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چکیده
به منظور بررسی تاثیر تداخل اندام هوایی و ریشه یوالف وحشی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم جو
بهاره آزمایش گلخانه ای بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کامال تصادفی در سه تکرار در گلخانه دانشگاه تبریز اجرا
شد .عامل تداخل بخش های مختلف گیاهی شامل تداخل کامل اندام های هوایی و زیر زمینی ،تداخل بین اندام های ریشه،
تداخل بین اندام های هوایی ،شا هد بدون تداخل که شامل کشت خالص جو و یوالف وحشی در گلدان های مورد نظر
بود ،عامل تراکم جو شامل  1و  4بوته در گلدان ،عامل تراکم یوالف وحشی شامل  1و  4بوته در گلدان و عامل رقم جو
شامل دو رقم جنوب و کویر بودند .نتایج آزمایش حاکی از این است که تعداد پنجه در بوته ،تعداد دانه در سنبله اصلی،
تعداد دانه در سنبله فرعی ،وزن هزار دانه ،عملکرد بیولوژیک در بوته ،عملکرد دانه در بوته و شاخص برداشت جو بهاره
در تیمار تداخل اندام هوایی نسبت به شاهد اختالف معنی دار نداشت ،ولی تیمار تداخل ریشه و تداخل کامل با شاهد
تفاوت معنیداری را نشان دادند .همچنین در کلیه صفات ذکر شده رقم جنوب در تداخل اندام هوایی با تراکم ( 1:1جو
جنوب  :یوالف وحشی) بیشترین و رقم کویردر تداخل کامل با تراکم ( 4:4جوکویر  :یوالف وحشی) کمترین مقادیر را
نشان دادند .رقم جنوب نسبت به رقم کویر برتری داشته و کمتر تحت تاثیر تداخل یوالف وحشی قرار گرفت .میزان افت
در تداخل اندام هوایی ،تداخل ریشه و تداخل کامل نسبت به شاهد عاری از علف هرز در رابطه با عملکرد دانه در بوته جو
برابر با  41/43 ، 8/33و  43درصد بود .در مجموع یوالف وحشی بیشترین تاثیر تداخلی خود را از طریق ریشه ها بر
روی جو اعمال کرد و سبب کاهش رشد و افت عملکرد گردید .در واقع سهم ریشه یوالف وحشی در اعمال رقابت بر
روی جو به مراتب بیشتر از اندام های هوایی آن است.
واژه های کلیدی :تداخل ،جو بهاره ،عملکرد دانه ،یوالف وحشی
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Abstract
In order to study the competitive effects and interference of above and below-ground of wild oat on
grain yield and yield components of two cultivars of spring barely a greenhouse experiment as factorial
based on complete randomized design with three replications was carried out in Tabriz University. The
interference treatments included full interference, shoot interference, root interference and no interference as
a control. Plant density factor included 2 and 4 plants of barely and wild oat per pot and third factor as two
barely varieties (Jonob and Kavir). The result indicated that above-ground interference of wild oat had no
significance difference with control treatment in number of tiller, number of seeds per primary spike,
number of seeds per secondary spike, one thousand grain weight, biological yield per plant, grain yield per
plant and harvest index of barely, but below-ground interference of wild oat and full interference showed
significance difference with control. In all measured traits Jonob cultivar in 2:2 (Jonob: wild oat) density and
Kavir cultivar in 4:4 density (Kavir: wild oat) had highest and lowest rate, respectively. Jonob cultivar had
higher competitive ability than Kavir. Grain yield of barley in above, below and full interference decreased
8.13, 42.39 and 43 percent, respectively. Wild oat exerted the most competitive effects through the roots on
the barely and reduced its growth and yield.
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کنترل آفات و بیماریها نیز می گردند (رائو .)1333

معنیدار در تعداد پنجه بارور  ،عملکرد دانه و تعداد دانه

یوالف وحشی یکی از مهمترین گراس های یک ساله در

در سنبله ی گندم گردید .سرخی و همکاران ( )2385نیز

مزارع گندم و جو می باشد که سریع رشد می کند و

در طی آزمایشی به این نتیجه رسیدند که تداخل اندام

سیستم ریشه ای گسترده ای دارد (بالین و مالیک

هوایی ،تداخل ریشهای و تداخل کامل موجب کاهش

 .)2442خسارت جهانی ناشی از تداخل یوالف وحشی

معنیدار در عملکرد دانه و تعداد پنجه بارور گندم

برای یک سال زراعی تنها در مورد گندم و جو در حدود

شدند ،که میزان افت در تداخل ریشهای به مراتب بیشتر

 21میلیون تن تخمین زده شده است که این رقم می

از تداخل اندام هوایی بود .در مورد تعداد دانه در سنبله

تواند کالری مصرفی 53میلیون انسان را در طول یک

های اصلی و فرعی گندم تداخل اندام هوایی باعث عدم

سال تأمین کند (نالیواجا  . )2400موریشیتا و تیل

کاهش معنیدار ولی تداخل ریشه ای و تداخل کامل

( )2488گزارش کردند که بر اثر تداخل یوالف وحشی

موجب کاهش معنیدار شدند .از آن جایی که یوالف

در تراکم  203بوته در متر مربع با جو ،عملکرد جو به

وحشی از جمله مهمترین علفهای هرز مشکل ساز

میزان  43درصد کاهش مییابد .پیترز و ویلسون

مزارع جو در ایران به شمار می رود در همین راستا

( )2483گزارش دادند که یوالف وحشی بر روی اجزای

آزمایشی جهت بررسی تداخل بخشهای هوایی و

عملکرد جو بهاره تأثیر دارد .بر اساس گزارش این دو

زیرزمینی یوالف وحشی بر عملکرد و اجزای عملکرد

محقق یوالف وحشی در مقایسه با شاهد به  24درصد

دانه دو رقم جو بهاره انجام گردید.

کاهش در تعداد پنجه %0 ،کاهش در تعداد دانههای
سنبله و  %8کاهش در وزن هزار دانه جو منجر شد و

مواد و روش ها

در مجموع  %18عملکرد جو را کاهش داد .ادنوان و

این آزمایش در سال زراعی  2386در گلخانه

همکاران ( )2485گزارش دادند که تراکم های  53و 43

دانشگاه تبریز اجرا شد .دمای هوا در گلخانه در هفته

بوته یوالف وحشی در متر مربع در مزرعه جو ،موجب

های نخست در حدود  11و تا انتهای رشد به  36درجه

کاهش عملکرد این محصول به میزان  22و  43درصد

سانتیگراد رسید .این مطالعه بصورت فاکتوریل در قالب

شد .هایزل و هارپر ( )2403در محدوده آزمایش خود

طرح پایه کامالً تصادفی با چهار فاکتور و در سه تکرار

موفق به پیدا کردن رابطه مثبتی بین تراکم یوالف

اجرا شد .فاکتور اول به صورت چهار سطح تداخل

وحشی و درصد کاهش عملکرد جو شدند .این

شامل تداخل کامل اندام هوایی و ریشه ،تداخل بین

پژوهشگران نتیجه گرفتند که با افزایش آلودگی یوالف

ریشه ها که فقط بخشهای هوایی از یکدیگر جدا شدند،

وحشی ،درصد کاهش عملکرد جو افزایش مییابد.

تداخل بین اندام های هوایی که فقط ریشه ها از یکدیگر

بنابراین ،تداخل یوالف وحشی در اندازه دانه های جو

جدا شدند ،شا هد بدون تداخل بصورت کشت خالص

نیز اثر دارد ،بطوری که با حضور یوالف وحشی تعداد

جو و یوالف وحشی در گلدانهای مورد نظر بود،

دانه های کوچکتر از  1میلیمتر  %0و دانه های  1تا 1/5

فاکتور دوم تراکم جو شامل  1و  4بوته در گلدان،

میلیمتر  %3افزایش یافتند .در صورتی که دانه های 1/5

عامل سوم تراکم یوالف وحشی شامل  1و  4بوته در

تا  1/0میلیمتر  %6و دانه های بزرگتر از  1/0میلیمتر %4

گلدان و عامل چهارم رقم جو شامل دو رقم جنوب و

کاهش پیدا کردند .مارتین و همکاران (  ) 2488در

کویر بودند .در این آزمایش از  1نوع گلدان در اندازه

گزارشی اظهار داشتند تداخل زیرزمینی نسبت به تداخل

های

 5106سانتیمتر مکعب ( 15*26/4سانتیمتر

اندام هوایی بین دو گونه گندم و چچم باعث کاهش

بترتیب قطر و ارتفاع گلدان) و 23551سانتیمتر مکعب
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( 15×13/1سانتیمتر بترتیب قطر و ارتفاع گلدان)

 03درجه سانتیگراد به مدت  48ساعت با دقت یک صدم

استفاده شد .برای جداسازی ریشه ها در تیمار تداخلی

گرم توزین گردید .بعد از برداشت بوته ها و سپس جدا

اندام هوایی ،گلدان کوچکتر در داخل گلدان بزرگتر قرار

کردن کاه و کلش ،عملکرد دانه های حاصل به کمک

گرفت ،به طوریکه حجم باقی مانده برای گلدان بزرگتر

ترازو با دقت یک صدم گرم اندازه گیری شد .شاخص

برابر حجم گلدان کوچکتر بود .برای جداسازی اندام

برداشت نیز از نسبت عملکرد دانه به عملکرد بیولوژیک

های هوایی در تداخل ریشه از نخ های نایلونی نامرئی

به دست آمد و بر حسب در صد بیان گردید.

استفاده شد .در این آزمایش مقداری از خاك زراعی با

دادههای آزمایش در قالب آزمایش فاکتوریل و طرح

خاکبرگ با نسبت  4به 2مخلوط شد .پس از کاشت

پایه کامالً تصادفی با بهره گیری از نرم افزار MSTAT-

آبیاری به فاصله  1روز تا رسیدن جو به ارتفاع 23

 Cتجزیه واریانس شدند .میانگین ها نیز با آزمون LSD

سانتیمتر تکرار شد .پس از این مرحله تا پایان دوره

در سطح احتمال  5درصد مقایسه شدند.

رشد ،هر  4روز یکبار آبیاری انجام گرفت .در طول
انجام عملیات داشت آفت یا پاتوژنی که قابل توجه یا

نتایج و بحث

خسارت زا باشد مشاهده نشد .کلیه علف های هرز (بجز

بر اساس نتایج تجزیه واریانس مشخص شد

یوالف وحشی ) به طور مداوم از گلدان ها حذف شدند،

که اثر رقم جو در سطح  %5و اثر نوع تداخل و تراکم

عملیات برداشت هنگامی که سنبله ها ،برگ ها و ساقه

یوالف وحشی بر روی تعداد پنجه در بوته جو در سطح

ها به طور کلی زرد شدند ودانه ها به مرحله رسیدگی

احتمال  %2معنی دار است .همچنین اثر رقم جو ،نوع

برداشت رسیدند ،آغاز شد .صفات مورد مطالعه جو به

تداخل ،تراکم یوالف وحشی در سطح احتمال  %2و

شرح زیر مورد اندازه گیری قرار گرفتند.

تراکم جو بر روی تعداد دانه در سنبله اصلی جو در

تعداد پنجههای کلیه بوتهها هر  23روز یک بار

سطح  %5معنی دار بود .اثر نوع رقم ،نوع تداخل و تراکم

شمارش شدند .برای اندازه گیری تعداد دانه در سنبله

یوالف وحشی بر روی تعداد دانه در سنبله فرعی جو،

اصلی ،تعداد دانه در هر سنبله اصلی برای کلیه بوته ها

وزن هزار دانه جو ،عملکرد بیولوژیک ،عملکرد دانه جو

شمارش گردید .همچنین تعداد دانه در سنبلههای فرعی

و شاخص برداشت در سطح احتمال  %2معنی دار

کلیه بوته ها شمارش شد .برای تعیین وزن هزار دانه

بدست آمد (جدول  .)2در تجزیه واریانس یه صورت

پس از رسیدگی دانه و برداشت سنبله ها ،دانهها از کاه

طرح کامال تصادفی برای مقایسه تیمارهای الوده با

و کلش جدا و توزین شدند و وزن هزار دانه با شمارش

شاهد مشخص شد که کلیه تیمارهای تداخل با شاهد

چهار نمونه صد تایی تعیین گردید .عملکرد بیولوژیک

دارای اختالف معنیدار بودند (جدول .)1

شامل مجموع وزن برگ ها ،ساقه ها و سنبله ها بود که
بخشهای رویشی پس از خشک شدن در آون با دمای
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جدول  -1تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی دو رقم جو بهاره در تداخل بخشهای هوایی و زیر زمینی یوالف وحشی در
سطوح تراکمی مختلف
میانگین مربعات

درجه آزادی

منابع تغییر

تعداد پنجه در

تعداد دانه در

بوته

سنبله اصلی

تعداد دانه
در سنبله

عملکرد
وزن هزار دانه

فرعی

بیولوژیک در
بوته

عملکرد دانه
در بوته

شاخص برداشت

رقم ()A

2

* 4/153

** 220/556

** 42/633

** 43/384

** 1/333

3/335 ns

36/444 ns

نوع تداخل ()B

1

** 4/442

** 235/832

** 14/586

** 214/454

** 13/563

** 13/334

**2356/320

تراکم جو ()C

2

3/641 ns

* 24/111

4/50 ns

5/336 ns

3/182 ns

3/334 ns

2/546ns

تراکم یوالف ()D

2

** 6/141

**

58/31

** 34/306

** 46/562

** 2/432

3/555 ns

25/336 ns

A*B

1

3/2 ns

ns

3/008

3/130 ns

3/345 ns

3/233 ns

3/328 ns

4/243 ns

A*C

2

3/356 ns

ns

3/380

3/343 ns

3/356 ns

3/220 ns

3/321 ns

23/050 ns

A*D

2

3/241ns

ns

3/330

3/343 ns

2/460 ns

3/220 ns

3/321 ns

23/263 ns

B*C

1

3/388 ns

ns

2/341

3/344 ns

3/351 ns

3/215 ns

3/326 ns

1/386 ns

B*D

1

3/234 ns

1/533 ns

3/288 ns

2/334 ns

3/215 ns

3/320 ns

4/404 ns

C*D

2

3/303 ns

3/04 ns

2/363 ns

3/122 ns

3/232 ns

3/321 ns

4/468 ns

A*B*C

1

3/385 ns

3/324 ns

3/304 ns

3/133 ns

3/243 ns

3/323 ns

1/610 ns

A*B*D

1

ns

3/2

3/260 ns

3/358 ns

3/141 ns

3/243 ns

3/320 ns

3/31 ns

A*C*D

2

3/333 ns

3/334 ns

3/30 ns

3/24 ns

3/220 ns

3/324 ns

22/844 ns

B*C*D

1

3/364 ns

3/344 ns

3/421 ns

3/346 ns

3/215 ns

3/323 ns

1/048 ns

A*B*C*D

1

3/343 ns

3/324 ns

3/338 ns

3/331 ns

3/243 ns

3/321 ns

3/634 ns

خطا

48

3/684

1/608

4/188

3/063

3/245

3/435

84/523

24/32

3/43

5/01

4/80

5/43

15/32

16/48

ضریب تغییرات ()%

* ، nsو ** به ترتیب غیر معنیدار ،معنیدار در سطح احتمال  5درصد و  2درصد میباشد.

جدول  -2تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی دو رقم جو بهاره در تفکیك تداخل بخشهای هوایی و زیر زمینی یوالف وحشی
همراه با شاهد بدون تداخل
درجه آزادی

منابع تغییر

میانگین مربعات
تعداد پنجه

تعداد دانه در

تعداد دانه در

وزن هزار

عملکرد

عملکرد دانه در

بارور

سنبله اصلی

سنبله فرعی

دانه

بیولوژیک

بوته

شاخص برداشت

در بوته
تیمار

10

* 2/240

** 14/451

13/53 ns

** 11/260

** 1/446

** 2/433

* 231/486

شاهد با بقیه

2

** 4/323

** 206/04

* 45/062

** 116/334

**20/304

** 21/255

** 635/312

بقیه با هم

16

3/84 ns

** 28/54

13/06 ns

** 24/31

** 2/41

** 2/5

223/60 ns

56

3/644

1/400

24/46

3/104

3/24

3/361

06/481

23/05

3/03

4/48

5/12

خطا
ضریب تغییرات ()%

21/12

 * ،nsو ** به ترتیب غیر معنیدار ،معنیدار در سطح احتمال  5درصد و  2درصد میباشد.

11/42

13/05
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بیالنکوهی ،دباغ و ......

جدول  -3مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه در جو در سطوح مختلف تداخل یوالف وحشی
صفت

نوع تداخل

تعداد پنجه

تعداد دانه در

تعداد دانه

وزن هزار

عملکرد

عملکرد دانه

شاخص

در بوته

سنبله

در سنبله

دانه )(g

بیولوژیک

در بوته )(g

برداشت )(%

اصلی

فرعی

در )(g

اندام هوایی

6/300 a

44/28 a

30/3 a

41/42 a

8/215 a

3/631 a

44/4 a

ریشه

5/880 b

42/14 b

36/10 ab

34/30 b

6/658 b

1/228 b

32/88 b

کامل

5/525 b

34/46 c

35/38 b

30/45 b

6/130 b

2/420 b

33/41 b

حروف متفاوت در هر ستون بیانگر اختالف معنیدار بر اساس آزمون  LSDو مقایسه دو به دو تیمارها میباشد.

تعداد پنجه در بوته جو

منابع غذایی و یا بطور کلی فضای موجود در گلدان ها،

تعداد پنجه در تیمار تداخل ریشه و کامل از نظر

فضای کمتری برای رشد و نمو بوته ها و تولید پنجه

آماری در یک سطح قرارداشت و نسبت به اندام هوایی

بوجود می آید .سرخی و همکاران ( )2385نیز در

دارای اختالف معنی دار بودند .بیشترین تعداد پنجه در

آزمایشی مشابه در ارتباط با گندم و یوالف وحشی،

بوته جو به تیمار تداخل اندام هوایی با میانگین  6/38و

میزان افت در تداخل اندام هوایی ،تداخل ریشه و تداخل

کمترین آن به تداخل ریشه و تداخل کامل به ترتیب با

کامل نسبت به شاهد عاری از علف هرز در رابطه با

میانگین  5/84و  5/53مربوط بود (جدول  .)3با توجه به

تعداد پنجه بارور را بترتیب  01/32، 33/06و 05/38

جدول  4مالحظه می شود که اختالف تیمار تداخلی

درصد گزارش کردند .نوروزی و همکاران ()2383

اندام هوایی نسبت به شاهد معنی دار نیست ،ولی تداخل

اظهار داشتند علف هرز یوالف وحشی دارای تاثیر منفی

ریشه و کامل با شاهد تفاوت معنیداری را نشان دادند

و معنیدار بر عملکرد گندم بوده و موجب کاهش تعداد

و مقدار متوسط کاهش تعداد پنجه در بوته نسبت به

پنجه باور و تعداد دانه در واحد سطح گردید .هاکل و

شاهد بر اثر تداخل اندامهای هوایی ،تداخل ریشه ای و

بیکر ( )2443معتقدند که در شدت نور کمتر تعداد پنجه

تداخل کامل بترتیب معادل  24/18 ،0/24و 24/60

کم می شود .اگر تعداد بذر در واحد سطح کاهش یابد

درصد بود (جدول  .)4مقایسه میانگین تعداد پنجه دو

تعداد پنجههای هر بوته افزایش می یابد ،زیرا در این

رقم نشان داد که رقم جنوب با  6/20پنجه نسبت به رقم

شرایط سایه اندازی بوتهها کاهش و در نتیجه نور به

کویر با میانگین  5/64برتری دارد .از نظر تعداد پنجه

تمام سطوح کانوپی بطور یکسان میرسد .تابش نور

در بوته ،تراکم دو بوته یوالف وحشی با شاهد اختالف

خورشید به مواضع تجمع اکسین در بوتهها ،موجب

معنی داری نداشت ،ولی تراکم  4بوته یوالف وحشی

کاهش قدرت غلبه جوانه انتهایی ساقه های موجود می-

دارای اختالف معنیداری با شاهد بود .در تراکم های 1

شود و در نتیجه تعداد جوانههای فرعی یا پنجه افزایش

و 4بوته یوالف وحشی نیز ،میزان متوسط کاهش تعداد

می یابد (داناوان .)2485

پنجه در بوته نسبت به شاهد معادل  4/40و 28/30
درصد بود (جدول  .)4رقم جنوب در تداخل اندام هوایی

تعداد دانه در سنبله اصلی

با تراکم ( 1:1جو جنوب  :یوالف وحشی) با میانگین

تیمار تداخل اندام هوایی دارای میانگین 44/28

 6/420بیشترین و رقم کویردر تداخل کامل با تراکم 4:4

دانه و تداخل ریشه و کامل با میانگین  42/14و 34/46

(جوکویر  :یوالف وحشی) با میانگین  4/81کمترین پنجه

به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد دانه در سنبله را به

را داشتند (جدول  .)4کاهش تعداد پنجه دربوته جو به

خود اختصاص دادند (جدول  .)3با توجه به جدول4

تبع افزایش تراکم یوالف وحشی و تداخل امری قابل

مالحظه میشود که اختالف تداخل اندام هوایی نسبت به

انتظار محسوب میشود ،زیرا با توجه به محدود بودن

شاهد غیر معنیدار ،ولی تداخل ریشه و کامل معنیدار

عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم جوی بهاره در شرایط تداخل ریشه و یوالف وحشی .....
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است و میزان افت تعداد دانه در سنبله اصلی نسبت به

آزمایش خود نتیجه گرفتند که افزایش بیشتر از حد

شاهد بترتیب در حدود  4/81 ، 3/52و  23/81درصد

مطلوب میزان بذر سبب افزایش تعداد سنبله در واحد

است .مقایسه میانگین تعداد دانه در سنبله اصلی در دو

سطح میشود ،ولی درصد سنبله بارور و تعداد دانه در

رقم نشان داد که رقم جنوب با  41/41دانه نسبت به رقم

هر سنبله کاهش مییابد .مهاجری و غدیری ()2381

کویر با میانگین  43/30دانه برتری دارد .مقایسه

اشاره کردند که افزایش تراکم خردل وحشی تاثیر معنی

میانگین بر اساس آزمون دانکن برای تداخل اندام

داری را در کاهش تعداد دانه در سنبله گندم دارد.

هوایی ،ریشه و کامل از نظرتعداد دانه در سنبله اصلی
نشان داد که هر کدام از تیمارها از نظر آماری در
سطوح مختلفی قرار دارند (جدول  .)3رقم جنوب در
تداخل اندام هوایی در تیمار تراکم ( 1:1جو جنوب :
یوالف وحشی) با میانگینی برابر  46دانه بیشترین و
رقم کویر با تداخل کامل در تراکم ( 4:4جو کویر :
یوالف وحشی) با میانگینی برابر  35/41کمترین تعداد
دانه در سنبله اصلی را تولید کردند (جدول  .)4در مورد
اثر تراکم های  1و  4بوته یوالف وحشی در گلدان نیز
افزایش تراکم این گونه ،موجب کاهش تعداد دانه در
سنبله اصلی شد و میزان متوسط کاهش نسبت به شاهد
 0/34و  22/31درصد بود (جدول  . )4در این آزمایش
به نظر می رسد در اثر تداخل ریشه و کامل ،گلچه هایی
که نزدیک رأس محور سنبله قرار دارند ،بعلت عدم
دریافت مواد فتوسنتزی کافی توان باروری خود را از
دست می دهند و تعداد دانه در هر سنبله اصلی کاهش
پیدا می کند .همچنین با افزایش تراکم یوالف وحشی در
گلدان ها بعلت کاهش شدت نور ،تعداد سنبلچه و در
نتیجه تعداد دانه در سنبله اصلی کاهش مییابد .مقدم و
همکاران ( )2301دریافتند تعداد دانه در سنبله اصلی با
عملکرد دانه و شاخص برداشت همبستگی مثبت و
معنیدار دارد و افزایش تعداد دانه در سنبله از عوامل
موثر در پرمحصولی ارقام به شمار می رود و این
عوامل از جمله موارد مهم بر عملکرد اقتصادی گندم به
شمار می آیند .سرخی و همکاران ( )2385اظهار داشتند
میزان افت در تداخل اندام هوایی ،تداخل ریشه و تداخل
کامل نسبت به شاهد عاری از علف هرز در رابطه با
تعداد دانه در سنبله اصلی بترتیب  68/18 ،5/82و
 02/42درصد بود .زیمونز و همکاران ( )2481از

تعداد دانه در سنبله فرعی
تداخل اندام هوایی ،کامل و ریشه نسبت به
شاهد اختالف معنی دار نداشتند ،ولی تعداد دانه در
سنبله فرعی نسبت به شاهد بترتیب در حدود ، 3/45
 23/84و  22/32درصد کاهش یافت (جدول  .)4مقایسه
میانگین تعداد دانه در سنبله فرعی جو دو رقم برتری
رقم جنوب با  36/40دانه را نسبت به رقم کویر با
میانگین  35/45نشان داد .تیمار تداخل اندام هوایی با
میانگین  30/3دانه و تیمارهای تداخل ریشه و کامل
بترتیب با میانگین  36/0و  35/38به ترتیب بیشترین و
کمترین تعداد دانه در سنبله فرعی را دارا بودند .رقم
جنوب در تداخل اندام هوایی با تراکم ( 1:1جو جنوب:
یوالف وحشی) با میانگین  38/60باال ترین و رقم کویر
در تداخل کامل با تراکم ( 4:4جو کویر  :یوالف وحشی)
با میانگین  33/38پایین ترین تعداد دانه در سنبله فرعی
جو را به خود اختصاص دادند (جدول  .)4تراکم های 1
و 4بوته یوالف وحشی باعث کاهش تعداد دانه در سنبله
فرعی به مقدار  0/43و  8/32درصد نسبت به شاهد
گردید (جدول  .)4سرخی و همکاران ( )2385میزان افت
در تداخل اندام هوایی ،تداخل ریشه و تداخل کامل
نسبت به شاهد عاری از علف هرز را در مورد تعداد
دانه در سنبله فرعی بترتیب  64/55 ،5/31و 05/12
درصد گزارش کردند که روند مشابهی را نسبت به این
آزمایش نشان داد .پیترز و ویلسون ( )2483گزارش
کردند که تعداد دانه در سنبله های فرعی جو بهاره
آلوده به یوالف وحشی  %0کاهش نشان داده است.

بیالنکوهی ،دباغ و ......
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درصد محاسبه گردیدند (جدول  .)4همچنین ،تداخل

اختالف تیمار تداخلی اندام هوایی نسبت به شاهد

اندام هوایی میانگینی برابر  8/215گرم و تیمارهای

غیر معنیدار ولی تداخل ریشه و کامل اختالف معنی دار

تداخل ریشه و کامل به ترتیب میانگینی برابر  6/65و

با شاهد داشتند و مقدار متوسط کاهش وزن هزار دانه

 6/13گرم در بوته را دارا بودند .این تیمارها از نظر

نسبت به شاهد بر اثر تداخل اندام های هوایی ،تداخل

آماری در سطوح مختلف قرار گرفتند (جدول  .)3مقایسه

ریشه ای و تداخل کامل بترتیب معادل 21/63 ، 6/31و

میانگین عملکرد بیولوژیک دو رقم نشان دهنده ی

 23درصد بود (جدول  .)4همچنین ،تداخل ریشه و کامل

برتری رقم جنوب با میانگین  0/20گرم نسبت به رقم

از نظر آماری در یک سطح و تیمار تداخل اندام هوایی

کویر با میانگین  6/84گرم در بوته بود .رقم جنوب در

در سطح دیگر قرار گرفتند .تداخل اندام هوایی دارای

تداخل اندام هوایی با تراکم ( 1 :1جو  :یوالف وحشی)

میانگین  41/42گرم و تیمارهای تداخل ریشه و کامل به

بیشترین میانگین معادل  8/35گرم و رقم کویر در

ترتیب دارای میانگین  34/30گرم و  30/45گرم

تداخل کامل با تراکم ( 4 :4جو  :یوالف وحشی) کمترین

بیشترین و کمترین وزن هزار دانه را دارا بودند (جدول

عملکرد بیولوژیک برابر  5/38گرم در بوته را به خود

 .)3مقایسه میانگین وزن هزار دانه دو رقم نشان داد که

اختصاص دادند (جدول  .)4در مورد تراکم های  1و 4

رقم جنوب با  43/45گرم نسبت به رقم کویر با میانگین

بوته یوالف وحشی در گلدان نیز میزان متوسط افت

 38/60گرم برتری دارد .بیشترین مقدار وزن هزار دانه

عملکرد بیولوژیک در بوته جو نسبت به شاهد  23/88و

در رقم جنوب در تداخل اندام هوایی با تراکم ( 1 :1جو :

 20/63درصد برآورد شد (جدول  .)4با توجه به محدود

یوالف وحشی) با میانگین  44/2گرم و کمترین مقدار در

بودن منابع غذایی و یا به طور کلی فضای موجود در

رقم کویر در تداخل کامل با تراکم ( 4 :4جو  :یوالف

گلدان ها برای تمام بوته ها و افزایش تراکم یوالف

وحشی) با میانگین  36/31گرم بود .در تراکم های  1و

وحشی ،منابع غذایی و فضای کمتری در اختیار جو

 4بوته یوالف وحشی در گلدان نیز میزان متوسط افت

قرار می گیرد و به همین نسبت تولید ماده خشک به

وزن هزار دانه نسبت به شاهد  8/81و  21/10درصد

وسیله جو نیز تحت تأثیر واقع می شود .کانسکی و

معین گردید (جدول  .)4بر اساس این پژوهش وزن هزار

همکاران ( )2443اظهار داشتند که در حالت تداخل

دانه جو با افزایش تراکم یوالف وحشی کاهش یافت و

یوالف وحشی با جو ،عملکرد بیولوژیک جو کاهش

این امر بدلیل اختصاص مواد پرورده (فتوسنتزی) کمتر

معنی داری را نشان می دهد .عملکرد بیولوژیک تحت

به مقصد (دانه ها) است .ماریشیتا و همکاران ()2442

تاثیر مدیریت مزرعه ،ژنوتیپ و محیط قرار می گیرد .با

نتیجه گرفتند که وزن هزار دانه جو بر اثر تداخل با

افزایش تراکم بوته عملکرد بیولوژیک تا حد معینی

یوالف وحشی به میزان  4تا  11درصد کاهش می یابد.

افزایش می یابد ،ولی در صورت بوجود آمدن

سرخی و همکاران ( )2385نیز به نتایج مشابهی در

محدودیتهایی از نظر مواد غذایی  ،کمبود فضا برای

همین راستا دست یافتند.

رشد و نیز سایه اندازی بوته ها بر روی یکدیگر این
عملکرد دچار کاهش تدریجی خواهد شد .سرخی و

عملکرد بیولوژیك در بوته جو

همکاران ( )2385نیز در آزمایشی به این نتیجه رسیدند

تداخل اندام هوایی اختالف معنیداری با شاهد

که میزان افت در این صفت در گندم بر اثر تداخل اندام

نداشت ،ولی تیمار تداخل ریشه و کامل با شاهد اختالف

هوایی ،تداخل ریشه و تداخل کامل نسبت به شاهد به

معنی دار داشتند میزان افت عملکرد بیولوژیک در بوته

ترتیب در حدود  56/15 ، 14/12و  60/46درصد بود.

جو بر اثر تداخل اندام هوایی ،تداخل ریشه و تداخل
کامل نسبت به شاهد بترتیب معادل  13/53 ،6/51و 12
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 26/3 – 21/0-و  24/3درصد بوده است .ویلسون و

تداخل اندام هوایی باعث اختالف معنیداری

همکاران ( )2481طی آزمایشی به این نتیجه رسیدند که

نسبت به شاهد نشد ،ولی تیمار تداخل ریشه و کامل با

با افزایش تراکم یوالف وحشی نسبت دانه های الغر جو

شاهد اختالف معنیداری داشتند (جدول  .)3عملکرد دانه

افزایش می یابد و به ازای افزایش تراکم یوالف وحشی

جو در بوته نسبت به شاهد بترتیب برابر با ، 8/33

در متر مربع عملکرد دانه جو  3/54تا  2/26درصد

 41/43و  43درصد کاهش داشت (جدول  .)4تیمار

کاهش نشان می دهد.

تداخل ریشه و کامل در یک سطح و تیمار اندام هوایی
در سطح دیگری قرار داشت (جدول  . )3همچنین تداخل

شاخص برداشت جو

اندام هوایی با میانگین  3/631گرم عملکرد بیشتری

شاخص برداشت به عنوان معیاری از قابلیت

نسبت به تیمارهای تداخل ریشه و کامل به ترتیب با

تولید در غالت دانه ریز و حبوبات مفید ترین شاخص

میانگین  1/228و  2/42گرم در بوته تولید کرد (جدول

است و مقدار آن در ارقام جدید گیاهان دانهای بین 3/6

 .) 3میزان متوسط افت عملکرد دانه جو در تراکمهای 1

 3/4-قرار دارد (های  .)2445تداخل اندام هوایی ،کامل و

و  4بوته یوالف وحشی نسبت به شاهد  15/13و

ریشه نسبت به شاهد اختالف معنیدار داشتند (جدول

 31/68درصد تعیین گردید (جدول  .)4میزان متوسط

 .)3همچنین ،بیشترین درصد شاخص برداشت مربوط

کاهش عملکرد دانه جو همبستگی مثبتی با تعداد دانه در

به تداخل اندام هوایی با میانگین  44/4درصد و کمترین

سنبله داشت و چون وزن تک دانه با ثبات ترین جزء

درصد شاخص برداشت مربوط به تیمارهای تداخل

عملکرد است ،در نتیجه وجود رابطه مثبت بین عملکرد

ریشه و کامل به ترتیب با میانگین  32/88و 33/41

وتعداد دانه وثبات وزن تک دانه ،حاکی از آن است که

درصد بودند .مقدار متوسط کاهش در شاخص برداشت

عملکرد دانه توسط اندازه مقصد محدود می شوددر

جو نسبت به شاهد بترتیب برابر با  18/25 ،4/40و 14

اینجا دخالت یوالف وحشی به کاهش تعداد دانه در

درصد بود (جدول .)4

همچنین مقایسه میانگین بر

سنبله های فرعی ،تعداد پنجه های بارور و وزن هزار

اساس آزمون دانکن نشان داد که تداخل اندام هوایی از

دانه جو منجر گردید که در نهایت موجب کاهش عملکرد

نظر آماری در یک سطح و تداخل ریشه وکامل در سطح

دانه و عملکرد بیولوژیک شد .سرخی و همکاران ()2385

دیگر قرار دارند (جدول  .)3دلیل اینکه شاخص برداشت

نیز به این نتیجه رسیدند که تداخل اندام هوایی ،تداخل

تحت تأثیر تیمارهای آزمایش غیر از تداخل قرار نگرفت

ریشه و تداخل کامل موجب کاهش معنیدار در گندم

این است که میزان کاهش عملکرد دانه جو با عملکرد

شدند و میزان افت در عملکرد دانه جو در بوته گندم

بیولوژیک نسبت مشابه داشته است و در نتیجه شاخص

نسبت به شاهد به ترتیب معادل  03/42 ، 35/44و

برداشت تغییری نکرده است.

مهاجری و غدیری

 05/48درصد بود .فرایزن و همکاران ( )2463نیز

( )2381گزارش کردند که افزایش تراکم علف هرز خردل

گزارش کردند که  233بوته یوالف وحشی در متر مربع

تا  43بوته در متر مربع شاخص برداشت گندم را 05

عملکرد جو را به میزان  13درصد کاهش می دهد ودر

درصد کاهش می دهد .مقدم و همکاران ( )2301گزارش

تراکمهای  53-33-13-23و 05بوته یوالف وحشی در

کردند که شاخص برداشت با افزایش عملکرد دانه و

متر مربع ،کاهش عملکرد دانه جو به ترتیب 23/3 – 0/3

کاهش همزمان عملکرد بخش رویشی افزایش می یابد.
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جدول  -4مقایسه میانگین صفات مورد ارزیابی دو رقم جو بهاره در سطوح مختلف تداخل همراه با شاهد بدون تداخل
صفت
شاهد کویر
رقم کویر  :تداخل اندام هوایی

رقم کویر  :تداخل ریشه

رقم کویر  :تداخل کامل

شاهد جنوب

تراکم 1
تراکم 4
تراکم  1جو :
تراکم  1یوالف
تراکم  1جو :
تراکم  4یوالف
تراکم  4جو :
تراکم  1یوالف
تراکم  4جو :
تراکم  4یوالف
تراکم  1جو :
تراکم  1یوالف
تراکم  1جو :
تراکم  4یوالف
تراکم  4جو :
تراکم  1یوالف
تراکم  4جو :
تراکم  4یوالف
تراکم  1جو :
تراکم  1یوالف
تراکم  1جو :
تراکم  4یوالف
تراکم  4جو :
تراکم  1یوالف
تراکم  4جو :
تراکم  4یوالف
تراکم 1
تراکم 4

رقم جنوب :تداخل
اندام هوایی

رقم جنوب :تداخل ریشه

رقم جنوب :تداخل کامل

%5 LSD

تعداد
دانه در
سنبله
اصلی
45
44/60

تعداد دانه
در سنبله
فرعی

وزن
هزار دانه
()g

38/83
30/05

44/33
43/20

6/533

43/60

30/5

41/33

8/233

6/15

41/05

36/5

42

0/883

3/403

6/360

43/33

30/33

42/40

8/383

3/620

44/81

5/45

41/20

35/38

43/41

0/833

3/420

40/34

6/320

42/60

14/54

34/33

6/683

1/120

33/16

5/360

34/60

35/4

30/41

6/433

1/32

32/34

5/483

43/60

35/05

38/20

6/633

1/200

31/42

5 /1

38/58

34/58

30/15

6/383

2/40

33/46

5/333

34/60

35/38

30/41

6/383

1/333

32/46

5

30/60

34/38

36/2

6/233

2/820

14/01

5/660

38/60

34/58

30/15

6/333

2/460

32/25

4/833

35/41

33/38

36/31

5/383

2/053

34/60

0

40

34/33

45/20

8/333

3/65

43/06

0/283

46/5

34/38

44/48

8/153

3/61

43/81

تعداد
پنجه در
بوته

تراکم  1جو :
تراکم  1یوالف
تراکم  1جو :
تراکم  4یوالف
تراکم  4جو :
تراکم  1یوالف
تراکم  4جو :
تراکم  4یوالف
تراکم  1جو :
تراکم  1یوالف
تراکم  1جو :
تراکم  4یوالف
تراکم  4جو :
تراکم  1یوالف
تراکم  4جو :
تراکم  4یوالف
تراکم  1جو :
تراکم  1یوالف
تراکم  1جو :
تراکم  4یوالف
تراکم  4جو :
تراکم  1یوالف
تراکم  4جو :
تراکم  4یوالف

6/15
0/320

عملکرد
بیولوژیک
در بوته
()g
8 /4
8/25

عملکرد
دانه در
بوته ()g

شاخص
برداشت
()%

3 /0
3 /5

44/22
43/32

3/66

45/34
44/24

6/420

46

38/60

44/2

8/35

3/66

43/4

6/420

45/20

36/05

41/8

8 /2

3/450

41/03

6/860

45/83

30/41

42/60

6/433

3/160

31/08

6/320

44/53

36/58

34/33

6/683

1/360

32/31

6/033

44

30/33

42

6/883

1/120

31/14

5/833

42/83

36/38

38/60

6/633

1/320

33/5

6 /3

43/28

30/38

43/60

6/633

1/360

32/15

5/660

43/05

35/41

38/33

6/383

2/80

14/30

6/260

41/33

36/33

34/05

6/583

1/31

33/00

5/683

43/60

34/60

30/58

6/360

2/82

18/48

6/360

42/53

38/33

41/83

8/350

3 /6

44/64

5/360

34/15

38/38

41/6

8/320

3/50

44/40

2/363

1/504

0/125

1/46

3/621

3/4842

24/35
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صفات مورد بررسی در دو رقم جو نسبت به شاهد

از نتایج بدست آمده چنین استنباط شد که یوالف

معنیدار بود ،ولی رقم جنوب در کلیه صفات مورد

وحشی بیشترین اثر رقابتی خود را از طریق ریشه ها

اندازه گیری به رقم کویر برتری داشت .عملکرد دانه جو

بر جو اعمال کرده و موجب کاهش رشد و عملکرد آن

در اولین سطح تراکم یوالف وحشی ( 1بوته) کاهش

گردید .در حقیقت سهم اندام های زیرزمینی یوالف

معنیدار نسبت به شاهد را نشان داد .تداخل ریشهها،

وحشی در ایجاد تداخل بر روی جو به مراتب بیشتر از

موجب افزایش قدرت تداخلی یوالف وحشی نسبت به

اندامهای هوایی آن است و در بررسی اتر تداخل ریشه

جو گردید .بعبارتی ،این امر نشانگر افزایش قدرت

ها بر کلیه صفات مورد مطالعه جو کاهش معنیداری

تداخلی جو نسبت به یوالف وحشی در صورت عدم

نسبت به شاهد مشاهده شد .با اینکه میزان کاهش

تداخل ریشهها است.
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