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رو، براي بررسی دهد. از اینمیقرارتأثیررا تحتهرزيهاعلفوزراعیگیاهبینویژه نیتروژن، رقابتبهغذاییعنصرهايمدیریت
هاي صورت کرتاي بهعملکرد جوي پاییزة رقم ماکویی، آزمایشی مزرعهاجزايوعملکردبرهرزيهاعلفتأثیر نیتروژن و تداخل 

تحقیقاتی دانشکدة کشاورزي دانشگاه تبریز ایستگاههاي کامل تصادفی با سه تکرار درخردشده (اسپلیت پالت) در قالب طرح بلوك
کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) و ده دورة تداخل 120و 80، 40، 0چهار سطح نیتروژن (تیمارهاي آزمایش شامل .شدانجام
.هاي اصلی و فرعی قرار گرفتندبه ترتیب در کرتهاي بدون علف هرز و آلوده به علف هرز) بودند که صورت دوره(بههرزيهاعلف

تودة (بیوماس) جو افزایش و ستسنبله در واحد سطح، عملکرد دانه و عملکرد زینتایج نشان داد، با افزایش نیتروژن مصرفی، شمار
دار شمار سنبله در واحد سطح، عملکرد به افت معنیهرزيهاعلفشمار دانه در سنبله کاهش یافت. افزایش رقابت و تداخل 

ترین جزء عملکرد جو به شمار سنبله در واحد سطح حساساین پژوهش،هايیافتهتوده و عملکرد دانۀ جو منجر شد. بر پایۀزیست
و مدیریت هر نیتروژن خالص در هکتارکیلوگرم 80ی با کاربرد نیتروژن در حدود طورکلبههاي هرز بود. بود نیتروژن و تداخل علفکم

توان به عملکرد با گیاه جو، در شرایط همسان این آزمایش میهرزيهاعلفاز طریق کاهش طول دورة تداخل هرزيهاعلفچه بهتر 
زراعی دست یافت.دانۀ باال در این گیاه 

.رقابت، شمار سنبله، علف هرز، عملکرد دانه، کود اوره: کلیديهايواژه
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ABSTRACT
Nutrients management, especially nitrogen, influences the weed-crop competition. Thus, to evaluate the
effect of nitrogen and weed interference on yield and yield components of winter barley (Hordeum
vulgare L. Var. Makoei), a field experiment was arranged as split-plot based on randomized complete
block design with three replications at the Research Farm of the Faculty of Agriculture, University of
Tabriz, Iran. The treatments included four levels of nitrogen (0, 40, 60 and 120 kg ha-1) and 10 weed
interference periods in two sets (weed free and weed infested periods), that allocated to the main and
subplots, respectively. Results indicated that increasing nitrogen supply increased spikes per area, grain
and biological yields and decreased grain number per spike. Weed interference had significant effect on
number of spike per m2, grain number per spike, and grain and biological yields. Increasing duration of
weed interference led to significant decrease of spikes per m2, biological and grain yields of barley. Based
on the results of this research, spike number per m2 was the most sensitive yield component of barley to
nitrogen deficiency and weeds interference. Generally, by application of nitrogen up to 80 kg ha-1 and
better weeds management by reducing duration of weed interference in barely, high performance in this
crop can be obtained in similar conditions.
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مقدمه
Hordeum vulgareجو ( L.ساله از تیرة ) گیاهی یک

ترین غالت در جهان است که در گندمیان و از مهم
یۀ انسان و دام، صنایع غذایی و دارویی استفاده تغذ

شده و در تأمین امنیت غذایی کشور نقش مهمی دارد. 
، از کل سطح برداشت غالت، 1392-93در سال زراعی 

درصد به 3/6درصد به جو، 20دم، درصد به گن9/70
اي اختصاص داشت. درصد به ذرت دانه7/2شلتوك و 

اي از همچنین سهم گندم، جو، شلتوك و ذرت دانه
و 4/13، 8/16، 3/60ترتیب کل میزان تولید غالت به

Ministry ofدرصد گزارش شده است (5/9

Agriculture Jahad, 2015بر پایۀ آمار سازمان .(
متحد، سطح برداشت و میزان مللکشاورزيورخواربا

1334000ترتیب به2014تولید جو در ایران در سال 
).FAO, 2017تن بوده است (2800000هکتار و 

يهاعلفزراعی در نتیجۀ رقابت با عملکرد گیاهان
دیاکسيدبر سر آب، عنصرهاي غذایی، نور و هرز

Monacoیابد (کربن کاهش می et al., 2002 در .(
هاي دگرآزار، آزادسازي ترکیبهرزيهاعلفبرخی 

(آللوپاتی) به محیط نیز در کاهش عملکرد گیاه زراعی 
Shafagh-Kolvanaghمؤثر است ( et al., 2008a .(

روي عملکرد گیاه هرزيهاعلفمیزان تداخل و تأثیر 
بستگی زراعی به طول تداخل و مرحلۀ رشدي گیاه

Vilaدارد ( et al., به هرزيهاعلفآسیب .)2004
هاي کشاورزي با اعمال گیاهان زراعی در اغلب نظام

درصد و در 10هاي مختلف مبارزه، در حدود روش
شرایط، نوع گیاه زراعی و برحسبصورت نبود مبارزه 

100تا هرزيهاعلف(فلور) وشش گیاهی و جمعیتپ
مدیریت).Kropff, 1993درصد گزارش شده است (

رقابت و ازکهي انجام شوداگونهبهبایدهرزيهاعلف
مرحلۀ رشديترینحساسدرهرزيهاعلفتداخل 

مدیریت و بحرانیدورةازشود.زراعی جلوگیريگیاه
راهبرديعنوانبهتوانمیهرزيهاعلفمهار (کنترل) 

بامبارزهبرايزمانیدورةتعیین بهتریندرمناسب
رویشیسپهايکشعلفکاربردوهرزيهاعلف

Marttinکرد (استفاده et al., 2001 بنا بر نتایج .(
تحقیقات صورت گرفته، عملکرد سویا در شرایط 

4/48طبیعی مزرعه به میزان هرزيهاعلفتداخل با 
Shafagh-Kolvanaghدرصد کاهش یافته است ( et

al., 2008b .( در گیاه ذرت نیز افزایش تداخل و
زرعه به افت عملکرد مهرز طبیعیهايعلفجمعیت

بالل منجر دروزن دانهوشمارهزاردانه،وزندانه،
Dehghanianشده است ( et al., 2013 .( در بررسی

Rezvani et al.)2013،شمار سنبله در مترمربع ،(
شمار دانه در سنبله و وزن هزاردانۀ گندم که 

کنندة عملکرد دانه در بوته هستند، در شرایط تعیین
اند. یافته و به افت عملکرد منتهی شدههشرقابت کا

در این تحقیق عملکرد دانۀ گندم بیش از عملکرد 
توده (بیوماس) تحت تأثیر رقابت قرار گرفته زیست
است.

تواند رقابت بین گیاهان هایی که مییکی از عامل
را تحت تأثیر قرار دهد، مدیریت هرزيهاعلفزراعی و 

Shrefler(استعنصرهاي غذایی  et al., 1994 .(
گیاهانتولیدهايمحدودکنندهعمدهازنیتروژن

گیاهانکیفیتوعملکردبهبوددراست کهزراعی
غذاییعنصرهايباوجود اینکهدارد.نقشزراعی
اما نتایج شوند،میگیاه زراعیرشدبهبودموجب

بهبیشترکودداده، افزودننشانهابسیاري از بررسی
Lindquistاست (هرزهايسود علف et al., 2007..(

گیاه زراعیدسترسقابلنیتروژنمیزانهرزهايعلف
افزایش کاربردها باآنازبسیاريداده و رشدکاهشرا

برخی از).Blackshaw, 2004(یابدمیبهبودنیتروژن
شیمیایی زراعی کودهاينسبت به گیاههرزيهاعلف

که کنندجذب میي بیشترتر و به میزان را سریع
نتیجۀ آن کاهش میزان کود قابل جذب براي گیاه 

). Jafarizadeh & Modhej, 2012(استزراعی 
خیزي خاك با افزودن نیتروژن که حاصلهنگامی

-هاي یابد، ممکن است توانایی رقابت علفافزایش می

ها زیاد یی جذب باالتر بسیاري از آنکارابه دلیل هرز
با مدیریت بهینه . )Cathcart & Swanton, 2004شود (

هاي مؤثر بر رقابت گیاه زراعی و و آگاهی از عامل
توان از غذایی می،بر سر عنصرهايهرزيهاعلف

در هرزيهاعلفابزاري براي کنترل عنوانبهکوددهی 
Husseiniهاي کشاورزي بهره برد (نظام et al., 2009 .(
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اربرد نیتروژن اثر افزایشی هاي مختلف گندم، کدر رقم
افت عملکرد هرز داشته و هايیا کاهشی بر رقابت علف

هرز بسته به رقم متفاوت هاي ناشی از حضور علف
هاي مناسب و رو، انتخاب رقمگزارش شده است. از این

کاربرد میزان بهینۀ نیتروژن نقش مهمی در مدیریت 
-Mohammaddoust(هرز داردهايعلف

Chamanabad et al., 2013(. در بررسی تأثیر بقایاي
کیلوگرم نیتروژن 80و 40، 0گیاهی و کود نیتروژن (

در هکتار) بر عملکرد دانه و اجزاي عملکرد دو رقم جو 
بدون کاربرد بقایاي در شرایط دیم، مشخص شد که 

گیاهی، افزایش کاربرد نیتروژن به بهبود شمار دانه در 
- توده و عملکرد دانه منجر مییستسنبله، عملکرد ز

همبستگی ة جو ند داعملکرشود. در این بررسی، 
، سنبلهدر نه رور، شمار دااـبة نبلـسشمار مثبتی با 

داشت شت داشاخص برتوده و د زیستعملکر
)Sadeghi & Kazemeini, 2011. به گزارش .(Togay

et al.)2009 زیستکود نیتروژن،)، اگرچه افزایش -

هرز را افزایش داده، اما عملکرد گندم هاي تودة علف
نیز بهبود یافته است. در گیاه سویا، شمار نیام در بوته، 
دانه در نیام، دانه در بوته، وزن هزاردانه و عملکرد دانه 

-هرز طبیعی مزرعه بههاي تحت تیمار آلوده به علف

درصد در 4/48و 0/18، 5/54، 0/13، 5/49ترتیب 
هرز کاهش یافته و افزایش مقایسه با شاهد بدون علف 

- نیتروژن مصرفی تحمل گیاه سویا را به حضور علف

Shafagh-Kolvanaghهرز بهبود بخشیده است (هاي 

et al., 2008b.( به گزارشEvans et al.)2003 ،(

کاربرد کودهاي نیتروژن توان رقابتی ذرت نسبت به 
که افزودن درحالیدهد، هرز را افزایش میهاي علف

هرز یوالف به زراعت گندم آلوده به علف کود نیتروژن
و کاهش با افزایش تراکم یوالف وحشی،وحشی

,Carlson & Hillعملکرد گیاه گندم همراه بوده است (

بر نتایج تحقیقات دیگر محققان و با توجه بنا ).1986
ل به کاهش قابل توجه عملکرد گیاهان زراعی در تداخ

هاي هرز و تأثیر متفاوت کود نیتروژن در با علف
هرز با هاي افزایش یا کاهش تداخل و رقابت علف

گیاهان زراعی مختلف، هدف این پژوهش، ارزیابی 
هاي همزمان تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و دوره

هرز طبیعی مزرعه هاي مدیریت و مهار و تداخل علف
و است.بر عملکرد و اجزاي عملکرد گیاه ج

هامواد و روش
در ایستگاه 1385-86این پژوهش در سال زراعی 

تحقیقاتی دانشکدة کشاورزي دانشگاه تبریز انجام شد. 
میانگین دماي بوده و خشکمهیناقلیم این منطقه 

در طی یک دورة ده کمینه، متوسط و بیشینه ساالنه
درجۀ سلسیوس و 16و 10، 2/2ترتیب ساله به

. جدول استمتر میلی3/271ارندگی ساالنه میانگین ب
میانگین دما و مجموع بارندگی ماهانۀ منطقه در 1

دهد. نتایج تجزیۀ طول اجراي آزمایش را نشان می
ارائه شده 2نیز در جدول 1385خاك منطقه در سال 

است.

. میانگین دما و مجموع بارندگی ماهانۀ منطقه در طول اجراي آزمایش1جدول 
Table 1. Average temperature and total monthly precipitation during the experiment

Month
YearData

DecNovOctSepAugJulyJuneMayAprMarFebJan
-2.14.115.2------------------2006Temperat

ure (°C) ------23.826.425.223.318.99.95.01.7-4.72007
5.826.868.7------------------2006Precipitat

ion (mm) ------1.09.01.59.047.259.653.91.611.52007

هاي فیزیکوشیمیایی خاك منطقۀ مورد آزمایش. ویژگی2جدول 
Table 2. Physicochemical characteristics of soil in experimental field

بر پایۀ ارزیابی و بررسی پیشین، زمین محل 
هرز در هاي ي انتخاب شد که علفاگونهبهآزمایش 

ي یکنواخت بوده و جامعۀ تا حدودواحدهاي آزمایشی 
همگنی داشته باشند. رقم جو ماکویی پاییزة مقاوم به 

Soil depth
(cm)

pH
EC

)M/cmµ(
K

(ppm)
P

(ppm)
N

(%)
Organic matter

(%)
Soil components (%)

SandSiltClay
0-307.5218260140.0360.8562.82413.2
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ت کرتصورآزمایش بهسرما، براي کشت انتخاب شد. 
هاي هاي خردشده (اسپلیت پالت) بر پایۀ طرح بلوك

چهار سطح . کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد
و 80، 40، 0اوره) شامل مقادیر منبعنیتروژن (از

هاي کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار در کرت120
هاي صورت دورهبه(هرزهاي علفاصلی و دورة تداخل 

هاي ) در کرتبه علف هرزبدون علف هرز و آلوده 
صورت سرك و کود نیتروژن به.فرعی قرار گرفتند

همزمان با کاشت، 3/1(مرحلهسهدرشدهتقسیط
در مرحلۀ خروج کامل 3/1روي و در آغاز ساقه3/1

درنگ آبیاري انجام شد. در استفاده و بیسنبله)
در هاي فرعی کرتهرزيهاعلفتیمارهاي تداخل، 

دة زمانی مختلف پس از سبز شدن جو طی پنج محدو
: باز شدن 5El: سبز شدن، Emشامل مراحل رشدي 

: ساقۀ اصلی و سه Tiکامل پنجمین برگ ساقۀ اصلی، 
روي (پنجمین گره قابل : مرحلۀ ساقهSeپنجه، 

-: مرحلۀ ظهور کامل سنبله، بهEa emتشخیص) و 

و 35، 23، 15، 10ترتیب مطابق با کدهاي زیدوکس 
Zadoksو (در ج59 et al., )، با گیاه جو رقابت 1974

کرده و مهار نشدند و پس از گذشت مراحل مزبور، 
طور کامل تا انتهاي دورة رشد جو، بههرزهاي علف

تاهرزيهاعلفوجین شدند. در تیمارهاي مهار، 
ها از شدند و کرتوجینکاملطوربهیادشدهمراحل

ون علف هرز بودند و آغاز فصل تا مراحل مورد نظر، بد
تا هرزيهاعلفپس از سپري شدن مرحلۀ مربوطه، 

آخر فصل رشد کنترل نشدند. هر کرت آزمایشی با 
20متر، شامل پنج ردیف کاشت به فاصلۀ 3×1ابعاد 

آبان ماه سال 20متر بود. بذر جو در تاریخ سانتی
دانه در 500صورت ردیفی و با تراکم به1385

و آبیاري مزرعه با توجه به نیاز آبی کشت شد مترمربع
سال مردادماه10و دورة رشد گیاه انجام شد و در 

در مرحلۀ نسبت به برداشت محصول اقدام شد.1386
طور رسیدگی جو، از هر کرت آزمایشی ده بوته به

تصادفی برداشت و شمار سنبله در واحد سطح، دانه در 
گیري ندازهسنبله و وزن هزاردانه تعیین شد و براي ا

هاي موجود در توده و عملکرد دانه، بوتهعملکرد زیست
ها مترمربع از خطوط میانی هر کرت با حذف حاشیه1

برداشت و پس از بوجاري کامل، عملکرد دانه ثبت شد 

ساعت در آونی با 72مدت هاي گیاه بهو دیگر قسمت
درجۀ سلسیوس قرار داده شد و وزن خشک 75دماي 
گرم تعیین شد. 01/0ترازویی با دقت ها بانمونه
توده ها، عملکرد زیستوزن دانهکردنبا اضافهتیدرنها

در هر واحد آزمایش به دست آمد. شاخص برداشت 
توده دانه نیز از نسبت محصول دانه به عملکرد زیست

آمد. پس از انجام آزمون نرمال بودن خطاي به دست
ها زیۀ واریانس دادهها، تجها و یکنواختی واریانسداده

صورت گرفت. براي MSTAT-Cافزار با استفاده از نرم
-ها از روش حداقل اختالف معنیمقایسۀ میانگین داده

درصد و براي رسم 5) در سطح احتمال LSDدار (
استفاده شد.Excelافزارنرمها از شکل

نتایج و بحث
تراکمیک هفته پیش از رسیدگی جو، میانگین

درعدد161هاي شاهدکرتدرمزرعههرزيهاعلف
Chenopodium albumتره (بود. سلمهمترمربع L. ،(

Setaria viridisروباهی سبز (دم L. پیچک ،(
)Convolvulus arvensis L.) تلخه ،(Acroptilon

repense L.شور ()، علفSalsola kali L. و ازمک (
)Cardaria draba L. (ه غالب مزرعهرز يهاعلف

ها در کرت شاهد علف هرز بودند که میانگین تراکم آن
عدد 1/1و 9/3، 7/14، 6/16، 2/17، 7/104ترتیب به

)، 2ها (جدول بنا بر نتایج تجزیۀ واریانس دادهبود.
صفات شمار سنبله در واحد سطح، دانه در سنبله، 

-طور معنیتوده و عملکرد دانه جو بهعملکرد زیست

ادیر مختلف کاربرد نیتروژن و دورة داري تحت تأثیر مق
قرار گرفتند. بین تیمارهاي هرزيهاعلفتداخل 

مختلف نیتروژن از نظر وزن هزاردانه نیز اختالف 
هرزيهاعلفداري مشاهده شد، اما اثر تداخل معنی

شاخص برداشت تحت دار بود. بر این صفت غیرمعنی
. اثر متقابل تأثیر عامل هاي بررسی شده قرار نگرفت

از کیچیههاي هرز نیز بر دوره تداخل علف× نیتروژن
). 3دار نبود (جدول صفات مورد بررسی معنی

دهد که تغییر نشان میمتقابلاثربودندارغیرمعنی
واکنش به مقادیر عملکرد و اجزاي عملکرد جو در

طبیعی هرزيهاعلفمختلف کود نیتروژن در حضور
.مزرعه همسان بوده است
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هرز بر عملکرد، اجزاي عملکرد و شاخص هايۀ واریانس تأثیر میزان نیتروژن مصرفی و دورة تداخل علف. تجزی3جدول 
برداشت جو

Table 3. Analysis of variance for yield and yield components of barly effected by nitrogen rate and weed
interference

میانگین مربعات
Mean squaresاديآزۀدرج

df

منابع تغییر

Sources of
variance

شاخص برداشت
Harvest index

دانهعملکرد
Grain yield

تودهعملکرد زیست
Biomass yield

هزاردانهوزن
1000-grain weight

شمار دانه
در سنبله

Grains per spike

درسنبلهشمار
واحد سطح

Spikes per m2

57.87 *6478.8 ns37149.7 ns1.014 ns110.59 ns113936.9 ns2
تکرار

Replication

27.78 ns746574.5 **2936050.5 **14.95 *158.41 *462437.6 **3
)Nسطوح نیتروژن (

Nitrogen levels

8.20238365.9135922.72.85729.11328978.66
)Ea(ي اصلیخطا

Error (Ea)

17.47 ns104733.6 ***353988.6 ***3.289 ns269.73 ***59311.8 **9
هرزيهاتداخل علف

Weed interference (W)
7.507 ns3341.6 ns13110.8 ns4.131 ns10.588 ns16531.6 ns27W × N

9.7267622.727977.74.45516.37717669.372
)Eb(ي فرعیخطا

Error (Eb)

ضریب تغییرات (%)--- 6.1515.3914.984.7121.0520.98
CV (%)

ns،* ،** درصد1/0درصد و 1درصد، 5دار در سطح احتمال دار و معنیترتیب غیرمعنی: به***و
ns: not significant, *: significant at p≤0.05, ** : significant at p≤0.01, *** : significant at p≤0.001

سنبله در واحد با افزایش نیتروژن مصرفی شمار
کیلوگرم 120و 80، 40سطح افزایش یافت. کاربرد 
، 7/18ترتیب به افزایش نیتروژن خالص در هکتار به

درصدي شمار سنبله در مقایسه با تیمار 5/51و 7/51
شاهد (بدون کاربرد کود نیتروژن) منجر شد. 

کیلوگرم 40، بین تیمار شاهد و کاربرد حالنیباا
کیلوگرم 120و 80ین تیمار کاربرد نیتروژن و نیز ب

داري از این نظر وجود نداشت نیتروژن، اختالف معنی
مرحلۀ ظهور سه تاهرزيهاعلف). حضور -1A(شکل 
نداشته وجدانۀعملکردبرداريتأثیر معنی)Tiپنجه (

به دلیل هرزيهاعلفتر است، ولی تداخل طوالنی
طور سطح را بهتشدید رقابت، شمار سنبله در واحد 

داري کاهش داد. بیشترین و کمترین میانگین معنی
ترتیب به تیمار شاهد بدون علف هرز شمار سنبله به

518عدد) و تیمار شاهد آلوده به علف هرز (1/776(
عدد) مربوط بود. تحت تیمار شاهد آلوده به علف هرز 
در کل دورة رشد، میانگین شمار سنبله در واحد سطح 

درصد کمتر از تیمار شاهد بدون علف 2/33به میزان
).-1Bهرز بود (شکل 

ترین جزء عملکرد در رقابت با شمار سنبله حساس

هاي اصلی کاهش عملکرد بوده و از عاملهرزيهاعلف
افزایشآید. بابه شمار میهرزيهاعلفدر رقابت با 

بین گیاه زراعی و هاي هرز، رقابتدورة تداخل علف
سهمکاهشواکنشاینویافتهافزایشرزهاي هعلف

موادرشد،مانند فضايمحیطیهايعاملازبوتههر
- پنجهشمارکاهشنتیجهدرورطوبتونورغذایی،

دنبالبهراواحد سطحدرسنبلهشماروبارورهاي
Warwickدارد ( et al., 2000 به کاهش تیدرنها) که

افزون برهرزيهاعلفشود. عملکرد دانه منجر می
برايرقابتوقابل استفاده براي گیاهنیتروژنکاهش
گیاهدو چندان روياندازي نیز تنشبا سایهآب،جذب
دربارورسنبلۀتشکیلامرهمینوکردهایجادزراعی

Kristensenدهد (میکاهشزراعی راگیاه et al.,

). در گیاه گندم شمار سنبلۀ بارور در واحد سطح 2008
کنندة عملکرد دانه بوده ترین عامل تعیینهمم
)Mennan & Zandstra, 2005 و در شرایط تداخل (

-Mohammaddoustکاهش یافته است (هرزيهاعلف

Chamanabad et al., 2013.(
افزایش میزان نیتروژن قابل دسترس، به کاهش 

با کاربرد کهيطوربهشمار دانه در سنبله منجر شد، 
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کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار، 120و 80، 40
و 3/16، 4/4زانیبه مترتیب شمار دانه در سنبله به

نسبت به تیمار شاهد (بدون کاربرد درصد 9/28
). در تیمار تداخل A-2(شکل نیتروژن) کاهش یافت

هاي هرز نیز بیشترین شمار دانه در سنبله به علف
تیمار شاهد بدون علف هرز اختصاص داشت. بین 

اختالف هرزيهاعلفتداخل و مهار هاي مختلف دوره
).B-2داري از این نظر وجود نداشت (شکل معنی

)B(هرزيهاعلف) و تداخل A. میانگین شمار سنبله جو در واحد سطح در واکنش به سطوح مختلف نیتروژن (1شکل 
Fig. 1. Means number of spike per unit area in response to nitrogen (A) and weed interference (B)

.استLSDدرصد بر پایۀ آزمون 5دار در سطح احتمال هاي متفاوت نشانگر اختالف معنیحرف
Different letters indicate significant difference at p≤0.05 using LSD.

: شاهد آلوده به علف هرز در سراسر فصل رشد و WCا (سبز شدن یEmترتیب بدون علف هرز و آلوده به علف هرز تا مرحلۀ بهWIو WFاختصارات: 
WFC ،(5: شاهد بدون علف هرز در کل فصل رشدEl پنجمین برگ ساقۀ اصلی)طوربه ،(کامل باز شدهTi ،(ساقۀ اصلی و سه پنجه)Seمرحلۀ ساقه)روي -

.)نیآذگلظهور کامل - (مرحلۀ ظهور سنبلهEa emپنجمین گره قابل تشخیص) و 
WF: weed-free and WI: weed-infested up to stage of Em (Emergence) or WC: weedy control and WFC: weed free
control, El5 (5th leaf unfolded), Ti (Tillering - Main shoot and 3 tillers), Se (Stem elongation - 5th node detectable)
and Ea em (Ear emergence - Emergence of inflorescence completed).

دار تیمارهاي رسد به دلیل تأثیر معنیبه نظر می
هاي هرز بر شمار سنبله در واحد تداخل و مهار علف

) و تغییر الگوي توزیع تولیدات 1سطح (شکل 
نورساختی به مخازن موجود در هر تیمار، شمار دانه 
در سنبله متناسب با تغییرات ایجادشده در شمار 

هاي مورد بررسی داري تحت تیمارسنبله، تغییر معنی
راهبرد (استراتژي) گیاه جو درواقعنشان نداده است. 

هاي هرز، کاهش شمار دانه در در رویارویی با علف
ها ثابت مانده و سنبله بوده تا از این طریق وزن دانه

افزایش.بقاي گیاه با حفظ بنیۀ بذرها تأمین شود
وزن) وA-1(شکل واحد سطحدرسنبلهشمار

تواند مینیتروژنکودباالترمیزانا کاربردبهزاردانه
باشد.سنبلهدردانهشمارکاهشیکی از دالیل

در گیاه گلرنگ نیز بیشترین شمار دانه در کاپیتول 
با کاربرد کود نیتروژن بدون کاربرد کود به دست آمد و

از میانگین شمار دانه در کاپیتول کاسته شد 
)Fuladvand et al., 2014.( در بررسی تداخل خردل

وحشی با کلزا، کاهش شمار خورجین در بوته و شمار 
دانه در خورجین کلزا در رقابت با خردل وحشی 

Blackshawگزارش شده است ( et al., 2004..(
کمترین وزن هزاردانه به تیمار شاهد (بدون کاربرد 
کود نیتروژن) مربوط بود. کاربرد کود نیتروژن وزن 

1/4تا 4/2و را در مقایسه با تیمار شاهد هزاردانۀ ج
، اختالف بین وزن حالنیباادرصد بهبود بخشید. 

کیلوگرم نیتروژن 120و 80، 40هزاردانه جو با کاربرد
). 3دار نبود (شکل خالص در هکتار از نظر آماري معنی

دانهعملکردو مؤثر برمهماجزايازهزاردانهوزن
هاي نورساختی و ترکیباست. به دلیل کاهش تولید

هاي زایشی در شرایط بدون کاربرد انتقال آن به اندام
کود نیتروژن، دورة مؤثر پر شدن دانه نیز کوتاه شده و 
به افت وزن هزاردانه انجامیده است. عملکرد نهایی دانه 
را دو فرایند فیزیولوژیک، یعنی نورساخت جاري و 

ز گلدهی تشکیل پیش اشدهانباشتهانتقال دوبارة مادة 
).Dordas and Sioulas, 2009دهند (می
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)B(هرزيهاعلف) و تداخل A. میانگین شمار دانه در سنبله جو تحت سطوح مختلف نیتروژن (2شکل 
Figure 2. Mean grain number per spike under different levels of nitrogen (A) and weed interference (B)

.استLSDدرصد بر پایۀ آزمون 5دار در سطح احتمال فاوت نشانگر اختالف معنیهاي متحرف
Different letters indicate significant difference at p≤0.05 using LSD.

راسر فصل رشد و : شاهد آلوده به علف هرز در سWC(سبز شدن یا Emترتیب بدون علف هرز و آلوده به علف هرز تا مرحلۀ بهWIو WFاختصارات: 
WFC ،(5: شاهد بدون علف هرز در کل فصل رشدEl پنجمین برگ ساقۀ اصلی)طوربه ،(کامل باز شدهTi ،(ساقۀ اصلی و سه پنجه)Seمرحلۀ ساقه)روي -

.)نیآذگلظهور کامل - (مرحلۀ ظهور سنبلهEa emپنجمین گره قابل تشخیص) و 
WF: weed-free and WI: weed-infested up to stage of Em (Emergence) or WC: weedy control and WFC: weed free
control, El5 (5th leaf unfolded), Ti (Tillering - Main shoot and 3 tillers), Se (Stem elongation - 5th node detectable)
and Ea em (Ear emergence - Emergence of inflorescence completed).

موجب افزایش توسعه و دوام سطح کاربرد نیتروژن
شود برگ و در نتیجه افزایش مواد نورساختی می

)Sepehri et al., در نتیجه میزان مواد )، 2002
یافته به هر دانه افزایش یافته ونورساختی اختصاص

شود. در گیاه ذرت بهبود نسبی وزن هزاردانه میباعث 
یش وزن صددانه شده افزودن نیتروژن موجب افزانیز 

داري است، اما بین دو سطح نیتروژن اختالف معنی
Husseini(گزارش نشده است  et al., 2009.(

دار تداخل علف هرز بر وزن غیر معنیتأثیر
توان به کاهش شمار سنبله در واحد هزاردانۀ جو را می

شمار دانه در سنبله نکردنرییتغ) و B-1سطح (شکل 
قال مواد پرورده به شمار دانۀ کمتر ) و انتB-2(شکل 

رقابتی نسبت داد که در این شرایط از افت شرایطدر
نتایج .هاي تولیدشده جلوگیري شده استوزنی دانه

وزن طورمعمولدهد، بهتحقیقات مختلف نشان می
کمتر تحت تأثیر رقابت قرار گرفته و تداخل ههزاردان

ردانۀ گیاه داري بر وزن هزااثر معنیهرزيهاعلف
Davidزراعی ندارد ( et al., 1995; Mirzaei, 2003.(

افزایش نیتروژن مصرفی و طول دورة بدون 
تودة جو را ، میانگین عملکرد زیستهرزيهاعلف

کیلوگرم نیتروژن 120و 80، 40افزایش داد. با کاربرد 
تودة جو در خالص در هکتار، میانگین عملکرد زیست

1/91و 7/62، 7/23ترتیب هد بهمقایسه با تیمار شا
). بیشترین و کمترین A-4درصد افزایش یافت (شکل 

ترتیب به تیمار شاهد بدون علف توده بهعملکرد زیست
هرز و شاهد آلوده به علف هرز در کل دورة رشد 
مربوط بود. تیمار شاهد آلوده به علف هرز، عملکرد 

هرز به تودة جو را در مقایسه با شاهد بدون علفزیست
). عملکردB-4درصد کاهش داد (شکل 2/38میزان 
ة مادة خشک تجمع یافته در دهندنشانتودهزیست

يهاعلفهاي هوایی است و در شرایط تداخل اندام
ايو برون گونهياگونهدرونعلت افزایش رقابت بههرز

و تحت تأثیر قرار گرفتن رشد رویشی و زایشی گیاه، 
عملکرد ستیابی بهیابد. دتوده کاهش میعملکرد زیست

تودة مطلوب در گیاه زراعی تابعی از تراکم زیست
مطلوب، نور کافی، آب قابل دسترس و وجود 

,Davisعنصرهاي غذایی کافی در محیط رشد است (

2006.(
رسد کاهش دسترسی به عنصرهاي به نظر می

غذایی، آب، نور و فضا در شرایط رقابت با علف هرز 
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جو داشته است.تودة گیاه زراعی ملکرد زیستاي در افت عتأثیر عمده

. وزن هزاردانۀ جو تحت سطوح مختلف نیتروژن3شکل 
Figure 3- 1000 grains weight of barley under different levels of nitrogen

.استLSDدرصد بر پایۀ آزمون 5دار در سطح احتمال هاي متفاوت نشانگر اختالف معنیحرف
Different letters indicate significant difference at p≤0.05 using LSD.

تودة تولیدي کاهش تجمع مادة خشک و زیست
هرزيهاعلفگیاه زراعی با افزایش طول دورة تداخل 

-Shafaghدر دیگر تحقیقات نیز گزارش شده است (

Kolvanagh et al., 2008b; Mohammadi et al.,

کاربرد نیتروژن عملکرد ). در گندم نیز 2005

يهاعلفتودة گندم را افزایش داده، اما تداخل زیست
توده منجر شده است به کاهش عملکرد زیستهرز

)Mohammaddoust-Chamanabad et al., 2013(.

)B(هرزيهاعلف) و تداخل Aتودة جو در واکنش به نیتروژن (. تغییرات عملکرد زیست4شکل 
Figure 4.Changes in biological yield of barley in response to nitrogen (A) and weed interference (B)

.استLSDدرصد بر پایۀ آزمون 5دار در سطح احتمال هاي متفاوت نشانگر اختالف معنیحرف
Different letters indicate significant difference at p≤0.05 using LSD.

: شاهد آلوده به علف هرز در سراسر فصل رشد و WC(سبز شدن یا Emترتیب بدون علف هرز و آلوده به علف هرز تا مرحلۀ بهWIو WFاختصارات: 
WFC ،(5: شاهد بدون علف هرز در کل فصل رشدEl پنجمین برگ ساقۀ اصلی)طوربه ،(کامل باز شدهTi ،(ساقۀ اصلی و سه پنجه)Seمرحلۀ ساقه)روي -

.)نیآذگلظهور کامل - (مرحلۀ ظهور سنبلهEa emقابل تشخیص) و پنجمین گره
WF: weed-free and WI: weed-infested up to stage of Em (Emergence) or WC: weedy control and WFC: weed free
control, El5 (5th leaf unfolded), Ti (Tillering - Main shoot and 3 tillers), Se (Stem elongation - 5th node detectable)
and Ea em (Ear emergence - Emergence of inflorescence completed).

افزایش میزان نیتروژن مصرفی عملکرد دانه جو را 
کیلوگرم 120که با کاربرد طوريافزایش داد، به

نیتروژن خالص در هکتار بیشترین عملکرد دانۀ جو 

با حالنیباابه دست آمد. تن در هکتار) 4/7(معادل
کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار 120و 80کاربرد 

- 5داري از این نظر مشاهده نشد (شکل اختالف معنی
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A عملکرد دانه با افزایش طول دورة تداخل علف هرز .(
داري معنیطوربهو کاهش دورة بدون علف هرز 

کاهش یافت. بیشترین عملکرد دانۀ جو به تیمار شاهد 
بدون علف هرز در کل دورة رشد مربوط بود. میانگین 
عملکرد دانۀ جو در تیمار آلوده به علف هرز در کل 
فصل رشد در مقایسه با شاهد بدون علف هرز به میزان 

افزایشبا). B-5درصد کاهش یافت (شکل 5/42
جو افزایش یافته، ولی عملکردورشدسطوح نیتروژن،

ایجاد هرزهايعلفتغییري در مادة خشک تولیدي
نشده است. همچنین با کاربرد کود نیتروژن، طول 

در جو کاهش یافته هرز هايدورة بحرانی مهار علف
)Nasrollahzadeh et al., 2010 و به افزایش شمار (

)، وزن هزاردانه A-1سنبله در واحد سطح (شکل 
) و درنهایت عملکرد دانه منجر شده است.3(شکل 

نیز از طریق کاهش هرزيهاعلفتداخل افزایش دورة
) با افت عملکرد B-1(شکل مترمربعشمار سنبله در 

.دانه همراه بوده است

عملکرد دانه تابعی از طول دورة رشد دانه است و 
طول دوره با دسترسی به نیتروژن نسبت مستقیم دارد 

)Schmitt et al., 2001 .(تأثیر تداخل بررسیدر
افزایش طول مزرعه با سویا، یهرز طبیعهايعلف

به افت قابل توجه عملکرد هرزيهاعلفدورة تداخل 
Shafagh-Kolvanagh(دانه منجر شده است et al.,

2008b.(پوشش (کانوپی) به کاهش نفوذ نور در تاج
و رقابت گیاهان براي جذب هرزيهاعلفعلت وجود 

ترین علت کاهش عملکرد دانۀ نیتروژن خاك، مهم
,Corre-Hellou & Crozatود عنوان شده است (نخ

طبیعی هرزيهاعلفبا افزایش وزن خشک ).2005
مزرعه بالنگوي شهري تحت تیمار شاهد آلوده به علف 
هرز در کل دورة رشد، عملکرد دانه نسبت به شاهد 

کاهش یافته مترمربعگرم در 109بدون علف هرز 
Shafagh-Kolvanaghاست ( et al., 2015.( در گیاه
افزایش نیتروژن در کشت خالص باعث افزایشارزن، 

که در شمار دانه و عملکرد دانه شده است. درحالی
کشت مخلوط ارزن و علف هرز، افزایش نیتروژن بیشتر 
به سود علف هرز بوده و تأثیر نیتروژن در بهبود 
عملکرد دانه گیاه زراعی در شرایط نبود علف هرز 

Izadi darbandiبیشتر بوده است ( et al., 2013.(

)B(هرزيهاعلف) و تداخل A. میانگین عملکرد دانۀ جو تحت سطوح مختلف نیتروژن (5شکل 
Figure 5. Mean grain yield of barley under different levels of nitrogen (A) and weed interference (B)

.استLSDدرصد بر پایۀ آزمون 5طح احتمال دار در سهاي متفاوت نشانگر اختالف معنیحرف
Different letters indicate significant difference at p≤0.05 using LSD.

: شاهد آلوده به علف هرز در سراسر فصل رشد و WC(سبز شدن یا Emترتیب بدون علف هرز و آلوده به علف هرز تا مرحلۀ بهWIو WFاختصارات: 
WFCشاهد بدون عل : ،(5ف هرز در کل فصل رشدEl پنجمین برگ ساقۀ اصلی)طوربه ،(کامل باز شدهTi ،(ساقۀ اصلی و سه پنجه)Seمرحلۀ ساقه)روي -

.)نیآذگلظهور کامل - (مرحلۀ ظهور سنبلهEa emپنجمین گره قابل تشخیص) و 
WF: weed-free and WI: weed-infested up to stage of Em (Emergence) or WC: weedy control and WFC: weed free
control, El5 (5th leaf unfolded), Ti (Tillering - Main shoot and 3 tillers), Se (Stem elongation - 5th node detectable)
and Ea em (Ear emergence - Emergence of inflorescence completed).

داشت (نسبت اي، شاخص بردر گیاهان زراعی دانه
هاي هوایی) وزن خشک دانه به وزن خشک اندام

هایی معیاري از کارایی تسهیم مواد نورساختی به اندام
تواند تحت تأثیر شرایط محیطی زایشی است که می



...تغییرات عملکرد و اجزاي عملکرد جو پاییزه درو همکاران: شفق کلوانق994

Sadrasقرار گیرد ( et al., 1997.( تغییرات شاخص
هاي مورد بررسی بر بخش هوایی برداشت به اثر عامل
دارد. صادي مورد نظر بستگیگیاه و اندام اقت

تجمع مورد بررسی برتأثیر منفی عاملکه اگرطوريبه
مادة خشک بیش از عملکرد اقتصادي باشد، شاخص 

یابد و اگر تأثیر آن بر عملکرد دانه برداشت افزایش می
بیشتر باشد، در این حالت به کاهش شاخص برداشت 

عملکرد . با توجه به اینکه درصد تغییراتشودمنجر می
) گیاه 5) و عملکرد دانه (شکل 4توده (شکل زیست

هاي مورد بررسی به یک اندازه جو در واکنش به عامل
دار بودن تأثیر کود نیتروژن و بوده است، غیرمعنی

بر شاخص برداشت دانۀ جو هرزيهاعلفتداخل 
رسد. زیرا افزایش کاربرد نیتروژن و منطقی به نظر می

عملکرد دانه و عملکرد ،هرزهايدورة مهار علف
تودة این گیاه زراعی را با درصدهاي همسانی زیست

افزایش داده و در نتیجه نسبت بین این دو صفت نیز 
است. تأثیر ماندهیباقي ثابت و بدون تغییر تا حدود

نداشتن کود نیتروژن بر شاخص برداشت در گندم نیز 
Mohammaddoust-Chamanabadشده است (گزارش

et al., 2013.(برداشت دانه در گیاه لوبیا هم شاخص
-Izadiقرار نگرفت (هرزيهاعلفتحت تأثیر رقابت 

Darbandi et al., 2003.(

گیري کلینتیجه
نتایج این بررسی نشان داد، با افزایش نیتروژن 

سنبله در واحد سطح، وزن هزاردانه، مصرفی، شمار
افزایش و شمار تودة جوعملکرد دانه و عملکرد زیست

دانه در سنبله کاهش یافت. افزایش رقابت و تداخل 
دار شمار سنبله در نیز به افت معنیهرزيهاعلف

توده و عملکرد دانۀ جو واحد سطح، عملکرد زیست
منجر شد. در این پژوهش، شمار سنبله در واحد سطح 

ترین جزء عملکرد جو به کمبود نیتروژن و حساس
بود. با توجه به اینکه تفاوت زهريهاعلفتداخل 

120و 80داري در عملکرد دانۀ جو با کاربرد معنی
کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار وجود نداشت، با 

کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و کاهش 80کاربرد 
توان به عملکرد میهرزيهاعلفطول دورة تداخل 

عی دست یافت.دانۀ باال در این گیاه زرا

سپاسگزاري
وسیله از مسئوالن دانشگاه تبریز به دلیل تأمین بدین
-هاي این طرح تحقیقاتی تشکر و قدردانی میهزینه

شود.
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