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Effects of Plant Density of Avena fatua on Yield and Yield Components of different verities of

Iranian and afghan wheat ( L)
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Abstract:

To evaluate the competition between wheat (Triticum aestivum L.) cultivars and wild oat (Avena fatua) in different verities of

۳۰ ۴۵ ۲۵Iranian and afghan wheat , an experiment was conducted  inopen space by using boxes with *  cm dimension and  cm

۲۰۰۹-۲۰۱۰height in Shahed  University, at . A factorial design in RCBD (Randomized Complete Blocks Design) with three

۵replications was used for this experiment. The first factor included  spring wheat cultivars (Mahdavi and Pishtaz from Iran

۹۱ ۲ ۲۲۸۵and Enqelab , Parva  and HD  from Afghanistan) and second factor was  different  proportiones of wild oat (wild oat

۱:۱ ۱:۲ ۱:۳and wheat with  sowing proportion, wild oat and wheat with  sowing proportion, wild oat and wheat with  sowing

۱:۴ ۱:۵proportion, wild oat and wheat with  sowing proportion, wild oat and wheat with  sowing proportion, wild oat and

۱:۵ ۱:۶wheat with  sowing proportion, wild oat and wheat with  sowing proportion, and wheat alone). Result showed that with

increase in wild oat density in all of five wheat cultivars, number of ear, ear length, one thousand seed weight, number of

۲۲۸۵seed per ear and wheat grain yield decreased significantly. In this experiment HD   had the most resistance and Pishtaz

had least resistance against wild oat.
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