر درصد کاهش عملکرد به ازاي هر بوتـه  i(پارامتر 

در تیمارهـاي حـاوي   باشـد یهرز مپایین علفيهادر تراکم
N1نیتروژن (

عـالوه،  ). بـه 1بـود (جـدول   داریمعنـ )2N2و 1
مصـرف نیتـروژن روي   داریبراي مدل هایپربولیک، اثر معنـ 

) نیـز دیـده   Aکاهش عملکرد برآورد شده (پـارامتر  حداکثر 
) 2005(Ross and Van Acker). 1شــد (جــدول 

چنین گزارش کردند کـه کـاهش عملکـرد گنـدم بـه      هم
وحشی، با مصرف کود نیتروژن افزایشیوالفدلیل تداخل 

یافت. میزان کاهش عملکرد برآورد شده بـر اسـاس ایـن    
N0مــدل در ایــن مطالعــه در تیمــار    

9/26تــا 5/13از3
درصـد و در تیمـار   9/44تا 8/21از N1درصد، در تیمار 

N27/18 درصد متغیـر بـود. بـا توجـه بـه میـزان       2/39تا
ترتیـب  کاهش عملکرد در سـطوح مختلـف نیتـروژن، بـه    

N0کمترین و بیشترین کاهش عملکرد مربـوط بـه تیمـار    

، تیمار تـراکم عـاري از   D0کشتی (در شرایط گندم تک
بوتــه 100در تــراکم N1رز یــوالف وحشـی) و  علـف هــ 

یوالف وحشی در مترمربع تعلق داشـت. کمتـرین و بیشـترین   
و N1و N0ترتیب متعلق بـه تیمارهـاي   بهiمقدار پارامتر 

بود N0مربوط به تیمار Aچنین کمترین مقدار پارامتر هم
). مقایسـه شـیب اولیـه مـدل و حـداکثر     1و شـکل  1(جدول 

رآورد شده بـین تیمارهـاي نیتـروژن در    کاهش عملکرد ب
این پژوهش نشان داد که کاربرد نیتروژون نسبت به تیمار 
شاهد (بدون مصـرف نیتـروژن) مقـادیر ایـن پارامترهـا را      

N1افزایش داد، اگرچه؛ مقـادیر ایـن پارامترهـا در تیمـار     

که تمامی کود نیتروژون در یـک مرحلـه قبـل از کاشـت     
که کود N2شد نسبت به تیمار گیاه زراعی به خاك داده 

1-N1: کیلوگرم نیتروژن در یک مرحله در زمان قبل 150مصرف
از کاشت گندم

2-N2 در يامرحلهصورت دو کیلوگرم نیتروژن به150: مصرف
لوگرم در هکتار) و در اواخر مرحله کی50هاي قبل از کاشت (زمان
کیلوگرم در هکتار) گندم100(یزنپنجه

3-N0:تیمار شاهد نیتروژن (بدون مصرف نیتروژن(

در دو مرحله تقسیط گردید، بیشتر بـود. ایـن نتـایج نشـان     
که کـاربرد بیشـتر نیتـروژن قبـل از کاشـت گیـاه       دهدیم

زراعی نسبت به سایر تیمارهاي نیتروژن منجر بـه کـاهش   
توانـد یعملکرد بیشتر گیاه زراعـی گردیـد کـه علـت آن مـ     

رز و قابلیت بیشتر رشـد  هيهازنی بذور علفتحریک جوانه
گیاهچه ایـن گیاهـان وحشـی نسـبت بـه گیـاه زراعـی باشـد         

)Dihma et al., 2000 .(Blackshaw et al.)2004(
) نشـان دادنـد کـه    Ross and Van Acker)2005و 

هـرز را  يهـا خـواب بـذر علـف   تواندیکاربرد نیتروژن م
هـاي  تحریک کند، بنابراین در نتیجه حضور بیشـتر علـف  

در واحد سطح عملکرد گندم تحت تأثیر قرار گرفته هرز
اهمیت زیادي بـراي  تواندی. این نتیجه میابدیو کاهش م

کشاورزان در این منطقه داشته باشد، زیرا یوالف وحشـی  
یــک علــف هــرز شــایع و رقیــب جــدي گیاهــان زراعــی 

و کـاربرد اضـافی و زیـاد از حـد     رودیزمستانه بشـمار مـ  
بـه  توانـد یمـدیریتی مـ  هايیهه توصنیتروژن بدون توجه ب

همبستگی مقـادیر  )2(نفع علف هرز تمام شود. در شکل 
شـده کـاهش عملکـرد گنـدم توسـط مـدل دو       سازيیهشب

ــادیر    ــل مق ــارامتره کــوزنس (مــدل هایپربولیــک) در مقاب پ
منظور ارزیابی کارآیی مدل نشان داد که رابطه واقعی آن به

زدیـک اسـت. بـه اعتقـاد     ن1:1بین این دو متغیـر بـه نسـبت    
Sinclair)1998 ( مدلی با ضریب تبیین بـاال  معتقد است

) هر یک از پارامترهـاي مـدل، کـه    seو خطاي استاندارد (
کمتر از نصف مقـدار عـددي آن اسـت، کـارآیی الزم در     

باشـد یکاهش عملکـرد گیـاه زراعـی را دارا مـ    سازيیهشب
در گفــت کــه ایــن مــدلتــوانی). در نتیجــه مــ1(جــدول 

واسطه رقابت با یوالف وحشـی  هکاهش گندم بسازيیهشب
در شـرایط مختلـف نیتــروژن خـاك کــارآیی قابـل قبــولی     

داشته است.
زیست توده نسبی یوالف وحشی

) باعـث  N2و N1کاربرد کـود نیتـروژن (تیمارهـاي    
افزایش زیست توده نسبی تجمعی یوالف وحشـی نسـبت   

شـیب مـدل   ).3و شـکل  2به تیمـار شـاهد شـد (جـدول     
توده تجمعی یوالف وحشی را ، که رابطه زیستbخطی، 

در داریطور معنـ بهدهدیبا تراکم یوالف وحشی نشان م
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. ایــن نتیجــه )2(جــدول بیشــتر بــودN2و N1تیمارهــاي 
علت افزایش اثـر یـوالف وحشـی روي کـاهش     تواندیم

کـار رفتـه   ه عملکرد گندم در مواردي که کود نیتروژن بـ 

دهـد کـه یـوالف    چنین نشان میوضیح دهد هماست را ت
وحشی قدرت دریافت نیتروژن در شرایط پخش سـطحی  

در خاك را نسبت به گندم بیشتر داشته است. 

مقایسه مقادیر شبیه سازي شده درصد کاهش عملکرد گندم توسط مدل هایپربولیک در مقابل مقادیر مشاهده شده -2شکل 
است)1:1رابطهدهندهآن (خط توپر نشان

Figure 2. Comparison of the simulated values of wheat yield loss percentage versus the observed
values (solid line is the 1:1 relationship)

کل (گندم + یوالف وحشی)) در زیست تودهیوالف وحشی به زیست تودهنسبی یوالف وحشی (تقسیم زیست توده -3شکل 
مقابل تراکم یوالف وحشی در سطوح مختلف نیتروژن

Figure 3. Biomass of wild oat relative to total biomass (wild oat plus wheat) for wild oat grown in the
different treatments of nitrogen fertilizer

)N0بینی شده (توده پیشزیست

)N1بینی شده (توده پیشزیست

)N2بینی شده (توده پیشزیست

)N0شده (مشاهدهتوده زیست

)N1شده (مشاهدهتوده زیست

)N2شده (مشاهدهتوده زیست

)N2شده (مشاهدهتوده زیست
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Ditomaso)1995سـطحی  ) نشان داد که کاربرد
باالي علف هرز منجـر بـه   يهاکود نیتروژن تحت تراکم

هاي هـرز و بهـره نـاچیز گیـاه زراعـی      افزایش رشد علف
شـد مشـخص در برخی مطالعـات طور مشابهیبهگردید، 

که قرار دادن کود نیتروژن در خاك نسبت بـه روش پخـش  
يهـا قدرت رقابتی گندم در برابر علـف تواندیسطحی م

Blackshaw(دهـد هـرز را افـزایش    et al., ؛ 2004
Ross and Van Acker, 2005 .(  بر این اساس در ایـن

یوالف وحشی ممکـن اسـت دسترسـی    هايیاهچهمطالعه، گ
تر و بهتري به نیتروژن در شرایط پخش سـطحی نسـبت   آسان

هـاي  به گندم داشته باشند زیرا بذور یوالف وحشی در کرت
متـري) کشـت   تیسـان 3تـا  2مورد کشت در عمق کمتـري ( 

6تــا 4کــه بــذور گنــدم در عمــق بیشــتري (شــدند در حــالی
.متري) کشت گردیدندسانتی

Pavlychenko and Harrington)1935 نشـان (
گندم نسبت به یوالف وحشی در ايیشهدادند که سیستم ر

هـا  کاهش یافـت. آن يامالحظهطور قابلشرایط رقابت به
گنـدم و یـوالف کنـار هـم     دریافتند که زمانی که دو گونه 

کشــت شــدند متوســط کــل طــول ریشــه گنــدم و یــوالف 
که متوسـط طـول   متر بود در حالی3/252و 6/48ترتیب به

متر بـود.  90ریشه براي گندم در شرایط تک کشتی حدود 
و بزرگتـر یـوالف وحشـی    تـر یافتـه توسـعه  ايیشهسیستم ر

در طـی  ممکن است این امکان را براي گیاه فراهم آورد تا 
فصل رشد دسترسی بیشتري نسبت بـه نیتـروژن موجـود در    

ها را از خـاك اسـتخراج   خاك داشته باشد و به راحتی آن
نماید و این موضوع براي سـایر عناصـر غـذایی خـاك نیـز      

در پژوهشـی کـه بـه بررسـی اثـر      بـراي مثـال  صادق است. 
کلرید پتاسیم روي رقابت یوالف وحشی و گندم پرداختـه  

هـاي یـک   بـه کـرت  KClکـه وقتـی کـود    شد بود، ثابت 
آزمایش افزوده شد، یـوالف وحشـی توانسـت در شـرایط     
مشــابه میــزان پتــاس بیشــتري را از خــاك دریافــت کنــد 

)Callow et al., 1999( .Blackshaw et al.)2004(
) نشان دادند که Sexsmith and Pittman)1962و 

ده علـف  زیسـت تـو  داریطور معنکاربرد کود نیتروژن به
هرز یـوالف وحشـی را در گنـدم زمسـتانه افـزایش داد و      

چنـین واکنشـی بـه دلیـل تولیـد و      يیجهبیان کردند که نت
برگشت بیشتر بذر علـف هـرز یـوالف وحشـی بـه درون      
خاك، سبب تقویت بانک بذر یوالف وحشی و افـزایش  

درصد آلودگی خاك خواهد شد.
عملکرد دانه گندم

مارها نشـان داد کـه عملکـرد    نتایج تجزیه واریانس تی
بوسیله تراکم یـوالف وحشـی،   داریمعنطور بهدانه گندم 

سطوح نیتروژن و اثرات متقابل سطوح نیتـروژن و تـراکم   
). بـا  3یوالف وحشی تحـت تـأثیر قـرار گرفـت (جـدول      

متوسـط عملکـرد   )4جـدول  هـا ( مقایسه میانگینتوجه به 
ر سـطح  ) دD0گندم در تیمارهاي عـاري از علـف هـرز (   

(تیمار شاهد بدون مصـرف نیتـروژن) کمتـر از    N0تیمار 
از طرفــی بــه نظــر ). 4بــود (جــدول N2و N1تیمارهــاي 

تـک کشـتی گنـدم    هـاي کـرت عملکرد دانه در رسد می
)D0 ( وابسته به سطوح نیتروژن قبل و بعد از کاشت باشد

N2که در این خصوص بیشترین عملکرد مربوط به تیمار 

ن در دو مرحلـه از رشـد گیـاه زراعـی در     بود کـه نیتـروژ  
ی کـه گنــدم بــا  هــایکـرت در اختیـار گیــاه قـرار گرفــت.   

تقسیط نیتروژن قابلیت گیاه وحشی در رقابت بود، یوالف
ــن    ــایج ای ــود بخشــیده اســت. نت ــت بهب زراعــی را در رقاب

هر چند با افزایش مصرف نیتـروژن  آزمایش نیز نشان داد 
نیتروژن درصد کاهش نسبت به تیمار شاهد بدون مصرف

عملکـرد افـزایش یافـت ولـی افـزایش عملکـرد ناشـی از        
مصرف دو مرحله نیتروژن ایـن موضـوع را بـه نفـع گیـاه      

طور که قـبالً  همانرسدیمزراعی تغییر داده است. به نظر 
ــل    ــروژن در خــاك در قب ــه شــد مصــرف تمــامی نیت گفت

ــراي رشــد و   ــهاز کاشــت شــرایط را ب ــجوان یــوالف یزن
نتـایج ایـن مطالعـه    . )5جـدول (نمـود بهتر فـراهم  وحشی 

Blackshaw(سایر محققین هايیافته et al., ؛ 2004
Scursini and Arnold,2002 ؛Supasilapaetal.,1992؛

Van Delden et al., که کندیمرا حمایت ) 2002
هـاي ینزمـ هرز موجود در يهاعلفواکنش نشان دادند که 

تر نیتروژن خـاك معمـوالً بیشـتر    کشاورزي به سطوح باال
از گیاهــان زراعــی اســت. زارعــین در خوزســتان گــاهی  
مقدار زیادي از کود نیتروژن را قبل از کاشت بـه خـاك   
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ــایج نشــان داد کــه چنــین عملــی در  کننــدیمــاضــافه  ، نت
هاي هرز بسته به شرایط منطقـه  صورت عدم حضور علف

ورود ی گاهزمستانه که هايیبارندگو مشکالتی از قبیل 
،کنـد یمـ را بـراي ورود بـه مـزارع محـدود     آالتینماشـ 

آبشویی نیتروژن به واسطه متحرك بودن آن در رغمیعل

در شرایط رقابـت علـف هـرز    .مفید باشدتواندیمخاك 
هـاي هـرز کـاربرد    با گندم و آلودگی مزارع به بذر علف

در N1مقادیر زیاد نیتروژن در زمان کاشـت (مثـل تیمـار    
عملکـرد گنـدم در مقایسـه بـا     مطالعه) منجر به کـاهش  این 

.شودیمکاربرد چند مرحله آن 

تجزیه واریانس صفات عملکرد دانه گندم و وزن خشک کل یوالف وحشی در سطوح مختلف نیتروژون و -3جدول 
هاي کاشت یوالف وحشیتراکم

Table 3. Analysis of variance of wheat grain yield and total dry matter of wild oat data as affected by
different nitrogen levels and wild oat densities

منابع تغییرات
Source of variation

درجه آزادي
Degree of
freedom

میانگین مربعات
Mean of squares

عملکرد دانه گندم
Wheat grain yield

وزن خشک کل یوالف وحشی
Wild oat dry matter

تکرار  
Replication

22.9547.26

نیتروژن
Nitrogen

230800.25**3366.86**

خطا  
Error

419.755.63

تراکم یوالف وحشی
Wild oat density

424936.30**35564.85**

تراکم یوالف وحشی×نیتروژن
Nitrogen × Wild oat density

8597.48**402.42**

خطا  
Error

2420.248.64

(درصد)ضریب تغییرات
C.V. (%)

1.792.88

تأثیر مقدار و زمان کاربرد نیتروژن و تراکم یوالف وحشی بر عملکرد دانه گندم-4جدول 
Table 4. The effects of time and amount of nitrogen application and wild oat densities on wheat yield

loss percentage

نیتروژن (کیلوگرم در هکتار)
Nitrogen (kg ha-1)

تراکم یوالف وحشی (بوته در مترمربع)
Wild oat density (plant m-2)

میانگین اثر نیتروژن
Nitrogen effect

mean D0:0D1:25D2:50D3:75D4:100

0 (N0)281.3d238.0f200.0h190.0h193.3de220.5c

100 (N1)316.6b246.6e212.3g190.0h173.3i227.8b

150 (N2)400.3a320.6b294.3c251.6e245.0e302.4a

LSD(0.05)=4.50

میانگین اثر تراکم یوالف وحشی
Wild Oat density effect mean

332.7a268.4b235.5c210.5d203.9eLSD(0.05)=4.37

درصد ندارند.5با یکدیگر در سطح داريیحرف مشابه هستند اختالف معنکه داراي یکهایییانگیندر هر ستون م
Means values within a column followed by the same letter are not significantly different (p=0.05) according to the LSD test.
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زن خشک کل یوالف وحشیتأثیر مقدار و زمان کاربرد نیتروژن و تراکم یوالف وحشی بر و–5جدول 
Table 5. The effects of timing and amount of nitrogen application and wild oat density on total wild

oat dry matter

نیتروژن (کیلوگرم در هکتار)
Nitrogen (kg ha-1)

تراکم یوالف وحشی (بوته در مترمربع)
Wild oat density (plant m-2)

ثر نیتروژنمیانگین ا
Nitrogen effect

mean D0:0D1:25D2:50D3:75D4:100

0 (N0)076.3i95.3g121.6d126.0a83.8c

100 (N1)0102.3f122.6d155.3b181.3a106.2b

150 (N2)090.3h114.0e147.3c179.3a112.3a

LSD(0.05)=2.40

میانگین اثر تراکم یوالف وحشی
Wild Oat density effect mean

089.6d110.6c141.4b162.2aLSD(0.05)= 2.83

درصد ندارند.5با یکدیگر در سطح داريیکه داراي یک حرف مشابه هستند اختالف معنهایییانگیندر هر ستون م
Means values within a column followed by the same letter are not significantly different (p=0.05) according to the LSD test.

ــی  ــن بررس ــایج ای ــا نت ــهب ــايیافت Dihmaه et al.

)2000 ،(Blackshaw et al.)2004و (Ross and

Van Acker)2005 هــا گــزارش   ) مطابقــت دارد، آن
عنوان یک نهاده مهم زراعـی و  کردند که مصرف نیتروژن به

هان عامل مؤثري در رقابـت  عنصر کلیدي مورد نیاز رشد گیا
هـاي ینـه کـه در زم باشـد یهـرز مـ  يهـا گیاه زراعی و علـف 

هـرز  يهـا مدیریت کودي گیاهان زراعی و مـدیریت علـف  
دادنـد  باید به آن توجه نمود. در مقابل سـایر مطالعـات نشـان    

و یــا غلظــت مصــرفی اثــر کــه روش کــاربرد کــود نیتــروژن
ــا علــف هــر   ــاه زراعــی ب ــت گی ز داشــتکمتــري روي رقاب

)Cochran et al., ). بـه  Gonzalez, 1998؛ 1990
عالوه، نتایج ممکـن اسـت مخصـوص یـک گیـاه زراعـی و       

Stellariaعلــف هــرز ویــژه باشــد. تــداخل علــف هــرز  

mediaزمینـی در سـطوح بـاالي نیتـروژن کـاهش      سـیب با
کـه تـداخل ایـن علـف هـرز بـا گنـدم در        نشان داد در حالی

س منجـر بـه افـزایش قابلیـت     سطوح باالي نیتـروژن بـر عکـ   
Van Deldenرقابــت علــف هــرز گردیــد ( et al.,

کلیـه اجـزاي   ). بر اساس سایر آزمایشات انجـام شـده  2002
عملکــرد گنــدم تحــت تــأثیر رقابــت یــوالف وحشــی قــرار  

).Ebrahimpour, 2007(گیردیم
گیريیجهنت

سازي در این تحقیق، این موضوع را مدل تجربی شبیه

گر قوي که یوالف وحشی رقابتدهدیشان مبه وضوح ن
و در شـرایط متفـاوت نیتـروژن    باشـد ینسبت به گنـدم مـ  

خاك نیز داراي واکنش گوناگون است. نتایج این مطالعه 
نشان داد که کاربرد کود نیتروژن در مزارع گنـدم مـورد   

رقابـت یـوالف   تواندیهجوم علف هرز یوالف وحشی م
ه هش عملکـرد گنـدم بـ   وحشی را زیاد کنـد. اگرچـه کـا   

وسیله کاربرد کـود نیتـروژن در حضـور یـوالف وحشـی      
افزایش یافت ولی چنـین کاهشـی در روش کـاربرد کـل     

يانیتروژن قبل از کاشت گندم نسبت به تقسیط دو مرحله
نیتـروژن بیشــتر بــود. دسـتکاري روش کــوددهی گیاهــان   
زراعی نه تنها این پتانسیل را دارد تا عملکرد گیاه زراعـی 

چنین ممکن است در دراز مـدت  را بهبود بخشد بلکه هم
. کشـاورزان  منجر شـود هاي هرز به کاهش جمعیت علف

در بسیاري از مناطق اغلب مقدار زیادي از نیتروژن را قبل 
از کاشت بذر گندم جهت کـاهش حجـم و تـراکم کـار     

که دلیل این کار بیشتر مربوط به شرایطی کنندیاستفاده م
اسـت امکـان ورود ادوات را بـه مزرعـه     است که ممکـن  

دشوار سازد، مثل شرایط پس از بارندگی. نتایج نشان داد 
هـرز ایـن عمـل جهـت     که در شرایط عدم تداخل علـف 

حصول عملکـرد مناسـب روش کارآمـدي اسـت. رابطـه      
طـور زیـادي وابسـته بـه     گیـاهی بـه  يهـا رقابتی بین گونه

سـترس بـودن   بسیاري از فاکتورهایی مثل فراهمـی و در د 
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، دســتکاري حاصــلخیزي رویــنمــواد غــذایی اســت. از ا
ــد    ــراي م ــوي ب ــزار ق ــک اب ــاك ی ــايیریتخ ــی ه تلفیق

قابلیـت دسترسـی بـه مـواد     بنابراین، .هرز استيهاعلف

قابلیــت دسترســی بــه مــواد غــذایی مثــل نیتــروژن غــذایی 
هرز را براي رقابـت  يهاسهولت دسترسی علفتواندیم

تحت تأثیر قرار دهد.در ابتداي فصل رشد 
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Abstract
Background and Objectives
Wild oat was described as a vigorously growing weed with a capability to attain greater height,
and establish and develop extensive leaf area and horizontal branches when moisture and
nutrients are not limiting. Fertilization is an important agronomic strategy used extensively to
increase crop yield. Although, the effect of fertilizers is extensively investigated in wheat, there is
little information to assess the effect of fertilizer application on wheat yield loss due to wild oat
interference. The objective of this study was to investigate the wheat yield loss caused by wild
oat interference at nitrogen different levels.
Materials and methods
In order to evaluate the wheat yield loss caused by wild oat interference at different nitrogen
levels, a field experiment was conducted at a farm in Ramhormoz city (latitude 31.16°N,
longitude 49.36°E and 151 m asl), south-west of Iran in 2011-2012. The experiment was
designed as a randomized complete block with a split plot arrangement with nitrogen fertilizer
(N0: unfertilized control, N1: the use of 150 N Kg ha-1 before wheat seeding and N2: the use of 50
N Kg ha-1 before wheat seeding + 100 N Kg ha-1 at late tillering stage of wheat) as the main plot
and wild oat density (D0: weed- free control, D1: 25, D2: 50, D3: 75 and D4: 100 plants m-2) as the
subplot with three replications.
Results
A hyperbolic function was used to describe yield loss-density relationship. Increasing wild oat
density had asymptotic-type effect on wheat yield loss. Initial slope (i) of the rectangular
hyperbola model was a significantly greater when nitrogen fertilizer was applied. Moreover, for
the rectangular hyperbola model, there was significant effect of nitrogen application on estimated
maximum wheat yield loss (A). Application of 150 N Kg ha-1 (N treatment) \before crop seeding
resulted in a greater competitive ability of wild oat than other treatments.
Discussion
The results of this study suggest that the application of nitrogen fertilizer increases wild oat
competitions when wheat fields infest with wild oat. Although the wheat yield loss was increased
by N application, a such reduction was more recorded at N application than multistage-applied N.
Greater knowledge of the effect of N on weeds and crop grown in competitive mixtures may allow a
better understanding of why differences occurred among previous studies and aid development of
fertilization strategies to reduce weed competition with crops.

Keywords: Competition, Fertilizer, Hyperbola model, Interference, Weed
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