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نتـایج نشـان   . برگ گندم وحشی و جودره در شرایط دیم لرستان مورد مطالعه قرار گرفت هاي هرز کشیده رسی و الگوي رویش علف ضعیت خفتگی بذر و دوره پسو

دار صـرف نظـر از    براي بذور پوشینهروز پس از برداشت،  130در مورد گندم وحشی، تا . کند زنی عمل می به صورت مانع جدي براي جوانه) لما و پالئا(داد که پوشینه بذر 

در . زنـی عمـل کـرد    روز پس از برداشت به صورت مانع جدي جوانـه  140در مورد بذور جودره نیز وجود پوشینه بذر تا . زنی اتفاق نیفتاد تیمار شرایط نگهداري اصالً جوانه

 140درصد بود، در حـالی کـه بعـد از     10زنی کمتر از  نیفتاد، بعد از گذشت حدود سه ماه جوانهزنی اتفاق  دار جودره تا دو ماه پس از برداشت اصالً جوانه مورد بذور پوشینه

نتایج ایـن پـژوهش گویـاي    . درصد رسید 37و  87دار نگهداري شده در معرض تابش آفتاب و نگهداري شده در اتاق به ترتیب به  زنی براي بذور پوشینه روز میزان جوانه

رسی طی فصل تابستان براي بذور گندم وحشی و جودره در شـرایط دیـم    الوه بر خفتگی ناشی از اثرات پوسته بذر و ضرورت طی دوره پسوجود خفتگی فیزیولوژیکی ع

هـاي زمسـتانه و    برگ گندم وحشی و جودره، سرعت رویش در کشت پاییزه به طور چشمگیري بیشتر از سرعت رویـش در کشـت   در مورد هر دو علف هرز کشیده. است

بـرگ گنـدم وحشـی و     هاي هرز کشیده درصد رویش قابل تحقق بذور علف 50در صورت فراهمی رطوبت کافی در خاك، فرصت زمانی مورد نیاز براي نیل به . ه بودبهار

  .درجه روز تجمعی برآورد شد 92و  77، 138روز به ترتیب معادل  3و  18، 9جودره در هر یک از فصول پاییز، زمستان و بهار به ترتیب 

  

  برگ هاي هرز کشیده علف ،خفتگی بذر ،زنی جوانه ،پوسته بذر: کلیدي هاي واژه

  

  1   مقدمه

هـرز   هاي چندین عامل زیستی و زراعی در گسترش تهاجمی علف

کشیده برگ در سطح مزارع گندم دیم منطقه زاگرس مؤثر هستند، که 

اده هاي هرز خانو توان به شباهت نیازهاي رشدي علف از جمله آنها می

کشتی به دلیـل   گندمیان و غالت و از سوي دیگر گرایش به نظام تک

. مسائل اقتصادي و محدودیت تنوع کشت در تناوب زراعی اشاره کـرد 

هـاي زنـدگی شـبیه گنـدم      هرز کشـیده بـرگ داراي چرخـه    هاي علف

هـا را بسـیار    زمستانه هستند که این امر کنترل شـیمیایی انتخـابی آن  

گیـري از   کشـتی غـالت و بهـره    گرایش به تـک ). 36(سازد  دشوار می

هاي کشاورزي حفاظتی از قبیل کشت مستقیم از جملـه عوامـل    روش

در ) Bromus diandrus(پشمکی  برگ علف هرز کشیده  غالبیت علف

  ).17(کشت غالت در اسپانیا برشمرده شده است 

ها و لزوم حرکت به سـوي   کش هاي مربوط به کاربرد علف نگرانی
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هاي پایدار تولید محصوالت کشاورزي سبب توجه روزافزون بـه   روش

راهبردهاي مدیریت تلفیقی مبتنی بر راهکارهاي بیولوژیکی، فیزیکـی  

ثر مـدیریت  پر واضح است که نیل به نظام مؤ). 8(و زراعی شده است 

شناسـی   شناسی و بـوم  هرز نیازمند درك جامع زیست هاي تلفیقی علف

بینی الگوهاي رویش  از این رو، توانایی پیش). 31(هرز است  هاي علف

هاي هرز اهمیـت   هنگام علف هرز براي مدیریت صحیح و به هاي علف

  .پیدا کرده است

هـرز   هـاي علـف   دریافتند کـه اکثـر گونـه    )11(آکر  سی و وان سی

ساله زمستانه اختیـاري   ساله زمستانه در کشور کانادا به صورت یک یک

هـا   در گزینش گونه هاي سخت کنند؛ که بیانگر نقش زمستان رفتار می

هـرز  هاي  علف. زنی طی پاییز و بهار است هاي قادر به جوانه یا ژنوتیپ

ســاله زمســتانه مطلــق طــی اواخــر پــاییز متعاقــب رویــش اکثــر  یـک 

سـاله   هـاي هـرز یـک    در مورد علف. ها قابل مدیریت هستند رست دانه

بایست طی اوایل بهار اتخـاذ   زمستانه اختیاري راهبردهاي مدیرتی می

  ).34(شوند 

ــه ــتقرار دان ــه  اس ــب جوان ــت متعاق ــذ رس ــی ب ــامالً زن ــد ک ر فرآین

در واقــع مرحلــه . آمیــزي در چرخــه زنــدگی گیاهــان اســت مخــاطره

هرز است که در  هاي ترین مرحله چرخه زندگی علف رستی حساس دانه

تواند مورد هدف اقدامات کنترلـی واقـع شـود     مدیریتی می هاي برنامه

  )علوم و صنایع کشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه
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هاي هـرز از بانـک بـذر در     رویش علفبینی زمان  از این رو پیش). 3(

هاي هرز از اهمیت  بندي عملیات مدیریت علف ریزي براي زمان برنامه

بر این اساس عنوان شـده اسـت کـه حـداکثر     . بسزایی برخوردار است

شـود کـه    اي چرخـان زمـانی محقـق مـی     کارایی کنترلی ادوات دندانه

  ).13(ه باشند ها هنوز مستقر نشد هاي هرز جوانه زده ولی ریشه علف

هاي گیاهی طی دوره  بذور غالت همانند بسیاري دیگر از گونه

، )7(زمانی پس از برداشت با سطوحی از خفتگی بذر مواجه هستند 

اي  البته خفتگی بذر در غالت بندرت مطلق و در اغلب موارد پدیده

  زنی بذور خفته در دامنه ست، هرچند در چنین شرایطی جوانهنسبی ا

در مورد غالت مناطق ). 29(افتد  محدودي از شرایط محیطی اتفاق می

 15-20معتدله، خفتگی بذر بر اثر دماهاي نسبتاً باال، معموالً باالي 

  ).5(شود  گراد، حادث می درجه سانتی

از جمله راهبردهاي مهم بقـاي جـودره تحـت الگـوي      ،1رسی پس

ناپذیر در نـواحی خشـک فلسـطین اشـغالی      بینی بارندگی محدود پیش

زنـی   ایـن خفتگـی اولیـه مـانع جوانـه     ). 18و  15(قلمداد شـده اسـت   

هاي بالغ متعاقـب بـارش دیرهنگـام در آغـاز تابسـتان خشـک        گندمه

خفتگی اولیه بذور جودره در شرایطی کـه دانـه   ). 19(شود  نی میطوال

هـا   ساختار پوششی گندمه. افتد ها واقع است اتفاق می در درون پوشینه

مشتمل بر پوسته بذر و پریکارپ ممکن است سبب محدودیت عرضـه  

. زنی شود و بدین ترتیب مانع جوانه) 29(اکسیژن براي جنین دانه شود 

زنـی   ها طی فصل بارانی متعاقب خفتگی تابسـتانه آمـاده جوانـه    گندمه

  ).10(هستند 

هاي زمستانه در بهار در حالت خفتـه هسـتند، طـی     ساله بذور یک

ر فصـل زمسـتان   دهنـد و د  فصل تابستان خفتگی خود را از دست می

وجود سطح بـاالي خفتگـی ذاتـی    . یابند مجدداً خفتگی خود را باز می

زنـی بـذور در هـر دمـایی      اولیه پس از ریزش بذر متضمن عدم جوانـه 

با تداوم زمانی پس از ریزش بذر و رهـایی جمعیـت از خفتگـی    . است

در مـورد  . یابـد  زنی گسـترش مـی   اولیه، دامنه دمایی میسر براي جوانه

هاي تابستانه این گسـترش دامنـه دمـایی از طریـق کـاهش       لهسا یک

هاي زمستانه از  ساله زنی و در مورد یک تدریجی حداقل دما براي جوانه

. یابـد  زنـی تحقـق مـی    طریق افزایش تدریجی حداکثر دما براي جوانه

زنـی بــراي   القـاي مجــدد خفتگـی بــا افـزایش حــداقل دمـاي جوانــه    

زنـی بـراي    حـداکثر دمـاي جوانـه   هـاي تابسـتانه و کـاهش     سـاله  یک

هاي زمستانه سبب محدود شدن دامنـه مجـاز دمـایی بـراي      ساله یک

  ).6(شود  زنی می جوانه

در برخـی   )Triticum boeoticum Boiss(یونـانی   وحشـی  گندم

نواحی استان لرستان از جمله منـاطق گریـت و چغلونـدي شهرسـتان     

اي مهـاجم در  ان گونههاي سلسله و دلفان به عنو آباد و شهرستان خرم

). اي نویسـنده  مشـاهدات مزرعـه  (مزارع گندم شناسـایی شـده اسـت    

                                                           
1- After-ripening 

هایی از این گیاه در خاورمیانه به خصوص در فـالت آنـاتولی،    جمعیت

شمال غرب ایران، عراق و تا یونان و صربستان و لبنان پراکنده اسـت  

یمیایی با توجه به قرابت این علف هرز و گندم، کنترل انتخابی ش). 27(

هاي موجود دور از  کش این علف هرز در مزارع گندم با استفاده از علف

  .رسد ذهن به نظر می

ــودره  از ) Hordeum spontaneum C. Koch(جـــ

). 23(رود  ساز شایع مزارع گندم بـه شـمار مـی    هاي مشکل برگ کشیده

 Hordeum(هرز ارتباط ژنتیکی بسیار نزدیکی با جو زراعـی   این علف

vulgare( شـود و منشـا آن منـاطق     دارد و جد جو زراعی شناخته می

مناطق انتشـار ایـن گونـه یونـان،     ). 37(مدیترانه و ایران تورانی است 

مصر، جنوب غربی آسـیا بـه طـرف شـرق، ایـران، افغانسـتان، غـرب        

تـاکنون سـه   ). 22(پاکستان و جنوب تاجیکستان گزارش شـده اسـت   

ولفورون و مخلـــوط اتیـــل، سولفوســـ  پـــروپ علفکــش بنزوییــل 

سولفوسولفورون بـه عنـوان سـموم امیدبخــش     +متیـل مـتسـولفورون

کدام قادر بـه  هیچکه البته اند  مطرح شدهجودره علف هرز  براي کنترل

  ).2(نیستند هرز  کنتـرل کامـل ایـن علف

هـرز در   هـاي  زنی و الگـوي رویـش علـف    آگاهی از نیازهاي جوانه

ضـرورت  . اهمیت بسزایی برخـوردار اسـت  موفقیت اقدامات کنترلی از 

وحشـی و   هرز گندم هاي رسی بذر و تعیین الگوي رویش علف دوره پس

جودره طی فصول مختلف سال در شرایط دیم لرستان از جمله اهداف 

  .این پژوهش بوده است

  

  ها مواد و روش

بـرگ گنـدم    هاي هـرز کشـیده   هاي علف سنبله :آوري بذر جمع

ه رسیدگی کامل به فاصله کوتـاهی پـیش از   وحشی و جودره در مرحل

زارهـاي   ریزش طبیعی طی اواخر خرداد و اوایل تیرماه از سـطح گنـدم  

هاي هرز در منطقه گریت واقع در جنوب شرقی  دیم آلوده به این علف

هرز جـودره بـا میـانگین     بذر علف. آوري شدند آباد جمع شهرستان خرم

از سـطح مـزارع    1392داد گرم در دهه آخر خـر  94/27وزن هزار دانه 

آبـاد بـا مختصـات جغرافیـایی      گندم دیم منطقه گریت شهرستان خرم

متر از  1880شرقی با ارتفاع  48° 40' 5/57"شمالی،  °33 21' 6/59"

هرز گندم وحشـی بـا میـانگین وزن هـزار دانـه       سطح دریا و بذر علف

مان از سطح مزارع گندم دیم ه 1392گرم نیز در دهه آخر تیر  76/12

 48° 41' 6/38"شمالی،  33° 20' 7/48"منطقه با مختصات جغرافیایی

آوري و تا شروع آزمـایش   متر از سطح دریا جمع 1860شرقی با ارتفاع 

حـذف پوشـینه   . هاي کاغذي در شرایط اتاق نگهداري شـدند    در پاکت

صـورت دسـتی    ها به ها و پوشینک بذور شامل جداسازي دانه از پوشینه

گـرم در   85/52بذر گندم دیم رقم کریم با وزن هـزار دانـه   . انجام شد

  .آزمایش مورد استفاده قرار گرفت

بـذر روي   25پس از ضـدعفونی سـطحی   : زنی پروتکل جوانه
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متـر قـرار    سانتی 9هاي با قطر  دیش یک الیه کاغذ صافی درون پتري

دقیقـه در   5براي ضـدعفونی سـطحی، بـذور بـه مـدت      . شد داده می

شدند و پـس از آن در   د هیپوکلریت سدیم قرار داده میدرص 1محلول 

براي تامین رطوبت مورد نیـاز  . شدند سه مرحله با آب مقطر شسته می

. شـد  لیتر آب مقطر افزوده می میلی 5دیش  زنی به هر پتري براي جوانه

گـراد در   درجـه سـانتی   25ها در انکوباتور بـا دمـاي ثابـت     دیش پتري

زده بـه صـورت روزانـه     شمارش بذور جوانـه . شد تاریکی قرار داده می

چـه و رسـیدن طـول آن بـه حـد یـک        خروج ریشه. گرفت صورت می

خاتمه هـر آزمـایش توقـف    . شد زنی محسوب می متر معیار جوانه میلی

ها با سه تکرار اجرا  همه آزمایش. زنی به مدت سه روز پیاپی بود جوانه

  .شد

و ضـرورت   وضعیت خفتگی بذر: رسی بذر بررسی دوره پس

رسی براي بذور گندم وحشی و جودره به طـور جداگانـه    طی دوره پس

هاي کامـل تصـادفی    فاکتوریل در قالب طرح بلوك - به صورت اسپلیت

در (مدت زمان پـس از برداشـت   . با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت

در (به کرت اصلی و فاکتوریل دو عامل شـرایط نگهـداري   ) پنج سطح

بـه کـرت   ) دار و فاقد پوشـینه  پوشینه(وضعیت پوسته بذر و ) سه سطح

روز  130و  33، 18، 7، 1به فواصل زمـانی  . فرعی اختصاص داده شد

پس از برداشت بذور گندم وحشی و در مورد جودره در فواصل زمـانی  

روز پس از برداشت بـذور بـا رسـیدگی کامـل،      140و  40، 25، 14، 4

محـیط بـاز در   ) 1(شده در سه شرایط زنی بذور نگهداري  قابلیت جوانه

) 3(هاي کاغذي در دماي اتاق و  درون پاکت) 2(معرض تابش آفتاب، 

بذور قرار داده شده الي دستمال کاغذي مرطوب در (شرایط یخبندان 

در هـر  . مورد مطالعه قرار گرفـت ) گراد زیر صفر درجه سانتی 15دماي 

د پوشینه مورد مقایسه قرار دار و فاق هاي پوشینه زنی گندمه مرحله جوانه

حذف پوشینه بذور بسته به تیمار آزمایش، بـه صـورت دسـتی    . گرفت

  .شد زنی انجام می پیش از آزمایش جوانه

هـاي   الگوي رویش علف: الگوي رویش طی فصول مختلف

هرز گندم وحشی و جودره در سه مرحله طی فصول پاییز، زمسـتان و  

هـاي کامـل    الب طـرح بلـوك  هاي خرد شده در ق بهار به صورت کرت

فصل کاشـت در سـه   . تصادفی با چهار تکرار مورد مطالعه قرار گرفت

هاي اصلی و نوع بذر در پنج سطح  سطح پاییز، زمستان و بهار به کرت

دار و فاقد پوشینه گندم وحشی، جودره و گندم زراعـی بـه    بذور پوشینه

ي هـا  کاشـت بـذور بـراي کشـت    . هاي فرعی اختصاص داده شد کرت

هاي چهارم آبان، سـوم دي   پاییزه، زمستانه و بهاره به ترتیب در تاریخ

 100در هر فصل، تعـداد  . صورت گرفت 1393و سوم فروردین  1392

 5هاي کوچک با فاصله بـذور   متر در سطح کرت سانتی 5بذر در عمق 

هـاي مرتـب،    بـا سرکشـی  . متر بـا آرایـش مربعـی کاشـته شـد      سانتی

در پایـان فصـل زراعـی    . شـد  فته شمارش مـی هاي رویش یا رست دانه

از برازش معـادالت  . تعداد سنبله در هر کرت آزمایش نیز شمارش شد

زنـی و رویـش    براي تبیین رونـد جوانـه  ) 1معادله (سه پارامتره گمپرتز 

  .هاي هرز بهره گرفته شد علف

                                )   1(معادله 
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گیري از معادله برازش  زنی و رویش بذر نیز با مشتق سرعت جوانه

بـراي  ). 2معادلـه  (زنی یا رویش محاسبه شـد   داده شده به روند جوانه
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  .مبناي عمل قرار گرفت) سرعت

�(�)�         )   2(معادله  = � × ���−���
�−�0

� − 
�−�0

�         

هـاي هـرز    روند رویـش بـذور علـف   : آزمایش رویش گلدانی

مرحله با فواصـل حـدوداً دو هفتگـی از     12گندم وحشی و جودره طی 

در ایسـتگاه   1392-93آبان تا اواسط اردیبهشـت سـال زراعـی    اواخر 

تـاریخ  . آباد مورد بررسی قرار گرفـت  تحقیقات کشاورزي باغ ملی خرم

 15و  4آذر،  17آبان،  24کاشت براي دوازده مرحله یاد شده به ترتیب 

ــن،  21و  3دي،  ــفند،  22و  1بهمـ ــروردین،  17و  3اسـ  19و  4فـ

وضعیت رویش  آزمایش بررسی. بود 1392-93اردیبهشت سال زراعی 

تکـرار اجـرا    4هاي کامل تصادفی با  در هر مرحله در قالب طرح بلوك

هاي هرز گندم وحشی و جودره  دار علف در هر مرحله بذور پوشینه. شد

بذر براي هر یـک   15و همچنین گندم زراعی دیم رقم کریم به تعداد 

ها در فضاي بـاز   گلدان. شد هاي کوچک کاشته می ها در گلدان از گونه

قرار داده شده و آبیاري به منظور تامین رطوبت خاك در حـد ظرفیـت   

هاي رویش یافته  رست با سرکشی روزانه دانه. گرفت زراعی صورت می

از برازش . شد ظهور کلئوپتیل نشانه رویش قلمداد می. شد شمارش می

رویـش   بـراي تبیـین رونـد   ) 1معادلـه  (معادالت سه پارامتري گامپرتز 

زنی و رویش نیز با  بیشینه سرعت جوانه. هاي هرز بهره گرفته شد علف

ها بـا   تجزیه و تحلیل داده. گیري از معادالت مربوطه برآورد شد مشتق

  .صورت گرفت Sigmaplotو  Mstatcافزارهاي  استفاده از نرم

حداقل دما، حداکثر دما و میزان بارش روزانه ایستگاه هواشناسـی  

در  1392-93و  1391-92هـاي زراعـی    آباد طی سال رمسینوپتیک خ

مجموع بارش طی سال زراعی یاد شده . نشان داده شده است 1شکل 

 .متر بود میلی 9/442برابر 

  

  نتایج و بحث

زنـی بـذور گنـدم وحشـی و      قابلیت جوانه: رسی بذر دوره پس

طـول  اثرمتقابل سـه گانـه   داري تحت تاثیر  جودره به طور کامالً معنی

وره زمانی پس از برداشت، شرایط نگهداري و وضـعیت پوسـته بـذر    د
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پوشـینه بـذر بـه صـورت مـانع جـدي بـراي        ). 1جـدول  (قرار گرفت 

روز پـس از   130در مـورد گنـدم وحشـی، تـا     . زنـی عمـل کـرد    جوانه

دار صرف نظر از تیمـار شـرایط نگهـداري     برداشت، براي بذور پوشینه

روز از برداشت، بـراي   130د از گذشت بع. زنی اتفاق نیفتاد اصالً جوانه

 10(زنـی محـدودي    بذور قرار گرفته در معرض تابش خورشـید جوانـه  

عمل بازدارندگی پوسته بذر ممکن است به ). 2شکل (روي داد ) درصد

زنـی موجـود در    مقاومت مکانیکی یا ترکیبات شیمیایی بازدارنده جوانه

داري بـر   کـامالً معنـی   حذف پوشینه بذر تأثیر .پوسته بذر مربوط باشد

در مورد بذور قرار گرفتـه در معـرض نـور    ). 2شکل (زنی داشت  جوانه

خورشید و بذور نگهداري شده در شرایط اتـاق بـا گذشـت زمـان و در     

بعد . زنی به تدریج افزایش یافت شرایط حذف پوشینه بذر، قابلیت جوانه

شـی قـرار   زنی بـذور گنـدم وح   از گذشت حدود چهار ماه، قابلیت جوانه

گرفته در معرض نور خورشید و نگهـداري شـده در شـرایط اتـاق بـه      

درصـد در مقایسـه بـا زمـان      6/46درصـد و   6/124ترتیب به میـزان  

از سوي دیگر نگهداري بذور در شرایط انجماد . برداشت افزایش یافت

زنی بذور گنـدم وحشـی شـد، بـه      به تدریج سبب کاهش قابلیت جوانه

زنـی بـذور بـه     ت حدود چهار ماه قابلیـت جوانـه  طوري که بعد از گذش

بعد از گذشت چهـار مـاه از برداشـت    . درصد کاهش یافت 9/58میزان 

زنی بذور نگهداري شده در معرض نور  بذور گندم وحشی، قابلیت جوانه

برابـر توانـایی بـذور     8/4خورشید و در شرایط اتاق بـه طـور متوسـط    

مقایسه متناظر گویـاي  ). 2 شکل(نگهداري شده در شرایط انجماد بود 

این موضوع  ).2جدول (زنی بذور بود  درصد سرعت جوانه 9/90کاهش 

  .رسی براي رفع اثرات خفتگی بذر است گویاي ضرورت دوره پس
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از دهم ) پایین( 1392- 93و ) باال( 1391-92هاي زراعی  آباد در سال حداقل و حداکثر دما و میزان بارش روزانه ایستگاه سینوپتیک خرم - 1شکل 

 مهرماه 

Figure 1-  The daily minimum and maximum temperatures and rainfall of Khorramabad station in the the growing seasons 
of 2012-2012, and 2013-2014 
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زنی گندم وحشی  جوانهي و وضعیت پوسته بذر بر طول دوره زمانی پس از برداشت، شرایط نگهدارهاي تاثیر  نتایج تجزیه واریانس داده -1جدول 

  و جودره

Table 1- Analysis of variance of the effects of post-harvest period, storage conditions and the status of seed coat on wild wheat 
and wild barley germination  

MS 

 df  میانگین مربعات
  درجه آزادي

Source 

ییراتمنابع تغ  Wild barley1 

  جودره
Wild wheat1 

  گندم وحشی

0.002 ns 0.001 ns 2 Replication تکرار 

2.383 ** 0.508 ** 4 Duration طول دوره زمانی پس از برداشت 

0.056 0.014 8 Error خطا 

3.602 ** 0.832 ** 2 Storage condition شرایط نگهداري 

1.859 ** 0.528 ** 8 Duration×Storage condition  شرایط نگهداري  ×اثرمتقابل طول دوره زمانی پس از برداشت  

105.3 ** 130.3 ** 1 Seed coat وضعیت پوسته بذر 

4.202 ** 0.236 ** 4 Duration×Seed coat  وضعیت پوسته بذر ×اثرمتقابل طول دوره زمانی پس از برداشت  

0.043 ns 0.837 ** 2 Storage condition×Seed coat وضعیت پوسته بذر×اثرمتقابل شرایط نگهداري  

0.157 ** 0.246 ** 8 Duration×Storage condition×Seed coat اثرمتقابل سه گانه 

0.048 0.016 ** 50 Error خطا 

15.1 9.55  CV%  درصد(ضریب تغییرات(  
1 The inverse hyperbolic sin (ASINH) of data were analyzed 

ns, and  ** indicate non significant and significant differences at 1% respectively 
 

روز پس از برداشت به صورت  140همچنین پوشینه بذر جودره تا 

دار جـودره تـا دو    در مورد بذور پوشینه. زنی عمل کرد مانع جدي جوانه

ت حـدود  زنی اتفاق نیفتاد، بعد از گذشـ  ماه پس از برداشت اصالً جوانه

روز  140درصد بود، در حالی که بعـد از   10زنی کمتر از  سه ماه جوانه

دار نگهداري شده در معرض تـابش   زنی براي بذور پوشینه میزان جوانه

درصـد رسـید    37و  87آفتاب و نگهداري شده در اتاق به ترتیـب بـه   

  ).2شکل (

تداوم حضور بذور در معرض نور خورشید و در شرایط اتاق سـبب  

زنی بذور جودره در شرایط حذف پوشینه  فزایش تدریجی قابلیت جوانها

زنی بذور جودره قـرار   قابلیت جوانه. زنی شد بذر پیش از آزمایش جوانه

 5/4رسی  گرفته در معرض نور خورشید و در شرایط اتاق طی دوره پس

 3/1و  4/3ماهه در مقایسه با وضعیت ابتداي دوره نگهداري به ترتیب 

زنی بذور علف هرز جـودره   این در حالی بود که قابلیت جوانه. دبرابر ش

قرار گرفته در شرایط انجماد ابتدا افزایش و در نهایت بعـد از گذشـت   

سـرعت  ). 2شـکل  (ماه به شدت کاهش و به صـفر رسـید    5/4حدود 

زنی بذور جودره قرار گرفته در معرض نور خورشـید و نگهـداري    جوانه

رسـی بـه شـدت     گذشت زمان طـی دوره پـس  شده در شرایط اتاق با 

مـاه از برداشـت    5/4افزایش یافت، به طوري که بعد از گذشت حدود 

زنی براي بذور قـرار داده شـده در معـرض تـابش      بذور، سرعت جوانه

برابـر شـد    61و  56آفتاب و نگهداري شده در شرایط اتاق به ترتیـب  

  ).3جدول (

ولـوژیکی عـالوه بـر    نتایج این پژوهش گویاي وجود خفتگی فیزی

رسـی طـی    خفتگی ناشی از اثرات پوسته بذر و ضرورت طی دوره پس

. فصل تابستان براي بذور گندم وحشی و جودره در شرایط دیـم اسـت  

نیز خفتگی بذور جودره در زمان برداشت را گزارش  )20(گوترمن و نیو 

به شرایط نمو بذر وابسته بوده و به تدریج دادند، که شدت خفتگی بذر 

یابد، به طوري که اکثر بـذور بـه هنگـام     طی فصل تابستان تقلیل می

گـوترمن و همکـاران   . شـوند  زنی می هاي زمستانی مستعد جوانه بارش

ــودره     )19( ــده ج ــت ش ــازه برداش ــذور ت ــه ب ــد ک ــزارش دادن  .Hگ

spontaneum    و  20، 10حتی پس از دوره طوالنی آمـاس در دمـاي

. زنـی نبودنـد   گراد در تاریکی و روشنایی قادر به جوانه درجه سانتی 30

این خفتگی بذر به اثرات بازدارنده سـاختارهاي پوششـی بـذر مربـوط     

دانسته شده زیرا در بررسی این محققان جنین ایزولـه شـده قـادر بـه     

رسی بذور جودره طی  یا به عبارتی پس شکست خفتگی. زنی بود جوانه

گـراد یـا در    درجه سانتی 35دوره نگهداري در شرایط خشک در دماي 

شرایط محیط طبیعی طـی تابسـتان و از سـوي دیگـر حفـظ شـرایط       

گراد زیـر صـفر    درجه سانتی 35خفتگی بر اثر نگهداري بذور در دماي 

زنی بذور  عدم جوانه )19(گوترمن و همکاران ). 19(گزارش شده است 

تازه برداشت شده جودره را به پوشینه بذر و همچنین پوسته، پریکارپ 

زنـی میسـر    و آندوسپرم بذر مربوط دانستند، زیرا با حـذف آنهـا جوانـه   

  .شود می
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و جودره ) باال(زنی بذور گندم وحشی  و وضعیت پوسته بذر بر جوانه اثرمتقابل سه گانه طول دوره زمانی پس از برداشت، شرایط نگهداري - 2شکل 

ها  آنالیز داده(درصد است  5در سطح  LSDدار براساس آزمون مقایسه میانگین  وجود حداقل یک حرف مشابه گویاي عدم اختالف معنی). پایین(

  )براي دو علف هرز به طور جداگانه صورت گرفته است

Figure 2- Triple interaction of post harvest period, storage conditions and the status of the seed coat on seed germination of 
wild wheat (top) and wild barley (down). Similar letters indicate not significant differences base on the LSD at 5% (data 

analysis was done for two weeds separately) 
  

  زنی بذور گندم وحشی نگهداري شده طی دوره پس از برداشت در شرایط مختلف پارامترهاي معادالت برازش داده شده به روند جوانه -2جدول 

Table 2- Parameters of gompertz models fitted to the germination response of wild wheat at different times after ripening 
Germination rate 

زنی سرعت جوانه  
P value 

 r2 X0 b a سطح احتمال
Duration (day) 

)روز(مدت   
Situation 

 شرایط نگهداري

1.61 <0.0001 0.99 15.46 (0.78) 7.20 (0.86) 31.48 (2.79) 1 
Light  

 

 در معرض خورشید 7 (10.95) 38.93 (2.19) 8.15 (2.54) 24.30 0.96 0.0001> 1.76
1.96 <0.0001 0.97 9.62 (1.81) 8.57 (1.87) 45.68 (8.21) 18 
2.41 <0.0001 0.99 6.92 (0.25) 6.92 (0.39) 45.37 (0.72) 33  
2.93 <0.0001 0.96 5.24 (0.44) 7.23 (0.77) 57.70 (2.03) 53  

17.36 <0.0001 0.96 1.93 (0.16) 1.44 (0.23) 68.14 (1.85) 88  
56.14 <0.0001 0.99 0.61 (0.03) 0.46 (0.04) 70.71 (0.72) 130  

        
1.35 <0.0001 0.90 12.66 (6.04) 15.69 (5.91) 57.43 (20.01) 1 Room 

 اتاق 7 (1.28) 51.87 (0.42) 1.88 (0.33) 1.58 0.83 0.0001> 10.15

29.84 <0.0001 0.98 0.78 (0.06) 0.78 (0.07) 63.06 (0.54) 18  
29.31 <0.0001 0.86 0.79 (0.15) 0.93 (0.19) 73.78 (1.07) 33  
55.32 <0.0001 0.99 0.70 (0.03) 0.53 (0.04) 79.86 (0.38) 53  
142.74 <0.0001 0.99 1.93 (0.16) 0.22 (0.02) 86.14 (0.68) 88  
67.23 <0.0001 0.99 0.65 (0.03) 0.46 (0.04) 84.18 (0.89) 130  

        
1.79 <0.0001 0.96 6.62 (0.93) 9.00 (1.45) 43.71 (3.52) 1 Cold 

 انجماد 7 (1.98) 31.70 (1.44) 7.87 (0.80) 5.80 0.91 0.0001> 1.48

0.81 <0.0001 0.96 10.59 (2.61) 9.82 (2.47) 21.52 (5.05) 18  
0.94 <0.0001 0.99 16.05 (0.69) 11.51 (0.84) 29.42 (1.38) 33  
5.62 <0.0001 0.91 1.19 (0.21) 1.18 (0.34) 17.98 (1.27) 130  

The numbers in parentheses are standard errors of the means  
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Table 3- Parameters of gompertz models fitted to the germination response of wild barley at different times after ripening 
Germination rate 

زنی سرعت جوانه  
P value 

 r2 X0 b a سطح احتمال

Duration (day) 

)روز(مدت   
Situation 

 شرایط نگهداري

2.71 <0.0001 0.98 6.25 (0.22) 3.06 (0.32) 22.53 (0.65) 4 Light  

 در معرض خورشید 14 (1.35) 71.81 (0.24) 2.57 (0.17) 3.44 0.98 0.0001> 10.27 
15.04 <0.0001 0.99 3.19 (0.14) 1.92 (0.18) 78.50 (1.20) 25  

24.12 <0.0001 0.99 2.44 (0.05) 1.19 (0.06) 77.98 (0.35) 40  

42.54 <0.0001 0.99 1.82 (0.04) 0.81 (0.05) 93.59 (0.70) 61  

48.28 <0.0001 0.99 1.55 (0.04) 0.58 (0.04) 75.70 (0.73) 96  

151.34 <0.0001 0.99 0.75 (0.01) 0.24 (0.02) 98.32 (0.80) 140  
        

2.57 <0.0001 0.90 7.49 (0.22) 4.61 (0.32) 32.21 (0.91) 4 Room 

 اتاق 14 (1.07) 53.18 (0.23) 1.56 (0.18) 2.50 0.97 0.0001> 12.57
29.91 <0.0001 0.99 2.07 (0.04) 0.94 (0.05) 76.10 (0.36) 25  

44.06 <0.0001 0.99 1.45 (0.02) 0.61 (0.03) 72.81 (0.26) 40  

143.3 <0.0001 0.98 0.96 (0.02) 0.22 (0.03) 85.23 (0.66) 61  

68.36 <0.0001 0.98 0.89 (0.04) 0.47 (0.06) 87.48 (1.12) 96  

156.69 <0.0001 0.99 0.93 (0.02) 0.17 (0.03) 74.28 (1.46) 140  
        

1.24 <0.0001 0.93 6.04 (0.45) 3.26 (0.68) 10.99 (0.64) 4 Cold 

 انجماد 14 (9.22) 45.47 (2.34) 7.27 (1.85) 7.32 0.91 0.0001> 2.30
4.84 <0.0001 0.97 4.80 (0.32) 3.30 (0.48) 43.41 (1.70) 25  

0.86 <0.0001 0.97 17.61 (1.94) 13.30 (2.07) 31.33 (3.75) 40  
- - - - - - 140  

The numbers in parentheses are standard errors of the means  

 
 8دار جـودره تـا    بذور پوشـینه  )21(حمیدي و همکاران در بررسی 

زنی نبودند و البته با گذشـت زمـان    جوانه هفته پس از برداشت قادر به

دار رو به افزایش نهاد به طـوري   نی بذور پوشینه به تدریج سطح جوانه

. درصـد رسـید   65دار بـه   زنی بذور پوشینه ماه سطح جوانه 3که بعد از 

این در حالی بود که بذور فاقد پوشینه از همان ابتداي زمـان برداشـت   

بـر ایـن اسـاس ایـن     . ت خفتگی بودنـد به طور کلی فاقد هر گونه حال

محققان خفتگی بـذور جـودره را عمـدتاً ناشـی از نقـش بازدارنـدگی       

الزم به ذکر است . شود ها دانستند که با گذشت زمان مرتفع می پوشینه

که بـذور جـودره در آزمـایش یـاد شـده از سـطح مـزارع گنـدم آبـی          

گـزارش دادنـد کـه در     )19(گوترمن و همکـاران  . آوري شده بود جمع

هاي جودره در مورد بذور تـازه برداشـت شـده بـه رغـم       برخی جمعیت

  . زنی اتفاق نیفتاد حذف پوشینه بذر جوانه

رسـی را در   سـطح بـاالتري از تنـوع پـس     )10(چین و همکـاران  

ه خشک در مقایسه با ناحیه معتدلـه  هاي جودره متعلق به ناحی اکوتیپ

گزارش دادند، که ایـن امـر بـا تنـوع ژنتیکـی همبسـته بـا نـاهمگنی         

). 32و  28(اکولوژیکی و گستردگی جایگاه اکولوژیکی در ارتباط است 

بیشترین و کمترین سطح خفتگی بذر  )10(چین و همکاران در بررسی 

آوري شده از ناحیـه خشـک و مرطـوب     ه بذور جمعجودره به ترتیب ب

زنی بذور تازه برداشت شده فاقد پوشینه گویاي نقش  جوانه. مربوط بود

، کـه ایـن   )20(زنـی جـودره اسـت     بازدارنده پوشینه بذر بـراي جوانـه  

  .بازدارندگی ممکن است فیزیکی یا شیمیایی باشد

قش در پوشینه و پوسته بذر، ترکیبات فنلی تجمع یافته عالوه بر ن

در درون جنین در بیان خفتگی مربـوط بـه جنـین نیـز نقـش دارنـد؛       

هـاي در   همبستگی معکوس بین محتواي اسیدهاي فنلی آزاد در جنین

 29(زنی براي بذور تریتیکاله گزارش شده است  حال نمو و شدت جوانه

زنی علـف   کمترین سطح جوانه )35(ویو و همکاران در بررسی ). 33و 

درصـد در روز اول پـس از    15پوگون بـه میـزان    برگ پلی هرز کشیده

زنـی   برداشت روي داد و با گذشت زمان پس از برداشـت بـذر، جوانـه   

نیـز داراي   Schismus arabicusساله  برگ یک کشیده. افزایش یافت

س از قرارگیري در معرض دماهاي بـاالي  هایی است که فقط پ گندمه

رسی معمـوالً در دماهـاي    پس). 19(زنی هستند  تابستانه قادر به جوانه

افتد، البته تقلیل سطح خفتگی ممکن اسـت بـر اثـر     معمولی اتفاق می

از سـوي دیگـر   ). 30(افزایش دما طـی دوره نگهـداري تسـریع شـود     

خفتگی و کـاهش  نگهداري بذور در شرایط سرد و خشک سبب حفظ 

 ).29( شود رسی می سرعت پس

  

  الگوي رویش طی فصل

رویـش بـذر گنـدمیان بـه طـور کـامالً        :اي آزمایش مزرعـه 

یـانگین  م). 4جـدول  (داري تحت تاثیر فصل کاشت قرار گرفـت   معنی

هـاي   داري بیشـتر از کشـت   رویش براي کاشت پاییزه به طـور معنـی  

هاي زمستانه و بهاره تفاوت  از این نظر بین کشت. زمستانه و بهاره بود

 3/28میـانگین رویـش بـراي کشـت پـاییزه      . داري مشاهده نشد معنی

هـاي زمسـتانه و بهـاره بـود      درصد بیشتر از میانگین رویش در کشـت 

 ). 3شکل (
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Table 4- Analysis of variance of the emergence over the seasons and the number of spikes of wild wheat and wild barley  
MS 

 df  میانگین مربعات
يدرجه آزاد  

Source 

 Spike density منابع تغییرات

 تراکم سنبله
Emergence 

  درصد رویش 

632.0 ns 54.1 ns 3 Replication تکرار 

798527.9 * 2632.3 * 2 Season فصل 

1470.4 25.7 6 Error خطا 

70930.7 * 1174.4 * 4 Seed نوع بذر   

26134.4 * 489.0 * 8 Season×Seed اثرمتقابل 

1577.2 58.6 36 Error خطا 

18.7 10.0  CV%  ضریب تغییرات 
ns, and  * indicate non significant and significant differences at 5% respectively 
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  یط دیمبر رویش گندمیان جودره، گندم وحشی و گندم زراعی در شرا) راست(و اثرمتقابل آنها ) وسط(، نوع بذر )چپ(اثر فصل کاشت  - 3شکل 

Figure 3- Effect of the planting season (left), type of seed (center) and their interaction (right) on emergence of wild barley, 
wild wheat and wheat crop in rainfed conditions 

  

دار رویـش انـواع    نتایج آنالیز واریانس گویاي تفاوت کـامالً معنـی  

دار و  میانگین رویـش بـذور پوشـینه   ). 4جدول (گندمیان بود تیمار بذر 

بدون پوشـینه هـر دو علـف هـرز گنـدم وحشـی و جـودره بـه طـور          

حذف پوشـینه در  . داري کمتر از میانگین رویش گندم زراعی بود معنی

دار رویـش بـه میـزان     مورد علف هرز گندم وحشی سبب کاهش معنی

نک بـذر هـر چنـد سـبب     در مورد جودره حذف پوشی. درصد شد 8/16

درصد میانگین رویش شد، اما این تفاوت از نظـر آمـاري    9/3افزایش 

دار گندم وحشی و جودره به  میانگین رویش بذور پوشینه. دار نبود معنی

احتمال ). 3شکل (درصد کمتر از گندم زراعی بود  6/21و  8/14ترتیب 

مـاي  وحشـی وجـود پوسـته بـذر میکروکلی     رود که در مـورد گنـدم   می

زنـی و   تري در خاك براي تامین رطوبت مورد نیاز براي جوانـه  مناسب

از سوي دیگر ممکن است وجود پوشش بذر . رویش فراهم آورده باشد

اي مثل شـرایط نامناسـب خـاك از قبیـل      سبب تعدیل اثرات بازدارنده

بندي شده و عالوه بر آن بـه صـورت پوشـش حفـاطتی در برابـر       سله

زا یا حتی بـذرخواران   بذر از قبیل عوامل بیماري رسان به عوامل آسیب

  .عمل نموده باشد

بر اساس نتایج آنالیز واریانس، اثرمتقابل فصل کاشت و نوع بذر بر 

در مورد گنـدم زراعـی   ). 4جدول (دار بود  میزان رویش گندمیان معنی

داري مشـاهده   بین فصول کاشت از نظر درصد رویش اخـتالف معنـی  

هاي هرز گندم وحشی و جودره صـرف   در مورد علفنشد، در حالی که 

هاي زمستانه و بهاره به طور  نظر از تیمار بذر درصد رویش براي کشت

هـاي   در کشت پاییزه رویش علف. داري کمتر از کشت پاییزه بود معنی

داري با گندم زراعی نداشت در  هرز گندم وحشی و جودره تفاوت معنی

هاي هرز بـه   بهاره رویش بذور علفهاي زمستانه و  حالی که در کشت

بـه اسـتثناي تیمـار کاشـت     . داري کمتر از گندم زراعی بـود  طور معنی

زمستانه بذور بدون پوشینه گندم وحشی در مورد سایر تیمارهـاي بـذر   

درصـد   50هاي هرز گندم وحشی و جودره درصد رویش بیش از  علف

رز هـاي هـ   این موضـوع گویـاي امکـان رویـش علـف     ). 3شکل (بود 

هـاي پـاییزه و زمسـتانه و     برگ گندم وحشی و جودره در کشت کشیده

  . حتی بهاره است

متـر طـی    میلی 4/11با وقوع اولین بارندگی مؤثر پاییزي به مقدار 

روزهاي ششم تا نهم پس از کاشت پاییزه، میزان رویش بـذور بـدون   

دار  برابـر بـذور پوشـینه    4/3پوشینه گندم وحشی در اولین موج رویش 

متر طـی   میلی 8/24هاي پاییزي به میزان  با وقوع موج دوم بارش. بود
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روزهاي سیزده تا شانزدهم پس از کاشت، میزان رویـش بـراي بـذور    

درصد  73دار و فاقد پوشینه گندم وحشی به سطح یکسان برابر  پوشینه

در مورد علف هرز جودره با این که در موج اول میـزان رویـش   . رسید

ر حدود دو برابر بذور فاقد پوشینک بود ولـی در ادامـه   دا بذور پوشینک

روز از  21در نهایت طی دوره زمـانی  . سطح رویش به هم نزدیک شد

میلی متر بارش طی مـدت یـاد    2/76آغاز بارش پاییزي مؤثر با وقوع 

 88شده، میزان رویش براي بذور گندم وحشی و جودره به ترتیب برابر 

امر گویاي سطح باالي رویـش بـذور   درصد محقق شد، که این  92و 

 . هاي پاییزي است برگ در پی بارش این دو علف هرز کشیده

دار علف هرز گنـدم وحشـی در کشـت     حداکثر رویش بذور پوشینه

هـاي زمسـتانه و    درصد بیشتر از کشـت  7/28و  6/24پاییزه به ترتیب 

دار علـف هـرز گنـدم     بیشینه سرعت رویـش بـذور پوشـینه   . بهاره بود

برابـر بیشـینه سـرعت     3/2و  1/2ی در کشت پـاییزه بـه ترتیـب    وحش

بر این اساس زمان رسـیدن  . بهاره و زمستانه بود هاي رویش در کشت

 9/58و  8/43هاي پاییزه و بهاره به ترتیب  به میانه رویش براي کشت

  ).5و  4هاي  شکل(تر از کشت زمستانه بود  درصد کوتاه

ف هرز جودره در کشت پـاییزه  دار عل حداکثر رویش بذور پوشینک

. هاي زمستانه و بهاره بود درصد بیشتر از کشت 9/64و  2/29به ترتیب 

دار علف هرز جودره نیز بیشینه سـرعت رویـش    در مورد بذور پوشینک

برابـر بیشـینه    5/2و  5/3دار در کشت پاییزه بـه ترتیـب    بذور پوشینک

سیدن به میانـه  بهاره و زمستانه و زمان ر هاي سرعت رویش در کشت

درصـد   8/67و  7/33هاي پاییزه و بهاره به ترتیـب   رویش براي کشت

 ).5و  4هاي  شکل(تر از کشت زمستانه بود  کوتاه
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، زمستانه )●(هاي پاییزه  در کشت) سمت راست(و جودره ) سمت چپ(هاي هرز گندم وحشی  دار علف مقایسه روند رویش بذور پوشینه - 4شکل 

 ). ▼( و بهاره) ○(

Figure 4- Comparison of  the emergence of wild wheat (left) and wild barley (right) in the autumn (●), Winter (○) and spring 

(▼) cultivations 
 

و  8، 7هاي پاییزه، زمستانه و بهاره به ترتیب  بارش موثر در کشت

یخ وقـوع بـارش مـوثر    با توجه به تار. روز پس از کاشت اتفاق افتاد 7

درصد  50پس از کاشت، میانگین فرصت زمانی مورد نیاز براي نیل به 

بـرگ گنـدم وحشـی و     هاي هرز کشـیده  رویش قابل تحقق بذور علف

 3و  18، 9جودره در هر یک از فصول پاییز، زمستان و بهار به ترتیب 

 بـه (درجه روز تجمعی برآورد شد  92و  77، 138روز به ترتیب معادل 

روز بــراي  2و  18، 11وحشــی و  روز بــراي گنــدم 4و  19، 8ترتیــب 

به عبارتی در صورت وقوع بـارش مـوثر و   ). 4شکل ) (هرز جودره علف

زنـی و رویـش بـذور، پـس از      فراهمی سطح آب مورد نیاز براي جوانه

سپري شدن حداقل دو برابر مدت یاد شـده از زمـان شـروع عملیـات     

ورزي مجدد یـا بـه کـارگیري     ا انجام خاكتوان ب ورزي اولیه، می خاك

هـاي هـرز را فـراهم     سایر عملیات کنترلی موجبات مدیریت این علف

  .نمود

بـرگ گنـدم وحشـی و جـودره،      در مورد هر دو علف هرز کشـیده 

سرعت رویش در کشت پاییزه به طـور چشـمگیري بیشـتر از سـرعت     

 ).5شکل (هاي زمستانه و بهاره بود  رویش در کشت

داري تحـت   تعداد سنبله گندمیان بـه طـور معنـی    :نبلهتعداد س

هـاي   در کشـت بهـاره علـف   ). 4جدول (تاثیر فصل کاشت قرار گرفت 

. هرز گندم وحشی و جودره همانند گندم زراعی اصالً به بذر ننشسـتند 

داري بـه   تعداد سنبله در واحد سطح براي کشت پاییزه به طـور معنـی  

  ).6شکل (ستانه بود درصد بیشتر از کشت زم 6/64میزان 

بین انواع بذر گندمیان از نظر تعداد سنبله در واحد سـطح تفـاوت   

تعداد سنبله در واحـد سـطح بـراي    ). 4جدول (داري مشاهده شد  معنی

داري بیشـتر از گنـدم وحشـی و گنـدم      علف هرز جودره به طور معنـی 

 داري بـر  حذف پوشینه در مورد علف هرز جودره تاثیر معنی. زراعی بود

تعداد سنبله در واحد سطح نداشت، در حالی که در مورد گندم وحشـی  

داري سبب کاهش تعـداد سـنبله در واحـد     حذف پوشینه به طور معنی

سطح شد، که این موضوع به تراکم کمتر ناشی از رویش کمتـر بـذور   

تعداد سنبله در واحد سطح براي . فاقد پوشینه گندم وحشی مربوط بود

درصـد   2/61و  2/145دره و گندم وحشی به ترتیب دار جو بذور پوشینه

  ).6شکل (بیشتر از گندم زراعی بود 
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  هاي پاییزه، زمستانه و بهاره در کشت) راست(و جودره ) چپ(روند تغییرات سرعت رویش گندم وحشی  - 5شکل 

Figure 5- The trend of emergence rate of wild wheat (left) and wild barley (right) in autumn, winter and spring cultivations 
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  هاي هرز گندم وحشی و جودره و گندم زراعی بر تعداد سنبله علف) راست(و اثرمتقابل آنها ) وسط(، نوع بذر )چپ(اثر فصل کاشت  - 6شکل 

Figure 6- The effect of planting season (left), type of seed (center) and their interaction (right) on the spike number of wild 
wheat and wild barley weeds and wheat crop 

  

داري اثرمتقابل فصل کاشت و نوع بذر گندمیان از نظر تعداد  معنی

سنبله در واحد سطح گویاي پاسخ متفاوت انـواع بـذر گنـدمیان مـورد     

د آزمـایش در  هیچ یک از گندمیان مور. آزمایش به فصل کاشت است

بـاالترین سـطح   . کشت بهاره وارد مرحله باروري و تولید سنبله نشدند

در . تولید سنبله در واحد سطح به کشت پاییزه جودره اختصاص داشت

داري بـر تعـداد سـنبله تولیـدي      کشت پاییزه حذف پوشینه تاثیر معنی

تعداد سنبله تولیدي براي کشت پـاییزه  . جودره و گندم وحشی نداشت

درصـد   7/23و  4/62دار جودره و گندم وحشی به ترتیـب   ور پوشینهبذ

  ).6شکل (بیشتر از کشت زمستانه بود 

بر این اساس با اعمال شخم آیش در ابتداي فصل بهار در 

هاي هرز جودره و گندم وحشی در شرایط  مزارع آلوده به علف

هاي  توان ضمن کنترل بوته آباد می اقلیمی مشابه جنوب خرم

یافته طی فصول پاییز و زمستان از به بذرنشینی رویش 

هاي رویش یافته متعاقب شخم بهاره ممانعت به عمل  رست دانه

  .آورد

هـا و دمـاي هـوا طـی      شرایط اقلیمی شامل میزان و تداوم بارش

هـاي   شرایط را براي بـه بذرنشـینی بوتـه   ) 1شکل ( 1393فصل بهار 

رش طـی فصـل بهـار    کل بـا . رویش یافته در کشت بهاره دشوار کرد

متر بود کـه اولـین و دومـین بـارش مـوثر در       میلی 7/111برابر  1393

روز پس از کاشـت   11تا  7متر به فاصله   میلی 6/67مجموع به میزان 

روز اول پـس از   23درصد بارش بهاري ظـرف   78بهاره و در مجموع 

ریخ متر در تا میلی 3/15آخرین بارش موثر به مقدار . کاشت اتفاق افتاد

اردیبهشت به وقوع پیوست و از سوي دیگر میانگین حداکثر  22و  21

بدین ترتیب شرایط گرم و خشک مانع نمو . دما روند افزایشی طی کرد

  .کامل و به بذرنشینی گندمیان مورد آزمایش در کشت بهاره شد

توده و به  هاي هرز قادر به تولید زیست هاي اولیه رویش علف موج

ر و رقابت شدیدتر با گیاهان زراعی مربوطـه هسـتند و   تبع آن تولید بذ

  ).9(کنند  گیري نسل آتی ایفا می بدین ترتیب نقش بیشتري در شکل

براساس معادالت برازش داده شده به روند رویش  :رویش گلدانی

هاي هرز گندم وحشی و جودره کاشته شـده طـی    دار علف بذور پوشینه

-93سـط اردیبهشـت سـال زراعـی     مرحله از اواخر آبان ماه تـا اوا  12

بـرگ بـه    حداقل میزان رویش براي این دو علف هـرز کشـیده   1392

میانگین رویش پیش از . درصد برآورد شد 56درصد و  75ترتیب برابر 

آغاز سرماي زمستانی، طی فصل زمستان و در شـرایط بهـاري بعـد از    

 89و  86، 90رفع سرماي زمستانی براي گندم وحشی به ترتیب برابـر  

درصـد   69و  77، 62و براي جودره برابـر  ) 7و شکل  5جدول (درصد 

 ).7و شکل  6جدول (برآورد شد 
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  1392-93هاي مختلف سال زراعی  طی ماه

Figure 7- The trend of emergence of wild wheat (left) and wild barley (right) at different intervals after seed harvest in the 
pot experiment during different months of the growing season of 2013-2014 

  

هاي هرز  روند تغییرات سرعت رویش بذور با رسیدگی کامل علف

بـا   1392-93هاي مختلف سال زراعی  دم وحشی و جودره طی ماهگن

. نشان داده شده است 8اي درجه سه در شکل  برازش معادله چندجمله

هاي هرز  با شروع فصل سرد در اواخر پاییز از سرعت رویش این علف

گندمی کاسته شد و متعاقب آن با رفع سرما در اواخر زمسـتان مجـدداً   

، تا این که با برخورد به دماي باال در اواخر سرعت رویش فزونی یافت

توجه به روند تغییرات دمایی طی سال زراعـی  . بهار رو به کاهش نهاد

  . گویاي همبسته بودن سرعت رویش با نوسان دماست

سرعت رویش علف هرز گندم وحشی در شرایط پاییزي و بهـاري  

رد علـف  در مـو . برابر سرعت رویش زمستانه بود 5/3و  8/2به ترتیب 

 3/1هرز جودره نیز سرعت رویش در شرایط پاییزي و بهاري به ترتیب 

  ).8شکل (برابر سرعت رویش زمستانه بود  1/2و 

تـرین رخـداد در طـول     آفرینی در بقـاء، مهـم   رویش به دلیل نقش

توانـایی  ). 16و  14(شـود   ساله قلمداد مـی  هاي گیاهی یک حیات گونه

بنـدي   سـازي زمـان   طریـق بهینـه  هـرز از   هاي بینی رویش علف پیش

گیري از راهبردهاي مدیریتی موثرتر  عملیات کنترل سبب تسهیل بهره

، که این امر براي کشاورزان با توجه بـه فشـارهاي   )26و  24(شود  می

هـاي   بـه روش  ها و تمایـل  کش رو به تزاید براي کاهش مصرف علف

  ).17(غیرشیمیایی از اهمیت باالیی برخوردار است 

  

  در آزمایش رویش گلدانی1392-93هاي مختلف سال زراعی  پارامترهاي معادالت برازش داده شده به روند رویش گندم وحشی طی ماه -5جدول 

 Table 5- Equations parameters fitted to the data of wild wheat seeds emergence during different months of the growing 
season of 2013-2014 in the pot experiment 

Sowing date 

 a b x0 r2 P value تاریخ کاشت

24-08-92 89.49 (1.87) 0.75 (0.11) 7.18 (0.08) 0.99 <0.0001 
17-09-92 75.06 (0.74) 5.95 (0.22) 28.4 (0.15) 0.99 <0.0001 
04-10-92 95.91 (2.22) 5.49 (0.38) 23.8 (0.25) 0.99 <0.0001 
15-10-92 83.57 (1.15) 2.27 (0.19) 20.4 (0.14) 0.99 <0.0001 
03-11-92 86.58 (1.54) 0.87 (0.1) 12.7 (0.08) 0.99 <0.0001 
21-11-92 85.15 (0.67) 0.35 (0.03) 13.4 (0.05) 0.99 <0.0001 
01-12-92 92.03 (2.41) 2.09 (0.24) 13.2 (0.2) 0.99 <0.0001 
22-12-93 87.2 (1.63) 0.59 (0.12) 6.87 (0.22) 0.99 <0.0001 
03-01-93 91.6 (2.1) 0.72 (0.1) 5.79 (0.08) 0.99 <0.0001 
17-01-93 94.97 (0.57) 0.59 (0.03) 5.84 (0.02) 0.99 <0.0001 
04-02-93 90.92 (1.43) 0.41 (0.04) 5.22 (0.03) 0.99 <0.0001 
19-02-93 78.77 (3.16) 0.93 (0.19) 4.52 (0.14) 0.98 <0.0001 

  

  

  

  



  1397 پاییز، 3 شماره، 32 ، جلد)علوم و صنایع کشاورزي(نشریه حفاظت گیاهان      396

  در آزمایش رویش گلدانی 1392-93هاي مختلف سال زراعی  پارامترهاي معادالت برازش داده شده به روند رویش بذور جودره طی ماه -6جدول 

Table 6- Equations parameters fitted to the data of wild barley seeds emergence during different months of the growing 
season of 2013-2014 in the pot experiment 

Sowing date 

 a b x0 r2 P تاریخ کاشت

24-08-92 62.01 (0.55) 0.98 (0.04) 8.36 (0.03) 0.99 <0.0001 
17-09-92 63.47 (3.21) 11.85 (0.85) 39.88 (0.74) 0.99 <0.0001 
04-10-92 83.03 (0.85) 3.20 (0.15) 26.58 (0.09) 0.99 <0.0001 
15-10-92 81.55 (0.74) 2.03 (0.11) 21.45 (0.08) 0.99 <0.0001 
03-11-92 61.49 (0.74) 0.82 (0.07) 12.27 (0.05) 0.99 <0.0001 
21-11-92 86.35 (0.71) 0.21 (0.09) 13.39 (0.26) 0.99 <0.0001 
01-12-92 87.74 (2.39) 0.89 (0.19) 14.18 (0.14) 0.98 <0.0001 
22-12-93 78.48 (0.98) 0.64 (0.09) 6.97 (0.16) 0.99 <0.0001 
03-01-93 79.50 (0.52) 0.87 (0.03) 6.19 (0.02) 0.99 <0.0001 
17-01-93 56.11 (0.39) 0.49 (0.04) 5.78 (0.03) 0.99 <0.0001 
04-02-93 73.03 (1.69) 0.88 (0.09) 5.52 (0.05) 0.99 <0.0001 
19-02-93 58.58 (1.27) 0.65 (0.08) 5.23 (0.06) 0.99 <0.0001 

  

y = -9E-05x3 + 0.0671x2 - 15.197x + 1119.3
R² = 0.6918
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y = -5E-05x3 + 0.0344x2 - 7.6588x + 558.72
R² = 0.8147
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 1392-93هاي مختلف سال زراعی  گلدانی طی ماه

Figure 8- The emergence rate of wild wheat (left) and wild barley (right) at different intervals after seed harvest in the 
growing season of 2013-2014 in the pot experiment 

  

هـاي هـرز در موفقیـت اقـدامات      آگاهی از وضعیت رویـش علـف  

ان ها در زمـ  کش کاربرد علف. کنترلی از اهمیت بسزایی برخوردار است

تـرین عوامـل    ، خیلی زود یا خیلی دیرهنگـام، از جملـه مهـم   مناسبنا

رویشی برشمرده شـده اسـت    هاي پس کش ضعف کارایی کنترلی علف

رویشـی خیلـی زود صـورت     کش پـس  در صورتی که کاربرد علف). 4(

عملیـات   کـش تحـت تـاثیر    هاي رویش پس از کاربرد علف گیرد، موج

کـش خیلـی بـه     شوند و در صورتی که کـاربرد علـف   کنترلی واقع نمی

هاي علف هرز به دلیل انـدازه بـزرگ، کمتـر تحـت      تعویق بیفتد، بوته

گیرند و از سوي دیگر تا آن زمان نیز خسـارت   کش قرار می تاثیر علف

  ).25(آورند  به بار می

هـرز بـه شناسـایی     هـاي  انی اوج رویـش علـف  آگاهی از دوره زم

به ). 1(نماید  هاي هرز کمک می بندي مناسب براي مدیریت علف زمان

هاي کامالً عملی است کـه   تعویق انداختن تاریخ کاشت از جمله روش

، )12(هاي هرز رویش یافته اسـت   به طور موثري قادر به کنترل علف

البته موفقیت این روش بـه شـرایط اقلیمـی طـی فصـل پـاییز و بـه        

هـا از   رست خصوص رژیم بارش و دماي خاك و به تبع آن رویش دانه

  ).17(بانک بذر وابسته است 

  

  کلیگیري  نتیجه

یزیولـوژیکی عـالوه بـر    نتایج این پژوهش گویاي وجود خفتگی ف

خفتگی ناشی از اثرات پوسته بـذر و ضـرورت تکمیـل یـا اتمـام دوره      

رسی طی فصل تابستان بـراي بـذور گنـدم وحشـی و جـودره در       پس

بـرگ گنـدم وحشـی و     هاي هرز کشیده رویش علف. شرایط دیم است

جودره در فصول مختلف سال، از پاییز تا بهـار، بیـانگر راهبـرد بقـاي     

بـا  هاي هـرز اسـت، از ایـن رو     مستانه اختیاري در این علفساله ز یک

اعمال شخم آیـش در ابتـداي فصـل بهـار در مـزارع آلـوده بـه ایـن         

هاي رویش یافته طی فصول  توان ضمن کنترل بوته هاي هرز می علف

هـاي رویـش یافتـه متعاقـب      رست پاییز و زمستان از به بذرنشینی دانه

زراعی  از سوي دیگر با رعایت تناوب .شخم بهاره ممانعت به عمل آورد

هاي زمسـتانه و بهـاره در تنـاوب بـا گنـدم       و قرار دادن آیش یا کشت
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هـرز   هـاي  توان زمینـه تخلیـه قابـل توجـه بانـک بـذر ایـن علـف         می

هـاي رویـش یافتـه     رست بدیهی است دانه. برگ را فراهم نمود کشیده

عملیـات   ورزي طی فصل آیش یـا  طی فصل پاییز بر اثر عملیات خاك

  .روند تهیه بستر براي کشت زمستانه یا بهاره از بین می
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