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   چكيده

ده بود. براي اين در شرايط كم نها هاي هرزهاي برتر جو به منظور تحمل در برابر علفهدف از اين آزمايش انتخاب الين
شش زمين صفت تراكم و پو 2پژوهشي دانشگاه شاهد برايعلمي مزرعه در  1395 زراعي ژنوتيپ جو در سال 144منظور 

صد بود. تجزيه خوشه در 47/17مورد ارزيابي قرار گرفتند. بيشترين ميزان تنوع فنوتيپي مربوط به صفت پوشش زمين با مقدار 
 100ابع تشخيص تها را در پنج گروه قرار داد و درصد صحت گروه بندي با تجزيه اي به روش حداقل واريانس وارد، الين

الين و گروه  43ل الين، گروه چهارم شام 43الين، گروه سوم شامل  13الين، گروه دوم شامل  1گروه اول شامل درصد بود. 
ر از ميانگين كل فت پوشش زمين بيشتهاي چهارم و پنجم از نظر صهاي گروهالين بود. ميانگين صفات الين 44پنجم شامل 

هايي كه از نظر صفت ينها بود و الهاي گروه سوم و چهارم از نظر صفت تراكم بيشتر از ميانگين كل الينها بود و الينالين
  توانند در كشت بعدي مورد استفاده قرار گيرند.تر بودند ميپوشش زمين مناسب

  

  يط كم نهادهشرا، ، جوايكلمات كليدي: تجزيه خوشه

  

  مقدمه

 قرار دوم رتبه در گندم از غالت پس نيب در ديتول زانيم و شتك ريز سطح لحاظ از )Hordeum vulgare( جو رانيا در
 از سموم استفاده اگرچه باشد. يم مزارع در هرز يعلف ها ، وجوديشاورزك امر در ديتول ياصل التكمش از يكي. )2دارد (
 و ش هاكعلف  به هرز يعلف ها مقاومت شيافزا ليدل به يول هرز است، يعلف ها نترلك در يموثرتر روش شكعلف
علف  نترلك ييايميش يروش ها نيگزياج بتوانند هك است ييروش ها د بركيتا امروزه ،يطيست محيز يها يآلودگ شيافزا
 50 تا 30 توان يم زراعي را اهانيگ ردكعمل هرز، يعلف ها مناسب نترلك صورت در ما، شورك شوند چرا كه در هرز يها

چرا كه كاربرد  كشت و كار جلب شده است ينو نو يدارپا سامانه هاي توجه به سمت). به همين دليل 5داد ( شيافزا درصد
آلي و  يشيميايي بـه صـورت استفاده از منابع كود يبه كاهش مصرف كودها ياخيـر تمايـل زياد يهادر طي سال كود

توليد  يهازيسـتي بـه عنـوان مكمـل بوجـود آمـده كـه هـدف آن بهبـود شـرايط اكولـوژيكي محيط و كاهش مؤثر هزينه
كه سامانه هاي كشاورزي پايدار كم نهاده  ) استlow input farming، كشت و كار كم نهاده (سامانه ها يناز ا يكي .اسـت

اده از نهاده هاي خارجي، مانند كودها و آفت كش ها را به حداقل برسانند، هزينه هاي در پي آن هستند كه به هر شكل، استف
توليد را كاهش دهند، از آلودگي آب هاي سطحي و زير زميني پرهيز كنند، بقاياي آفت كش ها در مواد غذايي را كاهش دهند، 

ترين پارامترهاي مورد  مهاز م درصد پوشش سبز تراكم بوته و ).4و سود آوري كوتاه و دراز مدت مزرعه را افزايش دهند (
عنوان  درصـد پوشش سبز زمين بهو هاي هرز است و  گيري براي تعيين ميزان توان رقابتي محصول در برابر علف اندازه
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درصـد پوشـش سـبز،  يگير اندازهو  شود از ميزان نمو گياهي است كه به آن درصـد پوشـش سـبز نيـز گفتـه مي يمعيار
و  زند). 1( روش سريع و غير تخريبي است كه امكان مشاهدات مكرر را نيـز در طـول فصـل رشـد ميسـر مـي كنـد

 ديجد ارقام يوحش والفي علف هرز با رقابت در يرانيا ديو جد ميقد گندم ارقام سهيدر مقا همكاران گزارش نمود ند كه
 به ايبزوستا يميرقم قد و الوند ديجد رقم مطالعه نيا در .دارند را يوالف وحشي با رقابت ييتوانا يميقد ارقام از بيشتر
 با مختلف گندم يالين ها يرقابت داشتند و توان را يوحش والفي هرز با علف رقابت ييتوانا نيتر مك و نيتر شيب بيترت

انجام هدف از . )3( داشتند را يرقابت توان نيتر مك M-75-5و الين  نيتر شيب  6618 نيال . بود متفاوت  كناخن هرز علف
  .است اين تحقيق بررسي ميزان تحمل به علف هرز ژنوتيپ هاي مختلف جو در شرايط كم نهاده

  مواد و روش

- 1396زراعي  پژوهشي دانشگاه شاهد در سالدر مزرعه  يآزمايشبه منظور بررسي دو صفت كمي تراكم و پوشش زمين 

دقيقه شرقي مي 48درجه و  53دقيقه شمالي و طول جغرافيايي آن  31درجه و  36منطقه عرض جغرافيايي اجرا گرديد.  1395
با توجه به  .انجام شد به صورت آلفا التيس در دو تكرارآزمايش خط كشت بود.  6باشد. تعداد رديف كاشت در هر كرت 

بر اساس آزمون تجزيه خاك نيتروژن خاك حدود  و در طول دوره رشد در نظر گرفته شدري كامل ميزان رطوبت خاك، آبيا
  گيري شد: صفات مورد نظر به شرح زير اندازه درصد بود و پس از محاسبات هيچ گونه كودي به خاك اعمال نشد. 0.13

خط كشي به ارتفاع يك متر  BBCH 31-32هاي مختلف، در مرحله گيري تراكم در هر كرت در تودهتراكم بوته: جهت اندازه
  هاي هر دو خط كشت روي پشته شمارش شدند.ا روي پشته وسطي گذاشته و تعداد بوتهر

متر مربع  0,25راتي به ابعاد كود BBCH 31-32هاي مختلف، در مرحله پوشش زمين: جهت تخمين پوشش هر كرت در توده
ت پوشش زمين به شد و در نهاي هاي موجود در هر بار پرتاب كودرات شمارشسه بار در هر كرت انداخته شد و تعداد بوته

  صورت درصد بيان شد.

  ) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 2016(نسخه  SPSSهاي آزمايش توسط نرم افزار داده

  نتايج و بحث

  آمار توصيفي

رد بررسي در جدول براي صفات مو فنوتيپي و ضريب تغييراتانحراف معيار س،واريان ميانگين،خطاي مقادير حداقل، حداكثر، 
ش زمين يك درصد براي صفات متغيير بود. همچنين براي صفت پوش 7/152و  3/1ضريب تغييرات بين آورده شده است.  1

اليي براي اين ) وجود داشت كه نشان دهنده تنوع با96) و بيشترين پوشش (5/13درصدي بين كمترين پوشش ( 5/82اختالف 
  توان از آن استفاده نمود. مورد مطالعه است كه مي هايصفت در بين الين

 هآماره هاي توصيفي صفات مورد مطالع-1جدول
  صفات  دامنه  مينيمم  ماكزيمم  ميانگين انحراف معيار  واريانس  ضريب تغييرات

  پوشش زمين (%)  5/82  5/13  96  8/74  2/13  3/176  7/17

  تراكم (مقياسي)  8  5/2  5/10  6/8 0/1  0/1  5/11
 

  

  ايتجزيه خوشه

 جهت يا خوشه(استاندارد كردن به روش آماري)، در تجزيه  zنرمال  توزيع به مطالعه مورد يمتغيرها از يك هر تبديل از پس

داده صفات ميانگين اساس بر كالستر تجزيه .گرديد استفاده وارد روش و اقليدوسي فاصله مربع از ژنوتيپ بين فاصله تعيين
 1 شكل در كه همانگونه .است شده داده نشان دندروگرام صورت به آنها نتايج كه گرديد انجام صفات تمامي يبرا اصلي يها
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 گروهي بين و مشابه گروهي درون خصوصيات با گروه پنج در مطالعه مورد يها الين برش نقطه به توجه با گردد، مي مشاهده

الين، گروه  1درصد به دست آمد. گروه اول شامل  100 تشخيص تابع اساس بر يبند گروه صحت كه گرفتند قرار غيرمشابه
براي نشان دادن الين بود.  44الين و گروه پنجم شامل  43الين، گروه چهارم شامل  43الين، گروه سوم شامل  13دوم شامل 

محاسبه شد  صفت اندازه گيري شده، درصد انحراف از ميانگين كالسترها از ميانگين كل 2ارزش هر يك از كالسترها از نظر 
 ميانگين صفات الين هاي گروه هاي. اين انحرافات تا حدي مي تواند نشان دهنده وجود تنوع در الين ها باشد )2(جدول 

از نظر صفت پوشش زمين بيشتر از ميانگين كل الين ها بود و الين هاي گروه سه و چهار از نظر صفت تراكم پنج و  چهار
نشان داد كه صفت پوشش زمين  Wilks' Lambda ) وآزمون3جدول (و در تابع تشخيص  ها بودز ميانگين كل الينبيشتر ا

صفت پوشش زمين نشان مي دهد كه بين پنج گروه از نظر اين صفت اختالف معنيو  در تشخيص بين گروه ها موثرتر است
علت اصلي  داري وجود ندارد.الف معنيتها از نظر بقيه صفات اخدرصد وجود دارد اما بين ساير گروه 1داري در سطح 

انداز گياهي و نيز  دنبال آن افزايش تراكم و سايه افزايش درصد پوشش سبز بـه تعـداد بـذر كاشـته شـده در مترمربع و به
  .مربوط است كاختالف ارقام در توانايي اسـتفاده از منـابع آب و خا
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  وارد روش به مطالعه مورد يهاالين كالستر تجزيه -1شكل

  

 يانگين و درصد انحراف از ميانگين كل گروه ها براي صفات مختلف جوم-2جدول

درصد 
  انحراف

گروه 
  اول

درصد 
  انحراف

گروه 
  دوم

درصد 
  انحراف

گروه 
  سوم

درصد 
  انحراف

گروه 
  چهارم

درصد 
  انحراف

گروه 
  پنجم

  صفات

  تراكم  7/8  07/0  8/8  -1/0  8/8  -1/0  8/7  -8/0  5/2  1/6

 پوشش  6/85  -8/10  7/78  -8/3  5/69  2/5  1/46  7/28 5/13  3/61

  زمين 

  

 آزمون همگني ميانگين گروه ها - 3جدول 
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SIGDF2 DF1 F WILKS' 
LAMBDA    

 

0/0  138  4  2/18  6/0  Density  

0/0  138  4  5/210  1/0  Crop ground 
cover  
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Evaluation of weed tolerance of different genotypes of barely (Hordeum vulgare) under a low- 
input conditions 

Abstract 
The purpose of present study was to find the most resistant genotypes of barley against weeds 
under a low- input condition. The experiment was carried out using 144 barley genotypes 
during 2016 in scientific research field of Shahed University which two traits i.e. land cover 
and plant density were evaluated on all genotypes. The highest value of phenotypic variation 

(17.74%) was estimated for the land cover. Cluster analysis based on the Ward method, 
categorized 144 genotypes into five clusters including 1, 13, 43, 43, and 44 members. This 
result was confirmed by a discriminant analysis with 100% of accuracy. The mean values of 
the land cover for group four and five were higher than the total mean of all genotypes, while 
in case of the plant density, the mean values of group three and four were higher than the total 
mean. Based on the results of this study, genotypes with higher land cover are more 
appropriate for the next planting season. 
Keyworlds: Barely, cluster analysis, low-input condition 


