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 (Avena ludovicianaهای مختلف یوالف وحشی )بینی الگوی سبزشدن جمعیتپیش

 4میترا تعصب شیرازیو  3، مصطفی اویسی2، حسن علیزاده2حمید رحیمیان مشهدی، 1سمیه فروزش
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 های هرز، دانشگاه علوم تحقيقاتکارشناس ارشد علف -4

 ۱9/9/93 افت:یخ دریتار 

 ۱3/2/94 رش:یخ پذیرات

 چکیده

ای سبزشدن توان به کنترل مناسب یوالف وحشی دست یافت که درک بهتری از الگوهباشد. زمانی میر غالت دانه ریز میبسيار مهم د هرزعلفیوالف وحشی 

در  ،ختلف کشورهرز از مناطق ميت این علفشش جمع  Avena ludovicianaوحشیهای مختلف یوالفآن داشت. جهت بررسی الگوی سبز شدن جمعيت

ة پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران در مزرع 1391-92بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی آزمایش فاکتوریل در قالب طرح 

الگوی سبزشدن آنها در دو شرایط آوری شدند و وحشی از مناطق اهواز، کرج، کامياران، قزوین، شيراز و اصفهان جمعهای یوالفجمعيتواقع در کرج، کشت شدند. 

شد در مزرعه شروع درجه روز ر 306وحشی به طور ميانگين از های یوالفدادند که سبزشدن جمعيت ی )آبياری و دیم( مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشانرطوبت

درجه روز  665تا  546ا شرایط دیم )بدرجه روز رشد( در مقایسه  482تا  461سبزشدن، در شرایط آبياری به درجه روز رشد کمتری ) %50شد و برای رسيدن به 

وحشی قزوین و اهواز در دو شرایط رطوبتی تفاوتی نداشت. های یوالفدرصد سبزشدن در جمعيت 50رشد( نياز داشتند. درجه روز رشد مورد نياز برای رسيدن به 

درجه روز  755 و 784شدن )به ترتيب  درصد سبز 50ز در شرایط دیم و آبياری بيشترین زمان را برای رسيدن به وحشی، جمعيت اهواهای یوالفدر بين جمعيت

توان بر اساس درجه آورد. نتایج این بررسی نشان داد میهرز، اتخاذ زمان مناسب کنترل را فراهم میهایبينی الگوی سبزشدن علفرشد( نياز داشت. امکان پيش

ار و یا مثل زمان انجام ماخ هرزعلفتواند بر روی عمليات مدیریت این ی میبيناین پيش کرد. بينیرا پيش وحشییوالف ظهور روز رشد حاصل از دمای خاک،

 ، مؤثر باشد.کشعلفپاشش 

 یوالف وحشی، دمای خاک، درجه روز رشد، شرایط رطوبتی کلیدی: یهاواژه
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 مقدمه

ياهان گ فنولوژیکی رویدادهای تریناز مهم گياهچه، شدنسبز

 دهدمی قرار تأثير تحت ار هرز هایگونه استقرار كه باشدمی

(2000., et alForcella ). دوره یك در هرزهایعلف بيشتر 

 شدنسبز الگوی هااغلب گونه شوند وسبز می خاص، زمانی

هرز های. زمان ظهور علف) ,1996Anderson( دارند مشخصی

هرز و همچنين عملکرد بر رقابت بين گياه زراعی و علف

د ارد و مطالعات متعددی در مورمحصول زراعی اثر بسزایی د

  ,2002Bradford(هرز صورت گرفته است ظهور علف

;Forcella et al., 2000).  

بينی ی پيشهامدل ۀبسياری از این مطالعات به منظور توسع

تواند اطالعاتی در مورد روش و زمان كنترل است كه می

          هرز را برای كشاورزان فراهم سازدهایعلف

)2003rundy, G.( زنی و ترین عامل در جوانهاولين و مهم

. بسياری ( ,9819Forcella)هرز، دما است هایشدن علفسبز

 بر این باورند كه دما اولين عامل محيطی است كه خواب و

ز ن ادهد، بنابرایهرز را تحت تاثير قرار میهایزنی علفجوانه

 هرز استفادهشدن علفبينی سبزآن بعنوان مبنایی در پيش

 et al Alm ;., 1990et alld Arno-Benech ,.1993;) اندكرده

 2003., et alLeblanc  ;2004., et alLeon ).  به طوری كه

بر اساس  هرزعلفبينی ظهور زمان دمایی برای پيش مدل

         درجه حرارت )درجه روز رشد(، طراحی شده است
.(Bewick et al., 1988; Satorre et al., 1985)  

 از یکی برگ، باریك هرزهایعلف بين وحشی دریوالف

 بين باشد. ازمی كشور زارهایكشت هرزهایعلف ترینمهم

وحشی در كشور، یوالف وحشیمختلف یوالف هایگونه

 بيشتری عموميت (،Avena ludoviciana Durieu) زمستانه

 غالت با همراهی در دیرینه سابقه و داشته

 (Baghestani et al., 2008 & Atri et al., 1998)  .دارد

صورت  رشد فصل سراسر در اغلب وحشیسبزشدن یوالف

زراعی رسيده و  گياه از گيرد و بذور سبز شده، زودترمی

  .(Owen & Powles, 2009)یابد پراكنش می

وحشی در مزارع دیم هرز یوالفبا توجه به اینکه مشکل علف

  ;Mesbah et al. 1995)دارد و هم مزارع آبی وجود 
Morishita & Thill 1988; Thurston & Phillipson 1976; 

Chancellor & Peters 1976) هرز بدليلو اینکه این علف 

 بيشتر در اكولوژیکی و زیستی گوناگون شرایط با سازگاری

 et Montazeri) وجود دارد هرزعلف بصورت ایران هایاستان

al., 2005) ام از این مناطق از شرایط آب و هوایی و هر كد

گردد كه آیا متفاوتی برخوردارند، این سوال مطرح می

شدن یکسانی  ی مختلف از روند سبزهاهای اقليمجمعيت

برخوردار هستند و یا به عبارتی دیگر با توجه به شرایط آب و 

اند، ممکن است هوایی مختلف كه بذرها در آن نمو یافته

ای در طول فصل وجود داشته باشد؟ بنابراین ظهور پراكنده

وحشی  هدف از این تحقيق بررسی الگوی سبزشدن یوالف

 باشد.مناطق مختلف در دو شرایط رطوبتی آبياری و دیم می

 هامواد و روش

 فصل در موقعيت جغرافيایی محل اجرای طرح: این آزمایش

 كشاورزی پردیس هشیپژو مزرعه در ۱392-۱39۱ زراعی

 دقيقه 56 و درجه 35 جغرافيایی عرض با تهران هدانشگا

 با شرقی دقيقه 58 و درجه 50 جغرافيایی طول و شمالی

 منطقه هوای و شد. آب اجرا دریا سطح از متر ۱3۱2 ارتفاع

 .باشدمی معتدل و خشك نيمه مناطق جز اقليمی نظر از كرج

 سی بود. ر-بافت خاک زمين زراعی، لومی

وحشی كه در اواخر های یوالفجمعيتدر این بررسی، از بذر 

از شش منطقه شيراز، اهواز،  ۱39۱بهار و اوایل تابستان سال 

كرج، قزوین، كامياران و اصفهان جمع آوری شده بودند، 

درجه  20±۱استفاده شد. بذور تا زمان كاشت در دمای اتاق )

 گراد( نگهداری شدند.سانتی
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وحشیهای یوالفیتآوری بذر جمعمشخصات جغرافیایی مناطق جمع -1جدول   

Table 1- Geographic characteristics of the locations that the A. ludoviciana seeds were collected 
 

 وحشیهای یوالفخصوصیات محل جمع آوری بذور جمعیت -2جدول 

Table 2- characteristics of the locations that the A. ludoviciana seeds were collected 

Sampling sites Collection situation Moisture condition Crops planted 
Ahvaz In farm Irrigation Wheat 
Shiraz In farm Irrigation Wheat 

Karaj Besides farm Irrigation Alfalfa 

Ghazvin Besides farm Irrigation Alfalfa -Clover 

Isfahan In farm Irrigation Wheat 

Kamyaran In farm Irrigation Wheat 

 

ابتدا وزن صد دانه زنی در آزمایشگاه: آزمایش جوانه -2-1

های مناطق مختلف بذور به منظور بررسی تفاوت جمعيت

ور (. سپس به منظ3وحشی اندازه گيری شد )جدول یوالف

آوری شده، آزمایشی به زنی بذور جمعبررسی درصد جوانه

صورت فاكتوریل در قالب طرح كامالً تصادفی در چهار تکرار 

بذر  به انجام رسيد. تيمارهای آزمایشی عبارت بودند از

وحشی )شيراز، كرج، قزوین، كامياران، های یوالفجمعيت

 (.گرادیدرجه سانت ۱5و  ۱0 ،5 ،3) دما اهواز و اصفهان( و

ها درون ژرميناتورها به مدت دو هفته قرار داده دیش پتری

های استریل شده در زیر هود، شدند. بذور درون پتری دیش

متر كه حاوی یك برگ كاغذ صافی واتمن سانتی 9به قطر 

ليتر آب ميلی 5بودند، قرارداده شدند. سپس به هر پتری دیش 

 مستقيم در تماس بذور كه طوری مقطر استریل اضافه گردید به

 درون هادیش بودند. به منظور حفظ رطوبت، پتری آب با

 درون كاغذ صافی شفاف نگهداری شدند. نایلونی هایكيسه

 آزمایش مرطوب طی در لزوم صورت در هادیش پتری

 ظروف مربوطه، به در قرارگيری از پس بذور .شدند نگهداشته

 قرار رميناتورهاژ مورد نظر درون دماهای در روز ۱5 مدت

نوسان دمایی  روز انجام شد. ۱5شمارش بذور پس از  .گرفتند

 گراد بود. معياردرجه سانتی ± 5/۱در ژرميناتورها در بازه 

متر، در ميلی 3تا  2چه به طول مشاهده خروج ریشه زنیجوانه

  (Beheshtian et al., 2011).نظر گرفته شد 

ایش به صورت آزمآزمایش سبزشدن در مزرعه:  -2-2

های كامل تصادفی با سه تکرار فاكتوریل در قالب طرح بلوک

وحشی های یوالفانجام شد. فاكتورهای آزمایشی، جمعيت

)كامياران، كرج، قزوین، اصفهان، شيراز و اهواز( و دو حالت 

رطوبتی )شرایط دیم كه متکی بر نزوالت جوی است و 

و به صورت  آبياری به صورت هفتگی بر اساس عرف منطقه

متر سانتی 2دستی( بودند. كشت بذور بصورت دستی در عمق 

انجام شد. فاصله بين و روی ردیف به  ۱39۱در مهر سال 

× 5/۱ی آزمایشی به ابعاد هامتر در كرتسانتی۱0و  20ترتيب 

متر، بود. عمليات آماده سازی زمين یك هفته قبل از  5/۱

سازی زمين ادهكشت صورت گرفت. مطابق عرف منطقه، آم

درصد  75شامل آبياری و شخم زدن )وقتی رطوبت خاک به 
۱FC دار بود سپس دوبار دیسك رسيد(، با گاوآهن برگردان

عمود بر هم زده شد و عمليات تسطيح نيز با لولر انجام شد. 

نمونه برداری از كل كرت صورت گرفت. در داخل هر كرت 

                                                 
1 Field capasity 

Sampling 

site 

Minimum 

Temperature 

(˚c) 

Maximum 

Temperature 

(˚c) 

Mean 

temperature 

(˚c) 

Climate 
Average annual 

precipitation (mm) 
Latitude Longitude 

Elevation 

(m) 

Ahvaz -7 54 26.4 Hot and 

humid 

205.4 32˚14'28"N 48˚47'55" E 105 

Shiraz 9.8 25.6 17.7 Cold 313.4 29° 33' 41"N  52° 36' 09" E  1593 

Karaj -7.4 41 14 Cold 241 35˚48.07" N 50˚56.982'E 1302 

Ghazvin 2 18 14.5 Cold 316.4 36˚13'93" N 50˚09'366"E 1331 

Isfahan 9.3 23.3 16.3 Cold 120 32˚41'.57"N 51˚31'15" E 110 

Kamyaran -10 36 12.8 Cold 887 34˚47.68'N 35˚54.5' E 1440 



 (۱) ۱۱هرز های(/ مجله دانش علف۱394) و همکاران فروزش                                                                               94

   

دند. زمان وحشی كشت شعدد بذر یوالف ۱00آزمایشی 

بصورت هفتگی  جمعيت در هر خاک از هاجوانه خروج

 و در هر بار شمارش حذف شدند.  یادداشت

های شدن جمعيتبه منظور توصيف الگوی سبز

وحشی، سبزشدن تجمعی در برابر زمان دمایی یا درجه یوالف

( بررسی شد. زمان دمایی از معادله زیر ۱GDDروز رشد )

 بدست آمد:

GDD)۱(                              bT-   

-: تاریخ شروع زمانiایی تجمعی، دم-زمان GDD:كه در آن 

 ۀمدت زمان الزم برای تکميل دور nدمایی تجمعی، 

حداقل دمای   minTحداكثر دمای روزانه،   maxT سبزشدن،

خ ردمای پایه، كه كمتر از آن سبزشدن  bTروزانه بدست آمد. 

 درجه سانتی گراد 8/0 ،(Wang, 1960)دهد نمی

(2005., et alLeguizamon ) اطالعات . در نظر گرفته شد

 خاک متریسانتی 5 عمق مربوط به دمای حداكثر و حداقل در

 زمان تا كاشت زمان در طول شبانه روز و ميزان بارش از

های مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و گياهچه )ماه آخرین سبزشدن

تگاه هواشناسی مزرعه پژوهشی پردیس اسفند( از ایس

ی متر 500كشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران واقع در 

 (.۱محل آزمایش بدست آمد )شکل 

 Sigma Plot 11 از رگرسيون غير خطی با استفاده از نرم افزار

 ها استفاده شد. مدلبرای بيان الگوی سبزشدن تجمعی گياهچه

 ها برازش داده شد.سيگموئيدی سه پارامتره به داده

                                               )2( 

 aهرز در طول فصل، سبزشدن تجمعی علف Yكه در آن 

مجانب باالی منحنی یا همان حداكثر درصد سبزشدن تجمعی 

یا زمان دمایی كه در آن ميزان  GDDميزان  0Xهرز، علف

شيب منحنی یا b رسد و یدرصد م 50سبزشدن تجمعی به 

شود، محسوب محسوب می GDDسرعت سبزشدن به ازاء هر 

                                                 
1 Growing Degree Day (GDD) 

به وسيله  مورد استفاده قرار گرفت. ارزیابی برازش مدل

و ضریب  )RMSE( 2شاخص ميانگين مربعات ریشه خطا

 ( انجام شد:4و  3)معادالت  3adj 2Rگيریدقت اندازه

                                       )3( 

                                           )4( 

گيری شده به ترتيب مقادیر اندازه iP و iOكه در این دو معادله 

 RMSEباشد. ميانگين مشاهدات می و پيش بينی شده و 

  باشد.مینزدیکتر به یك باشد، نشانگر برازش  adj 2Rكوچکتر و 

 Mean emergence "ميانگين زمان سبزشدن"دو شاخص 

time  سرعت سبزشدن"و" Emergence rate index  نيز برای

مقایسات تکميلی سبزشدن محاسبه شد. شاخص ميانگين 

         زمان سبزشدن از طریق فرمول زیر محاسبه شد

(Bilbro & Wanjura, 1982). 

                                              )5( 

و شاخص سرعت سبزشدن نيز از فرمول زیر بدست آمد 

(Bilbro & Wanjura, 1982). 

                                                     )6( 

های جدید شمارش شده تعداد گياهچه N1…Nnها كه در آن

از هر  GDDر عبارتست از مقدا nt…1tدر هر نمونه برداری، 

تعداد مراحل شمارش است  nشمارش تا شمارش بعدی و 

(Bilbro & Wanjura, 1982)ها . گرچه استفاده از این شاخص

تواند جزئيات فرایند سبزشدن را نشان دهد ولی ابزار نمی

  (Dorado et al., 2009).ها استتری برای درک تفاوتساده

، تجزیه آماری Excel 2007ها با كمك نرم افزار رسم شکل

ها نيز با و مقایسه ميانگين SAS 9.1ها توسط نرم افزار داده

 آزمون دانکن انجام شد.

                                                 
2 Root mean square of error 
3 R2 adjusted 
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  1392-1391طول فصل زراعی  در خاک متری سانتی 5 عمق در بیشینه و کمینه دمای و بارندگی میزان -1 شکل 

Figure 1- Minimum and maximum temperatures and pericipitation at the 5 cm soil depth in 2012-2013 
 

 نتایج و بحث

ميانگين وزن صد زنی در آزمایشگاه: آزمایش جوانه -3-1

آوری شده از مناطق وحشی جمعهای یوالفدانه جمعيت

نشان داده شده است. همانطور كه  3مختلف، درجدول 

شود بيشترین و كمترین وزن صد دانه به ترتيب به مالحظه می

 4/3گرم( و اهواز ) 84/4وحشی كامياران )های یوالفجمعيت

 گرم( تعلق داشت.

های زنی جمعيتنتایج بررسی درصد جوانه 2شکل 

ها از این نظر دهد كه بين این جمعيتوحشی نشان مییوالف

 .(P<0.01)تفاوت معنی داری وجود نداشت 

 ی استانداردوحشی همراه با خطایوالف هایبذور جمعیت دانه صد وزن 3-جدول

Table 3- 100 seeds weight of A.ludoviciana populations The number in pranthecies is standard error. 

 

 

 
 دهدرا نشان می عمودی خطای معیارزنی. میله وحشی و درصد جوانههای یوالفمعیتجاثر متقابل  -2شکل 

Figure 2- Interaction of A.ludoviciana populations and seed germination (%) vertical bars represent SE 

A.ludoviciana populations  Kamyaran Karaj Ahvaz Ghazvin Shiraz Isfahan 
100 seeds weight (g) ، 4.84(0.02) 3.84(1.32) 3.4(0.44) 3.78(0.05) 3.9(0.07) 3.69(0.01) 
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 دهدعمودی خطای معیار را نشان میف وحشی. میله زنی بذور یوالاثر متقابل دما و درصد جوانه -3شکل 

Figure 3- Interaction of temperature and A.ludoviciana seed germination (%) vertical bars represent SE 
 

 ۱0، 5، 3ر دماهای زنی ددهندۀ درصد جوانهنيز نشان 3شکل 

باشد كه بين دماهای مختلف و گراد میدرجه سانتی ۱5و

داری مالحظه نشد زنی نيز تفاوت معنیدرصد جوانه

(P<0.01) . 

یج نتا وحشی در مزرعه:های یوالفسبزشدن جمعیت -3-2

های تجزیه واریانس نشان دادند اثر متقابل بين جمعيت

سبزشدن این  بر روی وحشی و شرایط رطوبتییوالف

ها نشان داری بود )دادهدر سطح یك درصد، معنی هرزعلف

 داده نشده است(.

وحشی و های یوالفمعنی دار شدن اثر متقابل بين جمعيت

دهد شرایط رطوبتی بر روی سبزشدن یوالف وحشی نشان می

ها در شرایط دیم و آبياری از نظر درصد سبزشدن، كه جمعيت

ادند. درصد سبزشدن در شرایط آبياری واكنش متفاوتی نشان د

وحشی كامياران، اصفهان، قزوین و های یوالفو دیم جمعيت

شيراز نسبت به دو شرایط آبياری و دیم یکسان بود و در یك 

 ها نشان داده نشدهقرار گرفت )داده (P<0.01)سطح آماری 

وحشی كرج و است(. ولی درصد سبزشدن دو جمعيت یوالف

به عبارت دیگر آبياری و دیم متفاوت بود. اهواز در شرایط

 

 شرایط آبیاری و دیم  دروحشی های یوالفدرصد سبزشدن تجمعی جمعیتمقایسه  -4شکل 

Figure 4- Cumulative emergence (%) of A.ludovicianain irrigated and dry farming conditions 
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وحشی تحت تاثير و جمعيت یوالفدرصد سبزشدن این د

وحشی اهواز بر شرایط رطوبتی قرار گرفت. جمعيت یوالف

وحشی كرج، در حالت دیم كه آبياری یوالف خالف جمعيت

ه بصرفاً متکی بر بارندگی بود، درصد سبزشدن بيشتری نسبت 

 (. تنوع الگوی سبزشدن در بين4شرایط آبياری داشت )شکل 

در  (Hordeum spontaneum Koch)های جودره جمعيت

 ,.Pour-Ali Moghanloo et al)  (2013كشور نيز توسط

های مشاهده شد. البته با توجه به تفاوت بين جمعيت

وحشی از نظر وزن صد دانه و تفاوت شرایط آب و یوالف

 بود. ها دور از انتظار نهوایی در هنگام تشکيل بذر، این تفاوت

های های جمعيتاهچهنمودار برازش سبزشدن تجمعی گي

دریافتی در  GDDوحشی در برابر زمان دمایی )مختلف یوالف

طول فصل( در شرایط آبياری و دیم با استفاده از معادله 

و تخمين  4( در شکل 2سه )معادله  ۀسيگموئيدی درج

پارامترها و شاخص نيکویی برازش به روش تجمعی در برابر 

. با استفاده از این ، نشان داده شد5زمان دمایی در جدول 

وحشی توان گفت كه جمعيت یوالفشکل و جدول می

وحشی، با های یوالفكامياران در مقایسه با سایر جمعيت

( در دو شرایط آبياری 0Xكمترین ميزان زمان دمایی )ضریب 

 50درجه روز رشد( زودتر به  546و  448و دیم )به ترتيب 

د سبزشدن (. ميزان درص5درصد سبزشدن رسيد )جدول 

 وحشی كامياران در هر دو شرایط آبياری و دیمجمعيت یوالف

وحشییکسان بود. به عبارت دیگر، سبزشدن جمعيت یوالف

 كامياران، تحت تأثير رطوبت قرار نگرفت. 

وحشی بيشترین ميزان درصد سبزشدن، در جمعيت یوالف

( در هر دو شرایط آبياری و دیم )به ترتيب aكامياران )ضریب 

(. شاید بتوان یکی از 5درصد( مشاهده شد )جدول  55و  53

دالیل سبزشدن بيشتر این جمعيت را در مقایسه با دیگر 

ای به وزن بذور این وحشی تا اندازههای یوالفجمعيت

 8/4جمعيت مرتبط دانست كه بيشترین مقدار وزن صد دانه )

 (Downing et al., 1997(. ۱گرم( را داشت )جدول 

;(Rosenzweig & Parry, 1994; اظهار تحقيقات خود در 

 رشد فصل طول كه تغييرات وزن بذورگياهی با اندداشته

باشد و وزن بذر تا حد زیادی با شرایط محيطی گياه مرتبط می

 ,Winn, 1991; Fenner, 1992; Wolfe)گردد مادری تعيين می

وحشی كامياران، بدليل . گياهان مادری جمعيت یوالف(1995

گراد( در این منطقه )جدول درجه سانتی 8/۱2بودن دما ) یينپا

هایی با تری را گذرانده و نتيجتاً دانه( فصل رشد طوالنی۱

 تری حاصل شده است. وزن بيش

 ;Stanton, 1984; Wulff, 1986)بين وزن بذر با سبزشدن آن 

El-Keblawy & Lovett-Doust, 1998) ارتباط مثبتی    

(Wang et al., 2010)  وحشی یوالف وجود دارد. جمعيت

ۀ ها در شرایط آبياری، دورجمعيت سایر با در مقایسه كامياران

درجه روز  GDD 26/306)در متوسط  زودتر را سبزشدن

 نيز ترسریع و شروع وحشیهای یوالفجمعيت دیگر رشد( از

 .(5رسانيد )شکل  پایان به

 ان دمایی به روش تجمعی در برابر زم سیگموئیدی سه پارامتری ۀبرازش معادلو شاخص نیکویی  تخمین پارامترها -5جدول 

Table 5- Parameters estimate of sigmoid function fitted to cumulative emergence of A. ludoviciana against thermal time 

Population Treatment a±se b±se X0±se R2 adj R MSE 

Ahvaz Irrigated 29.54 (2.42) 91.76 (16.5) 755.59 (19.6) 0.86 3.75 

Dryland 42.60 (2.59) 54.55 (10.3) 784.65 (9.91) 0.86 5.87 

Shiraz Irrigated 23.32 (0.57) 46.97 (13.5) 461.33 (15.1) 0.82 3.68 

Dryland 26.22 (0.62) 26.81 (6.64) 638.42 (7.52) 0.90 3.60 

Karaj Irrigated 27.97 (0.74) 59.65 (14.7) 466.0 (17.5) 0.87 3.64 

Dryland 13.26 (0.35) 25.75 (6.4) 665.28 (14.2) 0.93 1.51 

Ghazvin Irrigated 35.66 (0.77) 47.87 (11.9) 685.78 (6.89) 0.86 4.96 

Dryland 38.08 (1.12) 46.25 (9.4) 635.74 (10.3) 0.89 5.13 

Isfahan Irrigated 37.04 (0.72) 46.02 (10.1) 482.20 (11.8) 0.89 4.57 

Dryland 32.60 (0.88) 22.77 (6.85) 639.99 (8.14) 0.87 5.26 

Kamyaran Irrigated 53.49 (0.58) 42.48 (5.94) 448.37 (6.62) 0.95 3.89 

Dryland 55.80 (1.14) 61.95 (9.38) 546.02 (10.9) 0.92 5.76 
a: upper asymptote                                b: slope of curve                                x0 : GDD to reach the %50 cumulative emergence 
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 50جمعيت یوالف وحشی اهواز از لحاظ زمان رسيدن به 

درصد سبزشدن در دو شرایط آبياری و دیم بيشترین ميزان 

درجه روز رشد( را در  784و  755زمان دمایی به ترتيب )

وحشی سپری كرد )جدول های یوالفمقایسه با سایر جمعيت

(. جمعيت یوالف وحشی اهواز بر خالف جمعيت یوالف 5

هر وحشی كامياران، در دو شرایط رطوبتی دیرتر در مزرعه ظا

كه در تر بود. بطوریسبزشدن آن نيز طوالنی ۀشد و دور

د درجه روز رش 73/۱۱66ن شرایط آبياری و دیم با سپری كرد

درصد گياهچه به سبزشدن خود  42و  29و به ترتيب با 

وحشی اهواز (. جمعيت یوالف5و جدول  5خاتمه داد )شکل

( باالتری bدر دو شرایط رطوبتی سرعت سبزشدن )ضریب 

 (.5وحشی داشت )جدول های یوالفنسبت به سایر جمعيت

خير در سبزشدن این دهد تأمینيز نشان  2همانطور كه جدول 

تواند ناشی از وزن بذر )وزن صد وحشی میجمعيت از یوالف

گرم(، كه دارای كمترین مقدار در بين دیگر  38/2دانه 

وحشی به دليل شرایط محيطی رویش های یوالفجمعيت

درجه  4/26یافته در آن، باشد. باال بودن متوسط دمای منطقه )

شدن دورۀ رسيدن بذر تر گراد( كه منجر به كوتاهسانتی

(، اغلب در كاهش اندازۀ بذر تاثير ۱شوند )جدول می

تفاوت در  (Mennan & Ngouajho, 2006).گذارد می

 ,.Milberg et al)خصوصيت سبزشدن مربوط به اندازه بذر 

1996, Paolini et al., 2001) ها از جمله در بسياری از گونه

 ,.Mathur et al., 1982, Willenborg et al) وحشی یوالف

بذر عامل مهمی  ۀنشان داده شده است. از اینرو، انداز (2005

 ,Mennan & Ngouajho)شود در بانك بذر محسوب می

 رسيدن در تاخير زمان دمایی و ميزان بيشترین . دریافت(2006

 H.spontaneumجودره  جمعيت در سبزشدن، درصد 50 به

 Pour-Ali) شد مشاهده نيز آوری شده از اهوازجمع

Moghanloo et al., 2013)وحشی . همچنين جمعيت یوالف

اهواز، در حالت دیم كه آبياری صرفاً متکی بر بارندگی بود 

نسبت به شرایط آبياری، بيشتر سبز شدند. بيشتر بودن ميزان 

وحشی در شرایط دیم شاید به های یوالفسبزشدن جمعيت

متر ميلی 24كاشت، روز بعد از  ۱0این دليل بود كه در مدت 

بارندگی اتفاق افتاد كه این ميزان دو برابر مقدار بارندگی مؤثر 

در  (Khajeh pour, 2002 ).برای خيس شدن سطح خاک بود 

های مختلف این سال شرایط دیم حاكم بر جمعيت

وحشی، شرایط كمبود رطوبت برای سبزشدن نبوده یوالف

هایی اد در كرتاست. از سوی دیگر مشاهدات مزرعه نشان د

كه تحت تأثير نزوالت جوی قرار گرفتند، خاک تخلخل بيشتر 

ها به آسانی از آن كه گياهچهو فشردگی كمتری داشت، بطوری

باران نيز عامل  درآب موجود خارج شدند. همچنين نيترات

ها است به سبزشدن بيشتر گياهچه دیگری بر تحریك

.(Ardakani, 2002) ایش نفوذپذیری نيترات، از طریق افز

وحشی و پوسته، منجر به از دست رفتن خواب در یوالف

 & Sexsmithها شده است چندین گونه دیگر از باریك برگ

Pittman, 1963) (Cairns & deVilliers, 1986; اما در .

های آبياری شده، سطح خاک سله بسته بود كه ممکن است كرت

و همچنين  ,Hanks & Thorp)  (1956منجر به كاهش نفوذ اكسيژن

شده و كاهش  (Awadhwal & Thiersten, 1985)  نفوذ رطوبت

 وحشی را سبب شده باشد.های یوالفسبزشدن جمعيت

وحشی كرج در شرایط دیم، كمترین درصد جمعيت یوالف

درصد( را داشت. به عالوه سرعت سبزشدن  ۱3سبزشدن )

جمعيت كرج در حالت دیم، نصف حالت آبياری بود. 

روز  درجه 466ين این جمعيت در شرایط آبياری )همچن

 50درجه روز رشد(، به  665رشد( زودتر از شرایط دیم )

(. همانطور كه 5و شکل  5درصد سبزشدن رسيد )جدول 

شود، درصد و سرعت سبزشدن و زمان الزم برای مالحظه می

وحشی كرج یوالف درصد سبزشدن در جمعيت 50رسيدن به 

وبتی قرار گرفت. در مواردی بهترین تحت تاثير شرایط رط

ظرفيت زراعی  ٪75تا  50وحشی در رطوبت ظهور یوالف

 .(Sharma et al., 1976)مشاهده شده است 
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 ▲تی در طول فصل(. در شرایط آبیاریدریاف GDDدمایی )های مختلف یوالف وحشی در برابر زمان های جمعیتسبزشدن تجمعی گیاهچه -5شکل 

 ))/b/0x-x-+exp(1Y=a((تابع برازش یافته سیگموئیدی سه پارامتره ). ∆و دیم

Figure 5- Percent cumulative seedling emergence of A. ludoviciana populations against thermal time (growing degree days) ın dryland and 

irrigated condition (Fitted line sigmoid equation symbol observed emergence)  
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جمعيت یوالف وحشی قزوین در شرایط آبياری و دیم، 

وز درجه ر 635و  685بيشترین مقدار زمان دمایی )به ترتيب 

درصد سبزشدن بعد از جمعيت  50رشد( را برای رسيدن به 

ز اهواز، دریافت كرد. این جمعيت بيشترین درصد گياهچۀ سب

درصد( بعد از  38و  35شده را در دو شرایط رطوبتی )

 جمعيت كامياران، داشت. 

 50وحشی شيراز زمان الزم برای رسيدن به در جمعيت یوالف

درجه روز رشد( در  638درصد سبزشدن در شرایط دیم )

 درجه روز رشد( بيشتر بود 46۱مقایسه با شرایط آبياری )

وحشی شيراز، در (. جمعيت یوالف5و شکل  5)جدول 

شرایط دیم سرعت سبزشدن كمتری نسبت به شرایط آبياری 

داشت. با وجود تفاوت در سرعت سبزشدن جمعيت 

های وحشی شيراز در دو شرایط رطوبتی، بين گياهچهیوالف

درصد گياهچه( تفاوت چندانی وجود  26و  23سبز شده )

 (. 5و شکل  5نداشت )جدول 

های مختلف یك عامل اصلی در تفاوت سبزشدن بين جمعيت

های ژنتيکی كه در نتيجه هرز شاید بدليل تفاوتعلف

آب و هوایی باشد،  2با توجه به فشارهای انتخابی ۱سازگاری

 & Clements & Ditommaso, 2011; Morrow)رخ دهد 

Gealy, 1983; Imam & Allard, 1965)  این فشارها ناشی از

ميزان بارندگی، ارتفاع از سطح دریا، دما، رطوبت خاک و 

 ;Philippi, 1993; Andersson & Milberg, 1998اندازه بذر )

Baskin & Baskin, 1998; Meyer & Monsen, 1992; 
Benech-Arnold et al., 2000;.آوری زیرا بذور جمع (، است

شده از مناطق مختلف به شرایط اكولوژیکی مختلفی كه در آن 

                  اند اند، سازگاری پيدا كردهتشکيل شده

Mennan & Ngouajho, 2006).) 

و  482وحشی اصفهان با دریافت زمان دمایی یوالف جمعيت

درصد سبزشدن رسيد. درصد  50درجه روز رشد به  639

وحشی اصفهان در های سبز شده جمعيت یوالفاهچهگي

                                                 
1 Adaptation 
2 Selection Pressure 

 5درصد بود )جدول  32و  37شرایط آبياری و دیم به ترتيب 

وحشی )به استثناء های یوالف(. در كليه جمعيت5و شکل 

قزوین( در شرایط دیم نسبت به شرایط آبياری، زمان دمایی 

درصد سبزشدن بيشتر بود  50مورد نياز برای رسيدن به 

 (. 5)جدول 

وحشی كامياران در جمعيت یوالف 3شاخص سرعت سبزشدن

این جمعيت  شرایط دیم، از همه باالتر بود كه با شرایط آبياری

داری نداشت. اما ميانگين زمان از نظر آماری تفاوت معنی

وحشی اهواز در هر دو شرایط یوالف ، در جمعيت4سبزشدن

ر بود كه با وحشی، بيشتهای یوالفرطوبتی از بقيۀ جمعيت

های یوالف وحشی كرج و شيراز در یك سطح آماری جمعيت

وحشی اهواز نياز به دریافت یوالف قرار گرفت. جمعيت

درصد سبزشدن،  50درجه روز رشد بيشتری برای رسيدن به 

 (. 6داشت )جدول 

 بطور كلی زمان دمایی الزم برای شروع و خاتمه سبزشدن و

دو شرایط رطوبتی به  وحشی درهای یوالفرشد جمعيت

 ۱30درجه روز رشد كه معادل  ۱۱66و  306ترتيب برابر با 

ین (. نتایج ا5ماه بود، برآورد شد )شکل  4روز یا تقریبا 

بينی آزمایش نشان داد كه استفاده از زمان دمایی برای پيش

های وحشی با استفاده از مدلهرز یوالفسبزشدن علف

هی وان یك ابزار پيش آگای به عنتواند با دقت باالیتجربی می

هرز قرار گيرد. تأخير در جهت مدیریت اصولی این علف

های خاک مصرف كشعلفكشت محصول و یا بکارگيری 

 هرز تاثيرگذار باشند.تواند در كنترل مؤثر این علفمی

 خصوصيات دما و رطوبت، ميزان نور، جمله از مختلفی عوامل

 بر گذار تاثير عوامل انعنو خاک به شيميایی و فيزیکی

). et alBenvenuti ,.است  شده عنوان هرزهایعلف سبزشدن

پاسخ سبزشدن، با درجه حرارت محيط و پراكندگی  (2001

 ,Baskin & Baskin)ها در ارتباط است جغرافيایی جمعيت

2001; Probert, 1992)بينی الگوی سبزشدن به منظور . پيش

                                                 
3 Emergence Rate Index (ERI) 
4 Mean Emergence Time (MET) 
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 وحشی  یوالف های مختلفجمعیت سبزشدن ٪50 برای نیاز تجمعی مورد درجه روز رشدمیزان  و( 4 و3 معادالت)سبزشدن  یهاشاخص -6 جدول

Table 6- Emergence indices (calculated using equations 3, 4) and thermal time to reach 50% emergence of A. ludoviciana seedling 

populations 
Population Treatment MET ERI GDD to reach the 50% cumulative emergence 

Ahvaz Irrigation 893.34 a 0.033 fg 755.59 (19.6) 

Rainfed 840.49 a 0.048 df 784.65 (9.91) 

Shiraz Irrigation 549.33 eg 0.043 e-g 461.33 (15.1) 

Rainfed 722.68 b-e 0.036 e-g 638.42 (7.52) 

Karaj Irrigation 580.63 d-g 0.042 e-g 466.0 (17.5) 

Rainfed 769.97 a-c 0.023 g 665.28 (14.2) 

Ghazvin Irrigation 535.61 fg 0.066 b-d 685.78 (6.89) 

Rainfed 696.65 b-f 0.053 c-f 635.74 (10.3) 

Isfahan Irrigation 566.13 dg 0.066 b-d 482.20 (11.8) 

Rainfed 708.33 b-f 0.046 d-f 639.99 (8.14) 

Kamyaran Irrigation 702.77 b-f 0.086 ab 448.37 (6.62) 

Rainfed 624.97 c-g 0.088 a 546.02 (10.9) 
MET::Mean Emergence Time (GDD)          ERI:Emergence Rate Index (%GDD) 
Within and between each population, MET and ERI values followed by the same letter are not significantly different (p>0.005). 

 

های كنترل، در جلوگيری و به حداقل رساندن اثر تعيين روش

هرز بر عملکرد و كيفيت محصول مؤثر خواهد بود. علف

پاسخ سبزشدن، با درجه حرارت محيط و پراكندگی 

ين همچن .های یك گونه در ارتباط استجغرافيایی جمعيت

گيرد، بر روی شرایط محيطی نيز كه بذر در آن محيط قرار می

سبزشدن بذور تأثير بسزایی دارد. منبع تغيير در سبزشدن 

های مختلف یك گونه، ممکن است ناشی از تفاوت جمعيت

های فيزیولوژیك مربوط به ها و پاسخنيازهای محيطی جمعيت

. (Forcella et al., 2000; Probert, 1992)محيط رویش باشد 

بينی الگوی رویش عالوه بر تعيين زمان بهتر در واقع با پيش

توان به زمان مناسب مدیریت یك برای كشت گياه زراعی، می

بخصوص كنترل شيميایی آن دست پيدا كرد و از  هرزعلف

هرز با گياه زراعی و همچنين مصرف رقابت علف

روی عمليات  تواند بربينی میها، كم كرد. این پيشكشعلف

و یا  كشعلفهرز مثل زمان انجام پاشش مدیریت این علف

 ماخار مؤثر باشد.
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Abstract 

Wild oat is an economically important annual weed throughout small grains production areas. Timely and more 

accurate control of wild oat may be developed if there is a better understanding of its emergence patterns. Six wild oat 

populations, collected from different climate regions, were sown in agricultural reaserch field of University of Tehran 

located at Karaj, Iran during 2012-2013 growing season. The experimental design was a randomized complete blocks 

with factorial arrangement of treatments in three replications. Wild oat populations were collected from Ahvaz, Karaj, 

Kamyaran, Ghazvin, Shiraz and Isfahan. Seedling emergence pattern was surveyed under rain fed and irrigated 

conditions. Rusults indicated that seedlings emergence were started in 306 growing degrees day (GDD) Less GDD was 

needed for irrigated (461-482) compared with rain fed conditions (546-665 GDD) to reach 50% emergence. There was 

no difference of GDD to reach 50% emergence, in Ghazvin and Ahvaz populations under the two moisture conditions. 

Among wild oat populations, Ahvaz needed maximum growing degree days to reach 50% emergence, receiving 784 

and 755 GDD under rainfed and irrigated conditions, respectively. Overall, the results showed that wild oat emergence 

could be predicted based on growing degree days from soil temperature. This approach can help to provide appropriate 

time of wild oat control.  

 

Key words: Growing degree day, moisture condition, soil temperature, wild oat 

 


