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  چکیده

 آزمایش بهاره جو رقم دو عملکرد اجزاي و عملکرد روي بر وحشی والف یتداخل تاثیر بررسی منظور به   
 در تکرار سه در تصادفی کامال طرح از استفاده با و فاکتوریل قالب در افزایشی سریهاي طرح صورت به ايگلخانه
 شش ،چهار ،دو  شامل  زراعی جو  تراکم  سطح چهار از عبارت استفاده مورد تیمارهاي. شد اجرا تبریز دانشگاه گلخانه

 شامل جو رقم دو گلدان، در بوته هشت و شش ،چهار ،دو شامل وحشی یوالف کمترا سطح چهار ،گلدان در بوته هشت و
 رقم با مقایسه در جنوب رقم که داد نشان آزمایش نتایج. بودند وحشی یوالف و جو خالص کشت   وکویر و جنوب رقم
 در دانه تعداد در داريمعنی کاهش سبب وحشی والف یهايتراکم کلیه. است برخوردار بیشتري تداخلی قدرت از کویر
 همچنین .گردیدند شاهد با مقایسه در جو هزاردانه وزن و بوته در دانه عملکرد بوته، در بیولوژیک عملکرد اصلی، سنبله
 در مقدار باالترین. شدند جو بارور پنجه تعداد در داريمعنی کاهش سبب وحشی یوالف بوته هشت و شش هايتراکم
 به مربوط مقدار ترینپایین و )وحشی یوالف جنوب جو (2:2 تراکم به مربوط زراعی جو مورد در شده ذکر صفات کلیه

 جو در وحشی والف یبوته هشت و شش ،چهار ،دو تراکمهاي در افت میزان. بود) وحشی یوالف: کویر جو (8:8 تراکم
 39/70 و 65 ،35/53 ،04/48  با برابر بوته در جو دانه عملکرد با رابطه در هرز علف از عاري شاهد به نسبت زراعی
 در کند،می پیدا کاهش زراعی جو صفات کلیه وحشی یوالف تراکم افزایش با که است آن از حاکی نتایج این. بود درصد
  .گرفت قرار وحشی والف یتداخل تاثیر تحت بیشتر جنوب جو رقم به نسبت کویر جو رقم که حالی

  دانه عملکرد وحشی، یوالف ،بهاره جو افزایشی، سري تداخل، :کلیدي هايواژه
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Abstract 

In order to study the effects and the interference of wild oat over two varieties of spring 

barley, a greenhouse experiment was conducted in Tabriz University. Experimental designe was 

complete randomized design with three replications based on factorial experiment. The treatments 

were four density of the barley including 2, 4, 6 and 8 plants per pot, four density of the wild oat 

including 2, 4, 6 and 8 plants per pot and two barley varieties (Joonob and Kavir). For all densities 

of barley and wild oat, one pot was considered as control (monoculture of barley and wild oat). The 

results indicated that, Jonob variety was superior than the Kavir. The wild oat interference 

decreased the number of seeds in the primary spike, biological seed yield per plant and one 1000 

seeds weight in compare with control. The 6 and 8 densities of wild oat decreased number of tiller 

in barely in compare with control. The highest amount in whole attributes in barely related to 2:2 

(Joonob barely: wild oat) and the lowest amount related to 8:8 (Kavir barely:wild oat). Reducing 

rate in 2, 4, 6 and 8 densities of wild oat in barely in compare with control in seed yield of barely 

was equal 48.04, 53.35, 65 and 70.39 percent. This results showed that with increasing of wild oat 

density whole attributes of barely reduced, while Kavir was more sensitive than Joonob against 

wild oat. 

 

Key words: additive series, grain yield, interference, spring barely, wild oat.  

  

  مقدمه
 از پس یعنی. است دنیا مهم غله چهارمین جو          

 و مارتین (است غذایی ماده ترینمهم ذرت و برنج گندم،
 موجب زیستی و اقلیمی متعدد عوامل ).1976 همکاران
-مهم از یکی که شوندمی جو محصول عملکرد کاهش
 زادهاحسان( باشدمی هرز هايعلف تداخل هاآن ترین

 فهايعل خسارت میزان آمارها جدیدترین طبق ).1370
 برآورد دالر میلیون دو حدود ساالنه آمریکا در هرز
 کشاورزي محصوالت به آن درصد 75 که است شده

 نیافته توسعه کشورهاي در رقم این و شودمی مربوط
  ). 1382میرشکاري ( است بیشتر مراتب به
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 مانند منابع آوردن دست به در هرز علفهاي
-می تداخل به زراعی گیاهان با غذایی مواد و نور آب،

 دهندمی کاهش را محصول میزان وسیله بدین و پردازند
 هرزي هايعلف جمله از وحشی یوالف). 1375رستگار (

 محصوالت مزارع در ايگسترده طور به که است
 بروز موجب غالت نظیر استراتژیک و عمده کشاورزي
 بسیار آن عمل دامنه شودمی جدي و هنگفت خسارت
 گیاه عملکرد تنها نه وحشی فیوال زیرا،. است وسیع
 نمو و رشد بذر، ریزش با بلکه ،دهدمی کاهش را زراعی
 خسارت دچار نیز را بعدي محصوالت پایداري و مجدد

 وحشی یوالف).  1370احسان زاده  (سازدمی زیان و
 نوع 20 از بیش مزارع هرز علف جهان کشور 55 در

 در. )1966بانتینگ  (آیدمی بحساب زراعی گیاه
 ایالت در) 1991 (همکاران و ایوانز توسط که آزمایشی
 گرفت، انجام بهاره جو مورد در آمریکا شمالی داکوتاي

 95 و 60 آلودگی با مربع متر در جو بوته 240 تراکم در
 به عملکردي کاهش مربع، متر در وحشی یوالف از بوته

 همچنین هاآن. گردید ایجاد درصد 25 و 16 میزان
 و 135 تراکمهاي در را یوالف بوته 95 و 60 آلودگی

 تراکم در .کردند آزمایش مترمربع در جو بوته 370
 در یوالف بوته 60 آلودگی با مربع متر در جو بوته 135
 95 آلودگی با و  درصد20 جو عملکرد مربع، متر
 27 میزان به جو عملکرد مربع متر در یوالف ايبوته

 در بوته 370 تراکم با جو که زمانی. یافت کاهش درصد
 بوته 95 و 60 تراکمهاي بود، شده کاشته مترمربع
 درصد 12 و 9 موجب ترتیب به مربع متر در یوالف
 گرفتند نتیجهها آن ترتیب بدین. شدند جو عملکرد کاهش

 تر پایین هايتراکم در وحشی یوالف تداخل تأثیر که
) 1968 (جانالوا و بل. است باال تراکمهاي از بیشتر جو
 بهاره جو با وحشی یوالف تداخل مورد در نیز

 بوته 95 تراکم که گرفتند نتیجه و  انجام مطالعاتی
 به جو عملکرد کاهش به مربع متر در وحشی یوالف
 همکاران و فرایزن. شودمی منجر  درصد26 میزان

 یوالفبوته 100 آلودگی با که اندکرده گزارش) 1960(
 سبز جو با همزمان هصورتیک در مربع متر در وحشی

 می کاهش  درصد23 میزان به جو عملکرد باشد، شده
 ،10 هايآلودگی مورد در شده انجام هايبررسی.. یابد

 کاهش مربع متر در یوالف ايبوته 75 و 50 ،30 ،20
 و 3/16 ،7/12 ،3/10 ،3/7 برابر ترتیب به عملکردي

 ).1983بانتینگ  (نشان داد جو براي درصد 3/19
ده از قدرت رقابتی گیاهان زراعی از طریق استفا

استفاده از واریته هاي با قدرت باال و یا افزایش تراکم 
هاي هرز و جایگزینی هاي مدیریت علفکاشت از روش

 و ادونوان(باشد میمناسب علفکش در کشاورزي پایدار 
  ).2001 همکاران

 گیاه دو تداخل تاثیر بررسی هدف با تحقیق این         
 مختلف، تراکمی سطوح در زراعی جو و وحشی الفیو
 بهاره جو رقم دو دانه عملکرد اجزاي و عملکرد روي بر

  .گردید اجرا
  

  هاوروش مواد
 تبریز دانشگاه گلخانه در 1386 سال در آزمایش این     
 انتهاي تا ودرجه  22  نخست هايهفته در دما. شد اجرا
این آزمایش از  در .رسید گراد سانتی درجه 36 به رشد
 سانتی متر 10552  و 5276هاي   نوع گلدان در اندازهدو

 قالب در مطالعه این .استفاده شد عدد 132 به تعدادمکعب 
 کامالً پایه طرح از استفاده با و فاکتوریل آزمایش
 افزایشی سریهاي طرح بصورت تکرار سه در تصادفی

 از عبارت آزمایش در استفاده مورد تیمارهاي. شد اجرا
 شش ،چهار ،دو  شامل  زراعی جو  تراکم  سطح چهار

 وحشی یوالف تراکم سطح چهار ،گلدان در بوته هشت و
 رقم دو   گلدان، در بوته هشت و شش ،چهار ،دو شامل

 یوالف و جو خالص کشت کویر، و جنوب رقم شامل جو
 یوالف و جو ارقام تراکم از سطح هر براي (وحشی
 )شد گرفته نظر در شاهد عنوان به گلدان یک وحشی
 با زراعی اراضی خاك از مقداري ابتدا در. بودند

 از پس. شد مخلوط  یکبه چهار نسبت با خاکبرگ
 ارتفاع به جو رسیدن تا روز دو فاصله به آبیاري کاشت

cm 10 دوره پایان تا مرحله این از پس. شد تکرار 
 طول در. گرفت انجام آبیاري یکبار روز چهار هر رشد،

 یا توجه قابل که پاتوژنی یا آفت داشت عملیات نجاما
  . نشد مشاهده باشد زا خسارت

 به ) وحشی یوالف جزه ب (هرز هايعلف کلیه
 و جو بجز بطوریکه شدند، حذف هاگلدان از مداوم طور



 1391سال / 2 شماره 22جلد /  دانش کشاورزي و تولید پایدارنشریه                                                          محمدي و دباغ              16
 

. نماند باقی هاگلدان در دیگري گیاه وحشی یوالف
 رگب ها، سنبله که گرفت انجام هنگامی برداشت عملیات

 مرحله به هادانه و شدند زرد کلی طور به ها،ساقه و ها
  .رسیدند برداشت  و رسیدگی

  
  جو در مطالعه مورد صفات

 بار یک روز 10 هر  جو بوته درپنجه تعداد
  جواصلی سنبله در دانه تعداد. شدندو ثبت  شمارش

 در دانه تعداد ..گردیدندو ثبت  شمارش  برداشت از پس
 از پس  جو دانه هزار وزن و شمارش  جوپانیکول
 .گردید تعیین ها سنبله برداشت وها دانه رسیدگی
 از پس رویشی بخشهاي شامل   جوبیولوژیک عملکرد

 به گراد سانتی درجه 70 بادماي آونی در دادن قرار
 .گردید توزین گرم صدم یک دقت با ساعت 48 مدت

 صدم یک دقت با ترازو کمک به حاصل يهادانه عملکرد
محاسبه نیز  برداشت شاخصو  گیري اندازه رمگ

   .گردید

هاي آزمایش در قالب آزمایش فاکتوریل  داده
و طرح پایه کامالً تصادفی با بهره گیري از نرم افزار 

.  تجزیه واریانس شدندMSTAT-Cکامپیوتري 
  در سطح احتمالLSDها نیز با آزمون دانکن ومیانگین

   . درصد مقایسه شدند5
  

   بحث و نتایج
   جو صفات

 شد مشخص واریانس تجزیه نتایج اساس بر
 احتمال سطح در وحشی یوالف تراکم و جو رقم اثر که
 سنبله در دانه تعداد پنجه، تعداد برروي درصد یک

تراکم یوالف وحشی بر   وجو  دانه هزار وزن ،اصلی
 دارمعنی درصد یکروي عملکرد دانه در سطح احتمال 

 منابع از یک هیچ برداشت خصشا صفت مورد در. است
 در ).1 جدول (نشد دار معنی صفت این روي بر تغییر
 با همراه تصادفی کامال طرح صورت به واریانس تجزیه
 با جو تراکم تیمارهاي که شد مشخص شاهد تیمار
  ).2 جدول( بودند دارمعنی اختالف داراي شاهد

  
  آزمایش سري هاي افزایشی با سطوح مختلف تراکمی جو ویوالف وحشی تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی جو در - 1جدول 

  میانگین مربعات
  منابع تغییر

دي
 آزا
جه
در

  

تعداد پنجه 
  در بوته

تعداد دانه در 
  سنبله اصلی

وزن هزار 
  دانه

عملکرد بیولوژیک 
 در بوته

عملکرد 
  دانه

شاخص 
  برداشت

  ns 237/0  ns 272/2  468/1**     157/300**   126/58**   531/14**   1  رقم جو
  ns 344/4   **868/41   **565/92     **361/1  ns 643/0  ns 577/187  3  تراکم جو

  ns 489/272  282/3**   23/17**     1/244**   152/192**   051/15**   3  تراکم یوالف وحشی
  ns 058/0  ns 204/2  ns 265/16  ns   002/0  ns 008/0  ns 55/18  3  رقم جو در تراکم جو

  ns   26/0  ns 567/3  ns 577/11  ns   004/0  ns 002/0  ns 266/24  3  م جو در تراکم یوالفرق
  ns   03/0  ns 509/1  ns 58/12  ns   003/0  ns 005/0  ns 903/19  9  تراکم جو در تراکم یوالف
رقم جو در تراکم جو در 

  ns 015/0  ns 252/1  ns 013/13  ns   002/0  ns 007/0  ns 17/26  9  تراکم یوالف

  547/108  401/0  137/0  356/17  749/4  77/1  64  خطا
  79/38  22/43  16/7  65/11  69/5  28/29  %ضریب تغییرات 

ns، * درصد1 و 5دار در سطح احتمال  معنی،دار به ترتیب غیر معنی** و   
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  ) با سایر تیمارهاجهت مقایسه شاهد(هاي افزایشی  تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی جو در آزمایش سري-2جدول 

       ns، * درصد1 و 5دار در سطح احتمال  معنی،داره ترتیب غیر معنی ب** و   

  بوته در پنجه تعداد 
 داد نشان پنجه در بوته تعداد میانگین مقایسه   

 و بیشترین پنجه 93/4 برابر میانگینی با جنوب رقم که
 را پنجه تعداد کمترین 15/4 برابر میانگینی با کویر رقم
 یوالف مختلف هايتراکم اثرات بررسی .بودند دارا

 نشان جو بوته هر در بارور پنجه تعداد روي بر وحشی
 نسبت وحشی یوالف بوته چهار و دو هايتراکم که داد
 هايتراکم در ولی نداشتند، داريمعنی کاهش شاهد به

 شاهد به نسبت داريمعنی اختالف هشتو شش 
 به نسبت کاهش این میزان). 3 جدول( گردید مالحظه
 به جو بوته هشت و شش، چهار، دو هاياکمتر در شاهد
 و درصد 56/40 و 43/31 ،44/28 ،09/27 معادل ترتیب

 یوالف بوته هشت و شش، چهار، دو هايتراکم در
 و 20/20،74/25،92/35 صورت به گلدان در وحشی

 توسط پنجه تولید توانایی). 4 جدول (بود درصد 60/47
 از حداکثر ريبردا بهره با گیاه که شود می موجب گیاه
 بنابراین،. کند تولید را بیشتري زایشی هاياندام فضا
 پوشش تراکم تنظیمی خود فرآیند تریناصلی زنی پنجه

 اساس بر). 1995  و همکارانشاناهان (است گیاهی

 و  توماسمنبع از نقل (همکاران و اسکار گزارش
 ،200 به صفر از گندم تراکم افزایش با)1994 همکاران

 کاهش پنجه تعداد مربع متر در بوته 800 و ،400،600
 )a1988(در موریشیتا و تیل،  .کرد پیدا داريمعنی

 با مخلوط حالت در جو پنجه و برگ تعداد دریافتند
 اي گونه درون تداخل تاثیر تحت بیشتر وحشی یوالف
 گزارش نیز) 1986( همکاران و ویکس. گیرد می قرار

 تعداد باشد طلوبیم حد در بوته تعداد اگر که کردند
 تراکم که هنگامی اما ،ندارد تداخل قدرت بر تاثیري پنجه
 قدرت و عملکرد بر پنجه تعداد نقش بر باشد پایین گندم

 .گردد می افزوده هرز علف مقابل در آن تداخلی
 مکانیسم که گرفتند نتیجه) 1982 (همکاران و سیمونز
 نیترات آنزیم فعالیت کاهش به پنجه تعداد کاهش

 بر آنزیم این. است مربوط کم نور شرایط در ردوکتاز
 سبب و گذاردمی اثر گیاه توسط نیتروژن جذب روي
 نیتروژن جذب کاهش با. شودمی گیاه نیتروژن کمبود
 منابع سایر از استفاده آن بدنبال و دهی ریشه توسعه
  . یابدمی کاهش نیز پنجه تعداد نتیجه در و غذایی

  

  میانگین مربعات

  منابع تغییر

دي
 آزا
جه
در

  

  تعداد پنجه 
  در بوته

تعداد دانه در 
  سنبله اصلی

  وزن هزار دانه
  عملکرد بیولوژیک
  در بوته

  عملکرد دانه 
  در بوته

  شاخص برداشت

  571/167**   516/2**   514/5**   684/36**   675/41**   212/4**   39  تیمار

  24/5618**   089/86**   014/157**   113/677**   513/770**   881/88**   1  هشاهد با بقی
  ns  984/1   **495/22   **831/19   **537/1  ns 317/0  ns 133/24  38  بقییه با هم
  174/85  339/0  137/0  662/0  473/3  625/1  80  خطا

  92/29  81/30  43/6  11/2  71/4  65/25  %ضریب تغییرات 
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  انگین صفات مورد ارزیابی جو در سطوح مختلف تراکم بوته جو و یوالف وحشی مقایسه می-3جدول 

  . درصد، بر اساس آزمون دانکن  است5 در سطح احتمال دارمعنیحروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر اختالف             
  

   اصلی سنبله در دانه تعداد
 داد نشان اصلی سنبله در دانه تعداد میانگین مقایسه     
 بـا  کـویر  رقم و باالترین 09/39میانگین با جنوب رقم که

 را اصلی سنبله در دانه عدادت ترین پایین 54/37 میانگین
 تعداد روي بر وحشی والفی هايتراکم کلیه. هستند دارا
 بـا  مقایـسه  در داريمعنـی  کـاهش  اصـلی  سنبله در دانه

 در شـاهد  بـه  نسبت کاهش این مقدار و داد نشان شاهد
، چهار،  دو و جو بوته هشت و شش،  چهار،  دو تراکمهاي

 در ترتیب به گلدان در وحشی یوالف بوته هشت و شش
 ،84/4 و درصـــد 61/35 و84/37 ،96/38 ،77/39حـــدود

).  4جــدول (آمــد بدســت درصــد 15/22 و 67/15 ،16/11
 25/43 میانگین با) وحشی یوالف : جنوب جو (2:2 تراکم

 میــانگین بــا) وحــشی یــوالف : کــویر جــو (8:8 تــراکم و
 دانـه  تعـداد  کمتر و بیشتر مقادیر داراي ترتیب به 75/31
 بـا  آزمـایش  ایـن  در ). 4جـدول ( بودنـد  اصلی سنبله در

 کـاهش  بعلـت  ها گلدان در  وحشی یوالف تراکم افزایش
 در دانـه  تعـداد  نتیجـه  در و سـنبلچه  تعـداد   نـور،  شدت
  نظـر  از والفیـ  هـاي تـراکم . یافـت  کـاهش  اصـلی  سنبله
 اي جداگانـه  سـطوح  در  جـو  اصلی سنبله در دانه تعداد
  ). 3جدول (گرفتند قرار

 کـه  رسیدند نتیجه این به) 1988 (وتیل موریشیتا          
-سـنبله  در دانـه  تعداد بر تأثیري وحشی یوالف   تداخل

 عـدم  را آن دلیـل  . گـذارد  نمی جو اصلی هايساقه هاي
 در دانــه تعـداد  روي بــر وحـشی  والف یــآلـودگی  تـأثیر 
 اینکـه  از قبـل  هـا سـاقه  این سریع رشد ،اصلی هايساقه
 بیـان  گـردد،  شـروع  جـو  بـا  شیوح والف ی جدي تداخل
 اشـاره  مطلـب  ایـن  بـه ) 1971 (همکـاران  و ویلـی .کردند
 کاسته سنبله در دانه شمار از تراکم افزایش با که کردند
 در دانـه  38 حـدود  بـا  مربـع  متر در بذر 200 تراکم شد،

 بـا  مربـع  متـر  در بذر 500 پنجم تراکم و بیشترین سنبله
ــه 33 حــدود ــه شــمار کمتــرین دان  دارا ســنبله در را دان
 اي بوتـه  بـین  تـداخل  و تـراکم  افزایش با بنابراین. بودند
 در کمتـري  دانه تشکیل و گیاهی خشک ماده تولید امکان

) 1983 (ویلـسون  و ترزیپ. داشت خواهد وجود سنبله هر
 آلـوده  بهـاره  جـو  هايسنبلچه در دانه تعداد که دریافتند

  .است داده نشان کاهش درصد هفت وحشی یوالف به
  
  دانه هزار وزن
 افزایش با جو دانه هزار وزن پژوهش این اساس بر      
 بـدلیل  امـر   ایـن  و یافـت  کـاهش  وحـشی  والف یـ  تراکم

 مقـصد  بـه  کمتـر ) فتوسـنتزي  (پـرورده  مواد اختصاص
 رقـم  دو دانـه  هـزار  وزن میانگین مقایسه. است) هادانه(

 رقـم  بـه  نـسبت  گـرم  52/37 با جنوب رقم که داد نشان
 هـاي تـراکم  کلیـه .دارد برتـري  گـرم  34 میانگین با کویر

تعداد پنجه در   صفت
  بوته

تعداد دانه در 
  سنبله اصلی

وزن هزار دانه 
)g(  

عملکرد بیولوژیک 
 )g(در بوته 

عملکرد دانه در 
  )g(بوته 

2    a 75/39  a 71/37  a 365/5    
4    ab 96/38  a 14/37  a 364/5    
6    bc 83/37  b 5/34  b 13/5    

  تراکم جو

8    c 73/36  b 69/33  c 854/4    
2  a 36/5  a 31/41  a 25/39  a 001/6  a 867/1  
4  ab 96/4  b 61/39  b 59/36  b 753/5  a 675/1  
6  bc 29/4  c 61/37  b 63/35  c 738/4  b 254/1  

  تراکم یوالف

8  c 56/3  d 73/34  c 56/31  d 202/4  b 065/1  



 19....                                                                            مختلف تراکمی سطوح با ).Avena fatua L (وحشی یوالف تداخل تاثیر

  

 بـا  مقایـسه  در جـو  دانـه  هـزار  وزن بـر  وحـشی  والفی
 متوسـط  میـزان  و دادنـد  نـشان  داريمعنی کاهش شاهد
 و شـش  ،چهـار  ،دو تراکمهاي در شاهد به نسبت کاهش
 یـوالف  بوتـه   هشت و شش ،چهار ،دو و جو بوته هشت

 ،31/14 ،17/13 مقــدار بــه ترتیــب بــه گلــدان در وحـشی 
 23/30 و 59/15 ،40/10 ،59/7 و درصد 67/16 و20/14

 به بیشتر هزاردانه وزن).   4 جدول (گردید تعیین درصد
 میـانگین  بـا ) وحشی یوالف : جنوب جو رقم (2: 2 تراکم

 رقم (8: 8 نسبی تراکم به کمتر دانه هزار وزن و گرم 42
 بـوط مر گـرم  31 میـانگین  با) وحشی یوالف :  کویر جو
- تراکم و سطح یک در جو چهار دو و  هايتراکم اثر. بود
 همچنـین  گرفتنـد  قرار دیگر سطح در  هشت وشش   هاي
 و آمـاري  سـطح  یک در یوالف شش چهار و   هايتراکم
 قـرار  مختلفی سطوح در کدام هر  هشت و دو هايتراکم
  ). 3 جدول (گرفت
 دانـه  هزار وزن که معتقدند) 1373 (نژاد نیک و امام      
 و ژنتیکـی  ویژگیهـاي  تـاثیر  تحت گندم مختلف ارقام در

 هـوایی،  و آب شـرایط  بوته، تراکم. گیردمی قرار محیطی
 توانـد مـی  دسـترس  در آب میـزان  و خـاك  حاصلخیري

 شـدن  پـر  طـی  دما نیز . دهد راتغییر گندم دانه هزار وزن
 آن شـدن  پـر  زمـان  مدت و  هزاردانه وزن روي بر دانه

ــوثر ــت م ــریعتی  رحیم (اس ــان و ش ــا). 1378ی  و راهنم
 تـراکم  افـزایش  بـا  کـه  انـد کرده اشاره) 1379 (همکاران
 هــادانــه وزن میــانگین و ســنبله در دانــه تعــداد ،کاشــت
 هزار وزن واکنش) 1967 (کربی عقیده به. یابدمی کاهش

 متفـاوت  بـاال  تراکمهاي در و مختلف ارقام در گندم دانه
 بر) 1383 (همکاران و زمانی. ندارد خاصی روند و است

 والفیــ هـاي تــراکم تـاثیر  کــه دریافتنـد  تحقیقــی اسـاس 
 آزمـایش  اول سـال  در گنـدم  دانـه  هزار وزن بر وحشی
 گردیـد کــه دار معنـی  دوم ســال در ولـی  نـشد  دارمعنـی 
 هـزار  وزن بـر  زیـاد هـاي   تراکم شدید تاثیر دهنده نشان
ــه ــود دان ــدم. ب ــی طــی در) 1372 (همکــاران و مق  تحقیق

 دانـه،  قطـر  و طـول  بـا  دانه هزار وزن  که کردند گزارش
 برداشـت  شاخص و بوته ارتفاع پرچم، برگ غالف طول

تیــل  و موریــشتا. دارددار معنــی و مثبــت همبــستگی
)b1988 (کـه  زمانی جو دانه هزار وزن که گرفتند نتیجه 

 ،)نداشـت  وجـود  وحـشی  یـوالف  (کـرد  رشـد  تنهایی به

 17 حدود کرد رشد وحشی یوالف با که زمانی به نسبت
 در نیـز ) 1385(همکـاران    و سـرخی . بـود  بیشتر درصد

 داشـتند  اظهـار  وحشی یوالف و گندم روي بر آزمایشی
 و شـش  ،چهـار  ،دو (وحـشی  والفیـ  هـاي تراکم کلیه در

 طـور  بـه  گنـدم  دانـه  هـزار  وزن) گلـدان  در بوتـه  هشت
ــی ــاهش داريمعن ــت ک ــه یاف ــزان ک ــه آن می ــب ب  ترتی

  .بود درصد 87/34 و 87/9،39/12،95/19
  

   جو بوته در  بیولوژیک عملکرد
 یوالف با تداخل اثر بر جو بیولوژیک عملکرد کاهش      

 بـودن  محـدود  به توجه با زیرا،. بود انتظار قابل وحشی
 هـا گلدان در موجود فضاي کلی طور به ویا غذایی منابع
 منابع وحشی، یوالف تراکم افزایش و ها بوته تمام براي
 بـه  و گیرد می قرار جو اختیار در کمتري وفضاي غذایی
 تحـت  نیـز  جـو  وسـیله  به خشک ماده تولید نسبت همین
  بیولوژیـک  عملکـرد  میانگین مقایسه. شودواقع می   تأثیر
 بـه  نسبت گرم 29/5  با جنوب رقم که داد نشان رقم دو
 ایـن  نظـر  از بوتـه  در  گـرم  05/5 میـانگین  بـا  کویر رقم

 بیولوژیـک  عملکـرد  میـانگین  سهمقایـ .دارد برتري صفت
 اخـتالف  شـاهد  بـا  تـداخل  تیمارهـاي  کـه  داد نـشان  جو

 شاهد به نسبت کاهش متوسط میزان و و دار دارند معنی
 ،دو و جـو  بوتـه   هـشت  و شش ،چهار ،دو تراکمهاي در

 بـه  گلـدان  در وحـشی  یـوالف  بوته هشت و شش ،چهار
 و درصد 90/39 و15/36،  29/33،  29/30 مقدار به ترتیب

ــرآورد درصــد 88/47 و 52/40 ،93/26 ،6/16 در  شــد ب
 تـراکم  بـه  بیولوژیک عملکرد مقدار ترین باال).  4 جدول(
  33/6 میـانگین  بـا ) وحشی یوالف : جنوب جو رقم (2: 2

 جـو  رقـم  (8: 8 نـسبی  تـراکم  بـه  آن ترین پایین و  گرم
  بوتـه  در گـرم  66/3 میـانگین  بـا ) وحـشی  یوالف : کویر

 وحـشی  والف  یـ   هاي تراکم تمام).  4 جدول (بود مربوط
ــه ســطوح در آمــاري نظــر از ــرار  ايجداگان ــد ق .  گرفتن

دو  تـراکم  کـه  داد نشان دانکن آزمون با میانگین مقایسه
 ســطح یــک در بیولوژیــک عملکـرد  نظــر از جــوو چهـار  
 قـرار  دیگـر  مختلف سطوح در شش و هشت   هايوتراکم
 اظهـار ) 1380 الف، (غدیري و آذر پور).  3 جدول (دارند

 بـه  نـسبت  وحـشی  یـوالف  تـراکم  افـزایش  با که داشتند
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، دار داردمعنــی کــاهش گنــدم بیولوژیــک عملکــرد، گنــدم
ــژاد نیــک، آزادي کــراس رقــم در بطوریکــه  2 داراب و ن

) وحـشی  یوالف: گندم (1:3 نسبت در خشک وزن کاهش
 بترتیـب ) وحـشی  یوالف : گندم (4:0 نسبت با مقایسه در
 در نیز) 1385( همکاران و سرخی.  بود درصد 84 و 62

 در کردنـد  بیان وحشی یوالف و گندم روي بر آزمایشی
 و شـش ،  چهـار ،  دو (وحـشی  یـوالف  مختلـف هاي  تراکم

 بـه  نـسبت  گنـدم  دانـه  هـزار  وزن) گلدان در بوتههشت   

ــاهد ــاهش شـ ــت کـ ــه یافـ ــزان کـ ــه آن میـ ــب بـ  ترتیـ
ــود درصــد 25/66 و 34/32،84/39،16/55  و  راســتگو.ب

 افـزایش  که داشتند اظهار آزمایشی در) 1381 (همکاران
 کـاهش  سـبب  داريمعنـی  شـکل  به وحشی خردل تراکم

 و  زمـانی  .گردیـد  سطح واحد در گندم بیولوژیک عملکرد
 افـزایش  بـا  کـه  رسـیدند  نتیجـه  این به) 1383 (همکاران

 نزدیـک  مربـع  متـر  در بوته 160 به وحشی یوالف تراکم
  .شد کاسته گندم بیولوژیک عملکرد از درصد 30 به

  
   مقایسه میانگین صفات مورد ارزیابی جو در سطوح مختلف تراکم جو و یوالف وحشی همراه با تیمار شاهد-4جدول

  

  صفت
تعداد پنجه 

بارور                                                                                                             
  در بوته

تعداد دانه 
در سنبله 
  اصلی

وزن هزار 
  )g(دانه 

عملکرد 
بیولوژیک در 

  )g(بوته 

عملکرد 
دانه در 

  )g(بوته 

شاخص 
  (%)برداشت 

  76/43  65/3  333/8  67/44  47  7  2تراکم 
  82/43  62/3  253/8  47/44  5/46  183/7  4تراکم 
  5/44  593/3  067/8  25/44  33/45  917/6  6تراکم 

  شاهد جنوب

  64/44  57/3  99/7  83/43  67/43  417/6  8تراکم 
  64/44  6/3  057/8  67/42  45  25/6  2تراکم 
  49/44  57/3  017/8  42/42  33/44  85/6  4تراکم 
  24/45  54/3  817/7  25/42  33/43  533/6  6تراکم 

  شاهد کویر

  15/45  53/3  733/7  83/41  67/41  367/6  8تراکم 
  56/32  083/2  333/6  42  25/43  6   یوالف2تراکم :  جو 2تراکم 
  34/30  867/1  077/6  41  42/42  8/5  یوالف4تراکم :  جو 2تراکم 
  8/28  483/1  073/5  67/38  40  067/5  یوالف6م تراک:  جو 2تراکم 
  37/27  267/1  533/4  36  33/37  167/4  یوالف8تراکم :  جو 2تراکم 
  32/31  2  3/6  67/41  72/42  883/5  یوالف2تراکم :  جو 4تراکم 
  01/29  767/1  07/6  58/40  88/41  683/5  یوالف4تراکم :  جو 4تراکم 
  82/26  367/1  07/5  17/38  39  033/5  یوالف6تراکم :  جو 4تراکم 
  04/25  15/1  5/4  5/35  42/36  967/3  یوالف8تراکم :  جو 4تراکم 
  45/30  867/1  073/6  08/41  92/41  667/5  یوالف2تراکم :  جو 6تراکم 
  84/28  7/1  817/5  40  08/38  467/5  یوالف4تراکم :  جو 6تراکم 
  11/26  283/1  817/4  58/37  33/38  733/4  یوالف6تراکم :  جو 6تراکم 
  36/26  167/1  317/4  35  67/35  75/3  یوالف8تراکم :  جو 6تراکم 
  22/29  717/1  8/5  40  67/40  333/5  یوالف2تراکم :  جو 8تراکم 
  79/26  5/1  533/5  92/38  37  8/4  یوالف4تراکم :  جو 8تراکم 
  38/23  1/1  55/4  5/36  75/36  15/4  یوالف6تراکم :  جو 8تراکم 

  رقم جنوب

  98/21  9033/0  4  92/33  08/34  333/3  یوالف8تراکم :  جو 8تراکم 
LSD 5%  071/2  028/3  322/1  6014/0  9461/0  15  
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  4 ادامه جدول

  
  

  جو بوته در دانه عملکرد
 همبـستگی  جـو  دانه عملکرد کاهش پژوهش این در       
 تک وزن چون  و داد نشان سنبله در دانه تعداد با مثبتی
 وجـود  نتیجـه  در اسـت،  عملکـرد  جزء ترین ثبات با دانه

 تـک  وزن وثبـات  نـه دا وتعـداد   عملکـرد  بین مثبت رابطه
 انـدازه  توسـط  دانـه  عملکـرد  کـه  است آن از حاکی دانه،

 بر وحشی والفی هايتراکم کلیه. شودمی محدود مقصد
-معنـی  تأثیر شاهد با مقایسه در  جو  دانه عملکرد روي
 شـاهد  بـه  نسبت افت این متوسط مقادیر و داشتند داري

 ،دو و جـو  بوتـه   هـشت  و شش ،چهار ،دو تراکمهاي در
 بـه  گلـدان  در وحـشی  یـوالف  بوته هشت و شش ،چهار

 و درصــد 64/65 و49/59 ،56 ،02/55 حــدود در ترتیــب
 جدول (گردید تعیین درصد 39/70 و 65 ،35/53 ،04/48
 نظـر  از وحـشی  یـوالف  بوتـه   چهـار  ودو   هايتراکم). 4

 در  هـشت  و  شـش  هـاي تـراکم  و سـطح  یـک  در آماري

 عملکـرد  بیـشتر  ارمقد ).3 جدول (شدند واقع دیگر سطح
 یـوالف  : جنـوب  جـو  رقـم  (2: 2 تـراکم  بـه  مربـوط  دانه

 مربـوط   آن کمتر مقدار و گرم 66/3 میانگین با) وحشی
 بـا ) وحـشی  یوالف : کویر جو رقم (8: 8 نسبی تراکم به

 و سـرمدینا ). 4 جـدول (بـود   بوته در گرم 75/1 میانگین
 یشافـزا  با دانه عملکرد که کردند اشاره) 1374 (کوچکی
 افـزایش  دو هر یا و برداشت شاخص بیولوژیک، عملکرد

 رسـیدند  نتیجه این به) 1385(همکاران و سرخی. ابدیمی
 شش ،چهار ،دو (وحشی والف ی مختلفهاي  تراکم در که
 به نسبت گندم دانه هزار وزن) گلدان در بوته  8 هشت و

 ترتیـب  بـه  آن میـزان  کـه  داشـت دار  معنی کاهش شاهد
ــود درصـــد 71/80 و  78/44،61/52،63/69  و کمـــپ .بـ

 و هاکـل  و )1373 (امام و نیک نژاد    ،  )1980( وري   وینگ
 کـه  انـد  کـرده  اشـاره  خود هايبررسی در) 1993 (بیکر

 شـرایط  بـه  توجـه  بـا  دانـه  وعملکـرد  زنـی  پنجـه  رابطه

  صفت
تعداد پنجه 

بارور                                                                                                        
  در بوته

تعداد دانه در 
  سنبله اصلی

وزن هزار 
  )g(دانه 

عملکرد 
بیولوژیک در 

  )g(بوته 

عملکرد دانه 
  )g(در بوته 

شاخص 
  (%)داشت بر

  55/32  983/1  033/6  67/39  17/41  417/5  یوالف2تراکم :  جو 2تراکم 
  82/29  75/1  8/5  75/38  42/40  867/4   یوالف4تراکم :  جو 2تراکم 
  6/27  35/1  8/4  25/36  08/38  25/4   یوالف6تراکم :  جو 2تراکم 
  66/26  167/1  2/4  67/33  33/35  75/3   یوالف8تراکم :  جو 2تراکم 
  14/32  967/1  05/6  33/39  55/40  267/5  یوالف2تراکم :  جو 4تراکم 
  28/29  733/1  833/5  25/38  88/39  75/4   یوالف4تراکم :  جو 4تراکم 
  33/26  283/1  767/4  92/35  08/37  083/4   یوالف6تراکم :  جو 4تراکم 
  42/25  117/1  267/4  33/34  17/34  667/3   یوالف8تراکم :  جو 4تراکم 
  46/31  85/1  817/5  58/38  92/39  75/4  یوالف2تراکم :  جو 6تراکم 
  5/28  617/1  583/5  5/37  33/39  5/4  یوالف4تراکم :  جو 6تراکم 
  7/24  217/1  567/4  17/35  42/36  833/3  یوالف6تراکم :  جو 6تراکم 
  27/23  9633/0  05/4  25/32  08/33  083/3  یوالف8تراکم :  جو 6تراکم 
  84/25  467/1  583/5  67/37  67/38  417/4  یوالف2تراکم :  جو 8تراکم 
  49/26  45/1  367/5  5/36  38  833/3  یوالف4تراکم :  جو 8تراکم 
  71/22  017/1  333/4  08/34  25/35  167/3  یوالف6تراکم :  جو 8تراکم 

  رقم کویر

  48/20  7833/0  667/3  31  75/31  75/2  یوالف8تراکم :  جو 8تراکم 

LSD 5%  071/2  028/3  322/1  6014/0  9461/0  15  
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 نیـز ) 1370 (زاده احـسان  . اسـت  متغییـر  ورقـم  محیطی
 مربـع  متـر  در یوالف بوته  94 تراکم در که گرفت نتیجه
 کرد گزارش و است درصد 14 پاییزه جو عملکرد کاهش

 گنـدم  دانـه  عملکـرد  در توانـد می برگ سطح شاخص که
 و دانـه  عملکـرد  کـاهش  .باشـد  داشـته  کننده تعیین نقش

 توسـط  هرز علف تراکم افزایش نتیجه در عملکرد اجزاي
  و همکـاران    راسـتگو ( است شده گزارش زیادي محققین

  ).1987  و همکارانن و مارتی1381
  

  شاخص برداشت
 خشک وزن نسبت صورت به برداشت شاخص

 مـورد  در شاخـساره  یـا  دانـه  مثـل  (مطلوب گیاهی ماده
 در شـده  تولیـد  خـشک  مـاده  کـل  بـه ) ايعلوفـه  گیاهان
 دلیـل . شودمی تعریف زراعی، گیاه توسط هوایی قسمت
 تیمارهــاي تـأثیر  تحـت  برداشــت شـاخص  صـفت  اینکـه 

 عملکـرد  کـاهش  میزان که است این نگرفت قرار آزمایش
 اسـت  داشـته  مشابه نسبت بیولوژیک عملکرد با جو دانه
 پـور . اسـت  نکرده تغییري برداشت شاخص نتیجه در و

 کردند اشاره خود تحقیقات در) 1380ب،   (غدیري و آذر
 بوتـه  242 بـه  54 از وحـشی  یوالف تراکم افزایش با که
 حـدود  2 داراب مرق گندم برداشت شاخص مربع متر در
 تـاثیر  کـه  داشتند اظهار نیز و ابد ی می کاهش درصد 76

ــزایش ــودگی اف ــآل ــشی والف ی ــر وح  شــاخص روي ب
 منفـی  اثـرات  کـه  است واقعیت این دهنده نشان برداشت

 بیولوژیـک  عملکـرد  و دانـه  عملکـرد  روي بـر  هـرز  علف
 گرفتند نتیجه )1383 (همکاران و محمدي  .نیست یکسان

 تحـت  تـوجهی  قابـل  طـور  به نخود برداشت شاخص که
 کـاهش  این میزان و گرفت قرار هرز علفهاي تداخل تاثیر

ــبه درصــد 42 ــد محاس ــایش.گردی ــون آزم  و دونالدس
 گنــدم کاشــت تــراکم افــزایش بــا نیــز) 2001 (همکــاران
 برخـی  در و کـاهش  سـالها  برخـی  در برداشت شاخص

  .است بوده تغییر بدون ،سالها
  

  نتیجه گیري
 والف یتداخل که است آن از حاکی آزمایش نتایج      

 در دانه تعداد ،بارور تعدادپنجه کاهش موجب وحشی
 عملکرد ،بیولوژیک عملکرد ،دانه هزار وزن اصلی، سنبله
 باالترین .گردید بهاره جو برداشت شاخص و دانه

 زراعی جو مورد در شده ذکر صفات کلیه در مقادیر
 پایین و )وحشی یوالف:جنوب جو (2:2 تراکم به مربوط
 یوالف: کویر جو (8:8 تراکم به مربوط مقادیر ترین

 افزایش با که است آن از حاکی نتایج این. بود) وحشی
 ،کندمی پیدا کاهش جو صفات کلیه وحشی یوالف تراکم

. باشدمی هرز علف این باالتر تداخلی ترقد علت به که
 تحت جنوب رقم از بیشتر کویر جو رقم آن بر عالوه

هارکر و . گرفت قرار وحشی یوالف با تداخل اثیرت
در آزمایشی نشان دادند که ارقام ) 2009(همکاران 

هاي مختلف جو قدرت رقابتی متفاوتی در برابر علف
هرز دارند و افزایش تراکم کاشت و ارقام بلند تر جو 
بیوماس و عملکرد را در یوالف وحشی کاهش و 

اهش مصرف علف بالعکس در جو افزایش داد و سبب ک
در آزمایشی اسکورسونی و همکاران  .کشها گردید

 بوته 280 و 220، 160 هايتراکمدریافتند در ) 2005(
 بوته 84جو در مترمربع با افزایش تراکم جو  و حضور 

یوالف وحشی در متر مربع، بیوماس و عملکرد دانه جو 
ولی در تراکم کم . تحت تاثیر یوالف وحشی قرار نگرفت

 بوته یوالف وحشی در 70سط جو، زمانی که و متو
 داريمعنیمترمربع وجود داشت عملکرد جو کاهش 

زنی و که این رقابت بیشتر مربوط به زمان جوانه. یافت
در آزمایشاتی دیگر . سبز شدن یوالف وحشی بود

دریافتند که وزن )  2005 و 2000(ادونوان و همکاران 
 وحشی به خشک بخش هوایی و عملکرد دانه یوالف

نسبت افزایش تراکم جو کاهش یافت و افزایش تراکم 
قدرت رقابتی ارقام را افزایش داد و ارقام با ارتفاع 

  .بلندتر از قدرت رقابتی بیشتري برخوردار بودند
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  .مشهد فردوسی دانشگاه

 .شیراز دانشگاه انتشارات). ترجمه ( زراعی گیاهان عملکرد فیزیولوژي بر اي مقدمه. 1373 م، نژاد نیک و ي امام
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 .59-72 هايهصفح ،2 شماره سوم، جلد ایران، زراعی مجله ،گلخانه شرایط

 Triticum (زمستانه گندم رقم سه با (.Avena fatua L) وحشی والف یتداخل. ،ب1380 ح، غدیري و ر آذرپور
aestivum (167-183 هايهصفح ،37 جلد گیاهی، بیماریهاي نشریه. مزرعه شرایط در. 

 مقادیر در پاییزه گندم عملکرد اجزاي و عملکرد بر وحشی خردل تاثیر. 1381 ح، حیمیانر و م بنایان ع، قنبري م، راستگو
 .57 و 56 شماره سازندگی و پژوهش مجله. نیتروژن مصرف هاي زمان و

 و عملکرد بر کاشت مختلفهاي تراکم در بوته در پنجه تعداد تغییر بررسی. 1379 ق، محمدي نور و ع بخشنده ع، راهنما
 ،3 شماره ،2 جلد ایران، زراعی علوم مجله. خوزستان جنوب هوایی و آب شرایط در اترك گندم دانه کردعمل اجزاء
 .12-24 هايهصفح

 .کشاورزي آموزش نشر انتشارات. زراعی گیاهان و هرز علفهاي مدلسازي. 1378 ش، شریعتی و ح رحیمیان

 . دانشگاهی نشر مرکز تهران،. ها آن کنترل روش و هرز هايعلف  . 1375 ع، م رستگار

 Avena (وحشی والفی هايتراکم و آبیاري آب شوري تأثیر بررسی ،1383 ،ع باقري و م  کافی ،ح رحیمیان غ، زمانی
fatua L.  (گندم عملکرد اجزاي و عملکرد بر ) Triticum aestivum L.  .( طبیعی، منابع و کشاورزي علوم مجله 

  .44 تا 35 هايهصفح ،4 شماره ،1 جلد

 تداخلی اثرات بررسی،1385 س، سلماسی زهتاب و ف خویی زاده رحیم ،ع جوانشیر ع، نسب محمدي دباغ ف، سرخی
 )زراعی گندم عملکرد و مورفولوژیک ویژگیهاي برخی روي بر) .Avena fatua L( وحشی یوالف مختلف بخشهاي

Triticum aestivum L.)  .40 تا 25 هايهصفح ،1 شماره ،16 جلد کشاورزي، دانش پژوهشی علمی مجله. 

 .مشهد دانشگاهی جهاد انتشارات). ترجمه (زراعی گیاهان فیزیولوژي. 1374 ع، کوچکی و غ سرمدنیا
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 تا 191 هايهصفح ،3 شماره ،6 جلد ایران، زراعی علوم مجله د،نخو در برداشت شاخص و ریشه و هوایی اندام
181 . 

 صفات برخی و آن اجزاي ،دانه عملکرد علیت تجزیه ،1372 ر،م شکیبا و ف خویی زاده رحیم م، بصیرت ،م مقدم
 .102 تا 95 هايهصفح ،1 شماره ،4 جلد کشاورزي، دانش مجله پائیزه، گندم در شناسیریخت
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