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 جًدرٌعلف َرز َای  تًدٌبر مسيسًلفًرين متیل کص  علف مختلفبررسی تاثیر دزَای 

(Hordeum spontaneum ) 

 
 2مُذی مذوذيست، 1 *صفًرا طاَری

 َبي َرز زاوؽگبٌ آزاز اظالمي ياحس فعب زاوؽدًي كبرؼىبظي ارؼس ؼىبظبيي ي مجبرزٌ ثب ػلف -1

 ،عبػضً َيئت ػلمي زاوؽگبٌ آزاز اظالمي ياحس ف -2
 safoorataheri2020@gmail.com وًيعىسٌ معئًل*

 

 

 خالصٍ

كشػ مسيظشًورًرين متيشا ثشب وشبر تدشبري        َبي خً زرٌ اظتبن فبرض ثٍ ػلف ثٍ مىظًر ثررظي مقبيمت تًزٌ

-93تکشرار زر ظشبل زراػشي     4ا تفشبزفي زر  َبي كبم آتالوتيط، آزمبيؽي ثٍ ـًرت فبكتًريا ي زر قبوت عرح ثلًک

َشبي ثش ر    زر گلربوٍ تحقيقبتي زاوؽگبٌ آزاز اظالمي ياحس فعب اودبر ؼشس  فبكتًرَشبي آزمشبيػ ؼشبما تشًزٌ      1392

، 2، 1، 5/0، 25/0َبي فعب، اقليس، الر، زرقبن ي خُرر ثٍ ػىًان فبكتًر ايل ي زُزَبي ـشرر شؼشبَس ،    خًزرٌ ؼُرظتبن

كػ مسيظًورًرين متيا ثٍ ػىًان فبكتًر زير ثًز  وتشبيح وؽشبن زاز كشٍ ـشربت      زُز تًـيٍ ؼسٌ ػلفثراثر  16ي  8، 4

زاري تحت تشثیير زُزَشبي    زرـس كبَػ يزن ذؽک ي زرـس ثقبء زر َر پىح تًزٌ خًزرٌ مًرز ثررظي، ثٍ عًر مؼىي

ؽشي زر زرـشس كشبَػ يزن    كشػ ريوشسي افساي   كػ آتالوتيط قرار گرفتٍ ي ثب افسايػ زُز مفرفي ػلشف  مفرفي ػلف

كشػ   گرر مبزٌ فؼبل زر َکتبر ػلشف  2880ي  45ذؽک ي ريوسي كبَؽي زر زرـس ثقبء مؽبَسٌ گرزيس ي تيمبرَبي 

 ثٍ ترتيت كمتريه ي ثيؽتريه ایر ثبززاروسگي را ثٍ زوجبل زاؼتىس 

 

  كػ ػلفزز ، مسيظًورًرين متياخًزرٌ،  کلمات کلیذی:

 

 

 مقذمٍ

ذًاظتٍ، وبمغلًة ي غيراقتفبزي َعتىس كٍ وٍ تىُب ثراي ػىبـر غ ايي، آة، فضشب، وشًر ي تحشت ؼشرايظ ذشبؾ      َبي َرز گيبَبوي وب ػلف

َشب، مساذلشٍ زر ػمليشبت     كىىس، ثلکٍ ثب ظبير ایرات ذًز از خملشٍ پىبَگشبٌ حؽشرات ي ثيمشبري     اكعيسكرثه ثب گيبَبن زراػي رقبثت مي زي

 25-45َشب را ثشٍ اوشسازٌ     ن مًاز آولًپبتيک زر ريسيظرر گيبَشبن زراػشي، ػملکشرز آن   ثرزاؼت، زذبوت زر رؼس گيبٌ زراػي تًظظ رَب كرز

ٍ     رقبثت ثٍ ػىًان ثرؽي از مساذلٍ، حبـا ثرَم  ]6[زَىس  زرـس كبَػ مي ًوش ًوشٍ يشب گ َشبي مترشبيت زر پبظشد ثشٍ      كىػ افراز يشک گ

َشب   محيغي مؼيىي كمتشر از تقباشب ثشراي كعشت آن    ي ػًاما  ي محسيز يک يب ثيػ از يک ػبما محيغي اظت  َىگبمي كٍ ذساوٍ ذساوٍ

ٍ      ثبؼس، ثيه افراز رقبثت پسيس مي ًوش ًوشٍ ي وبكشبمي ظشبير گ   زر فرآيىشس رقبثشت،   ]8[گشرزز   َشب مشي   آيس ي اغلت ثبػث پيريزي وعجي يشک گ

مسيظشًورًرين متيشا     ]6[كىىشس   َبي َرز ػىبـر غ ايي مبوىس ويتريشن، فعرر ي پتبظيم را ذيلي ثيؽتر از گيبَبن زراػي خ ة مشي  ػلف

َبي َرز، مبزٌ مًیر آن زاذشا آيوشسَبي    َبي ػلف َبي ظيعتميک، اوتربثي ي زي مىظًرٌ اظت كٍ پط از تمبض ثب ثرگ كػ يکي از ػلف
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كىس  عرز تبیير مسيظًورًرين متيا خلًگيري از ظىتس آوشسيم اظتًَيسريكعشي اظشيس     چًة ي آثکػ ثٍ عرف ثبال ي پبئيه گيبٌ حركت مي

ؼشًز ثشسين    كػ آتالوتيط مًخت ثبال رفته ذبـيت اوتربثي مسيظًورًرين متيا زر گىسر مشي  ؼس  يخًز مبزٌ ايمه كىىسٌ زر ػلفثب مي

كىشس ي مًخشت تدسيشٍ ظشريغ مشًاز مشًیر        كؽي آن ثگ ارز  مبزٌ ايمه كىىسٌ ثٍ ـًرت يک كبتبويسير ػمشا مشي   آوکٍ تبیيري زر ایر ػلف

 Hordeumوشبر ػلمشي    ثشب    يPoaceaeخشًزرٌ شخشً يحؽشي  از ذشبوًازٌ غشالت ش     ؼشًز    مشي كػ مسيظًورًرين متيشا زر گىشسر    ػلف

spontaneum ثبؼشس ثشٍ عشًري كشٍ زامىشٍ       خًزرٌ زاراي تىًع شوتيکي ثعيبر ثشباليي مشي  ثبؼس   گيبَي يک ظبوٍ، زيپلًئيس، ذًزگؽه مي

كؽًرَبي ذبيرميبوٍ ثٍ ذفًؾ فلعغيه اؼغبوي ي ظشًريٍ  تًاوس اؼغبل كىس  ايه ػلف َرز زر اكثر  َبي مرتلف را مي يظيؼي از زيعتگبٌ

امب وًاحي ؼشمبل غشرة ي غشرة، خىشًة غرثشي ي       ،يخًز زارز  زامىٍ پراكىػ ي گعترغ آن زر ايران زر اكثر مىبعق مؽبَسٌ ؼسٌ اظت

  خشًزرٌ از عريشق ثش ر    ثبؼشس  َبي فبرض، قسييه، ذراظبن ي تجريس مشي  خىًة پراكىػ ثيؽتري زارز  ثيؽتريه تراكم آن مرثًط ثٍ اظتبن

َشب   مبؼيه آالت كؽبيرزي ثشٍ ذفشًؾ كمجشبيه    ي ؼًز َبي مرتلري اودبر مي يريز ايه ػلف َرز ثٍ مسرػٍ از ريغ ي كىس تکثير پيسا مي

اظشتبن   16َبي َشرز مُشبخم مشسارع گىشسر زر ثشيػ از         گيبٌ خًزرٌ يکي از ػلف]3[زر پراكىػ ايويٍ ايه ػلف َرز وقػ مُمي زاروس 

كشػ   ػلشف  مرتلشف ززَبي خًزرٌ ثٍ مرتلف َبي  تًزٌ پبظدزر َميه راظتب، ايه پصيَػ ثٍ مىظًر ثررظي   ]1[آيس  ٍ ؼمبر ميكؽًر ث

 ريسي ي اخرا گرزيس  عرحمسيظًورًرين متيا 

 

 َا مًاد ي ريش

پًؼشػ پالظشتيکي تحشت    زر گلربوٍ تحقيقبتي زاوؽگبٌ آزاز اظالمي ياحس فعب ثب ظشبزٌ فلشسي ي    1392-93ايه پصيَػ زر ظبل زراػي 

َشبي   زرخٍ ظلعيًض زر عًل مست اودبر آزمبيػ ثٍ اخرا زر آمس  ايه آزمبيػ ثٍ ـًرت فبكتًريشا ي زر قبوشت عشرح ثلشًک     25زمبي 

َشبي  ززَشبي ثش ر خشًزرٌ ي     كيلًگرمي اودبر ؼس  فبكتًرَبي آزمبيػ ؼبما تشًزٌ  5َبي پالظتيکي  تکرار زر گلسان 4كبما تفبزفي زر 

َشبي فعشب، اقليشس، الر، زرقشبن ي      از ظشغ  مشسارع ؼُرظشتبن    1392فبكتًر ايل ؼبما تًزٌ ث ر خًزرٌ ثًز كٍ زر ثُبر ظبل كػ ثًز   ػلف

 25/0َبي ـرر شؼشبَس ،  زز  ؼبما محفًل ؼركت ثبيرشمسيظًورًرين متيا كػ  ػلف زز 8آيري گرزيس ي  خُرر زر اظتبن فبرض خمغ

كىشي زظشتي ثش رَب     گرر زر َکتبر  ثٍ ػىًان فبكتًر زير ثًز  ثؼس از پًظشت  180ٍ ؼسٌ شمؼبزل تًـي ززثراثر  16ي  8،  4،  2،  1،  5/0، 

زقيقشٍ ثشب    3زرخشٍ ظلعشيًض  قشرار زازٌ ؼشس، ظشپط ثشٍ مشست         4ريز زر يرچبل شثب زمشبي   4ثٍ مىظًر ؼکعته ذًاة ث ر ثٍ مست 

زرخشٍ ظلعشيًض    20ريز زر شرميىشبتًر ثشب زمشبي    زرـس اس ػرًوي گرزيس ي زيثبرٌ ؼعتٍ ؼس  ظپط ثشراي يشک    1َيپًكلريت ظسيم 

زار ؼسٌ خشًزرٌ كؽشت گرزيشس ي ثؼشس از اعميىشبن از ظشجس        ػسز ث ر خًاوٍ 10َب از ث رَب ظجس ؼًوس  زر َر گلسان  زاري ؼس تب خًاوٍ وگٍ

ويتشري   20پبغ پؽتي  ظ ظمپبؼي تًظ ػسز از آوُب ثبقي گ اؼتٍ ي ثقيٍ ح ف ؼسوس  ظم 4َب از ذبک ثؼس از زي َرتٍ، تؼساز  ؼسن خًاوٍ

گيشري زرـشس ثقشبي     ثشٍ مىظشًر اوشسازٌ    َبي َرز اودشبر ؼشس    ثرگي ػلف 4ويتر زر َکتبر زر مرحلٍ  300اي ثب مفرف مؼبزل  ثب وبزل ؼرٌ

زن پبؼي ؼمبرغ ي ثب تيمبر ؼبَس مقبيعشٍ ؼشسوس ي ثشراي تؼيشيه ي     َب پط از ظم مبوسٌ زر گلسان َبي َرز ثبقي َرز، تؼساز ػلف  َبي ػلف

ظبػت ذؽک ي ظپط تًزيه ؼشسوس  وتشبيح ایشر     48زرخٍ ظلعيًض ثٍ مست  70مبوسٌ، اثتسا زر آين زر زمبي  َرز ثبقي َبي ذؽک ػلف

، مشًرز تدسيشٍ آمشبري قشرار گرفشت  ثشراي مقبيعشٍ        SASثب اظتربزٌ از ورر افسار مسيظًورًرين متيا كػ  َبي خًزرٌ ي زيزَبي ػلف تًزٌ

 اظتربزٌ ؼس  05/0اي زاوکه زر ظغ  احتمبل  َب، از آزمًن چىس زامىٍ ميبوگيه

 

وتایج ي بحث   

َشبي خشًزرٌ،    وؽبن زاز كٍ ایشر تشًزٌ   ي زرـس كبَػ يزن ذؽک َب زر ارتجبط ثب زرـس ثقبي ػلف َرز خًزرٌ وتبيح تدسيٍ ياريبوط زازٌ

مقبيعشٍ ميشبوگيه ایشر       1زار ثًزوشس شخشسيل    زرـس مؼىي 1زر ظغ  احتمبل  ، زر َر زي ـرتكػ ي ایر متقبثا آوُب لفميسان مفرف ػ
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گشرر مشبزٌ مشًیر زر َکتشبر      45كػ وؽبن زاز كٍ ثيؽتريه زرـس ثقبء زر تًزٌ فعشب زر تيمشبر    متقبثا وًع تًزٌ خًزرٌ ي زُز مفرف ػلف

گرر مبزٌ فؼشبل زر َکتشبر شـشرر  ثشٍ زظشت آمشس        2880َبي اقليس، خُرر ي فعب زر تيمبر   زٌزرـس  ي كمتريه ميسان آن زر تً 16/98ش

كشػ وؽشبن زاز كشٍ ثيؽشتريه زرـشس كشبَػ يزن        َمچىيه مقبيعٍ ميبوگيه ایر متقبثا وًع تًزٌ خًزرٌ ي زُز مفرف ػلف   2 شخسيل

زرـشس  ي كمتشريه ميشسان آن زر تشًزٌ الر ي زر      100کتشبر ش گرر مبزٌ مًیر زر َ 2880َبي اقليس، خُرر ي فعب زر تيمبر  ذؽک زر تًزٌ

  وؽشبن زاز كشٍ   1382ثررظي اودبر ؼسٌ تًظشظ ثبغعشتبوي ش     3شخسيل زرـس  ثٍ زظت آمس  97/0گرر مبزٌ فؼبل زر َکتبر ش 90تيمبر 

متيشا  زر كىتشرل    متعًورًرين كػ زي مىظًرٌ آتالوتيط شمسيظًورًرين + يسيظًورًرين + مرىپبير  ي تًتبل شظًورًظًورًرين + كٍ ػلف

َشبي   كػ آتالوتشيط ظشجت كىتشرل مشًیر تشًزٌ        وؽبن زاز كٍ كبرثرز ػلف1387يًالف يحؽي ثعيبر مًیر ثًز  ثررظي زوس ي َمکبران ش

َبي مرتلف ثشر كىتشرل يشًالف يحؽشي وتيدشٍ       كػ   ويس ثب ثررظي ػلف1390َرز چچم ؼس  فريزغ ي َمکبران ش حعبض ي مقبير ػلف

َب ظجت ثيؽتريه كبَػ زر تؼساز، يزن تر ي يزن ذؽک يًالف يحؽي ؼشس  زر   كػ كػ آتالوتيط وعجت ثٍ ظبير ػلف ٍ ػلفگرفتىس ك

كػ آتالوتيط ثُتريه تبیير را ثر كىترل ثي تي راخ، گا گىسر ي يًالف زاؼت يوي ثشر   پصيَؽي زر اظتبن فبرض مؽرؿ گرزيس كٍ ػلف

ويتر زر َکتبر ثر ػلف َرز ثي تي راخ، تبتبري ي يشًالف مشًیر امشب     1ي  8/0ريمبيعيس ثٍ ميسان كىترل خًزرٌ مؤیر وجًز  مرلًط تبپيک ي ث

   1387زر كىترل گا گىسر ي ايزمک تبیير متًظغي زاؼت شخمبوي ي َمکبران، 
 

 َرز جًدرٌ  علف ي درصذ کاَص يزن خشک وتایج تجسیٍ ياریاوس اثر تیمارَای آزمایص بر درصذ بقا -1جذيل 

 زرخٍ آزازي تغييرمىجغ 
 ميبوگيه مرثؼبت

 زرـس كبَػ يزن ذؽک ػلف َرز خًزرٌ زرـس ثقبي ػلف َرز خًزرٌ

  41/47**  36/32* 3 ثلًک

  a  4 **07/3350  **22/242تًزٌ خًزرٌ ش

  b  6 **42/24577  **58/3549كػش ميسان مفرف ػلف

  ab 24 **63/242  **09/60ایر متقبثا 

  57/8  48/10 102 ذغب

 64/3  34/7 اريت تغييرات ش% 

ns زرـس 1زار زر ظغ  احتمبل  زار ي مؼىي ي ** ثٍ ترتيت غير مؼىي  

 
 کص بر درصذ بقای علف َرز جًدرٌ وتایج مقایسٍ میاوگیه اثر متقابل تًدٌ جًدرٌ ي میسان مصرف علف -2جذيل 

 تًزٌ
 كػ شگرر مبزٌ فؼبل زر َکتبر  ميسان مفرف ػلف

45 90 180 360 720 1440 2880 

   ab 12/96   d 26/81   g 14/63   h 12/50   ij 22/34   l 63/15   o 00/0 اقليس

   c 31/90   e 21/75   h 21/54   i 94/38   k 41/23   n 52/6   o 00/0 خُرر

   abc 16/95   abc 00/95   bc 10/92   f 13/70   g 01/62   j 66/29   mn 13/10 زرقبن

   a 16/98   ab 50/96   abc 22/95   g 13/65   i 16/35   lm 33/12  o 00/0 فعب

   ab 15/97   ab 62/96   abc 26/93   d 26/81   h 16/54   i 62/35   lm 23/12 الر

 ثبؼس زرـس مي 5زار ثر اظبض آزمًن زاوکه زر ظغ  احتمبل  *حساقا يک حرف مؽبثٍ وؽبن زَىسٌ ػسر تربيت مؼىي
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 کص بر درصذ کاَص يزن خشک علف َرز جًدرٌ وتایج مقایسٍ میاوگیه اثر متقابل تًدٌ جًدرٌ ي میسان مصرف علف -3جذيل 

 تًزٌ
 كػ شگرر مبزٌ فؼبل زر َکتبر  ميسان مفرف ػلف

45 90 180 360 720 1440 2880 

   qr 28/10   p 04/20   m 12/38   i 48/57   e 72/78   b 79/73   a 00/100 اقليس

   q 91/13   no 38/26   lm 10/41   j 97/52   f 82/73   c 53/87   a 00/100 خُرر

   st 15/5   p 04/18   n 79/29   l 80/43   i 97/57   e 62/77   b 92/92 زرقبن

   rs 45/7   n 60/28   lm 59/41   h 22/62   g 50/69   bc 30/90   a 00/100 فعب

   tu 24 /3   u 97/0   stu 69/4   o 11/24   k 06/48   h 53/65   d 33/83 الر 

 ثبؼس زرـس مي 5زار ثر اظبض آزمًن زاوکه زر ظغ  احتمبل  *حساقا يک حرف مؽبثٍ وؽبن زَىسٌ ػسر تربيت مؼىي

 

 مىابع

َبي رؼس، ػملکرز ي اخساء ػملکرز گىسر   زار ثر ؼبذؿ  ایر رقبثت ػلف َرز چبي1382ثبغعتبوي، ر ع ، اكجري، ؽ ع ، ػغري، ع ، مرتبري، ر    1

  11تب  2  ـرحٍ  61پصيَػ ي ظبزوسگي زر زراػت ي ثبغجبوي  ؼمبرٌ 

  ؼىبظبيي ي كىترل چبيزار زر مسارع گىسر اظتبن فبرض  وؽريٍ آمًزؼي ترييدي ظبزمبن خُبز كؽبيرزي اظتبن فبرض  1387خمبوي، ر    2

  15تب  1ـرحٍ 

 ـرحٍ  404َبي َرز  اوتؽبرات زاوؽگبٌ فرزيظي مؽُس     ثيًوًشي ي كىترل ػلف1380، ودري، ح ، اكجرزازٌ، ر ز  راؼس محفا، ر ح   3

َبي چچم مقبير ي حعبض ثٍ  كػ َب زر كىترل ثيًتيپ   ثررظي كبرايي تؼسازي از ػلف1387زوس، ا ، ثبغعتبوي، ر ، زظتبران، ف ، ػغري، ع    4

    145-129  ـرحٍ 2  ؼمبرٌ 22كرثًكعيالز  مدلٍ حربظت گيبَبن  خلس -آ-وسيمَبي ثبززاروسٌ اظتيا كًآ كػ ػلف

 ـرحٍ  214َبي ؼيميبيي ي امکبن اظتربزٌ از آوُب زر ايران  اوتؽبرات زاوؽگبٌ تُران،    ػلف َرز كػ1357ظپبظگ اريبن، ح    5

  700اوتؽبرات زاوؽگبٌ ؼيراز  ـرحٍ  َب شترخمٍ اؼتًن ي مًوبكً   َبي َرز، مجبوي ي ريغ   زاوػ ػلف1386غسيري، ح    6

 اظتيا ي ظيىتبز ثبززاروسٌ اظتًالكتبت َبي كػ ػلف از تؼسازي ایرات   ثررظي1388 زازٌ، ض  ض ، ثبغعتبوي، ر ع ، زوس، ا ، ـًفي فريزغ،  7

  440 تب 438 ؾ ،2 سخل ، ثبثلعر  ايران، َرز َبي ػلف ػلًر َمبيػ ظًميه مقبالت مدمًػٍ ج،  رقم زي ريي كرثًكعيالز كًآوسيم

 ؾ  256  آولًپبتي شزگرآظيجي : از مرًُر تب كبرثرز  اوتؽبرات پرتً ياقؼٍ  1382ميقبوي، ف    8

 

 


