
 

 

 ۱28-۱۱7( ۱394) ۱۱ هرزهایمجله دانش علف

 

 برگ دهیهرز كشش دو علفیبر رو تاثیر سطح فراهمی آب

سه با گندم ی( در مقاHordeum spontaneum( و جودره )Triticum boeoticum) یگندم وحش

 (Triticum aestivum) یزراع

 4و محمد علی باغستانی 3، رضا قربانی*2، علی قنبری1سیدكریم موسوی

 انشگاه فردوسی مشهد دانشکده کشاورزی د دانشیار -2( دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد هرزهایعلفدانشجوی دکتری زراعت )گرایش شناسایی و مبارزه با  -1

 تهران، ایران ،یزج کشاوریقات، آموزش و ترویکشور، سازمان تحق یپزشکاهیقات گیاستاد پژوهش مؤسسه تحق -4 دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد استاد -3

 24/6/93افت: یخ دریتار

 ۱/9/94رش: یخ پذیتار

 چکیده

های خردشده در ورت کرتصایشی به هرز گندم وحشی یونانی و جودره در مقایسه با گندم زراعی آزمبر رویش دو علف سطح فراهمی آببه منظور بررسی تاثیر 

ی لرستان در سال منابع طبیع واورزی های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقاتی باغ ملی فالحت مرکز تحقیقات و آموزش کشقالب طرح پایه بلوک

های گیاهی در پنج های اصلی و انواع بذر گونهمتر( به کرتمیلی 20و  5/17، 15، 5/12، 10، 5/7، 5، 5/2سطح ) 8شد. میزان فراهمی آب در  اجرا 1392زراعی

های فرعی اختصاص به کرت ندم زراعی(گجودره و بذر  فاقد پوشینهجودره، بذر  اردپوشینهوحشی، بذر  گندم فاقد پوشینهوحشی، بذر گندم اردپوشینهسطح )بذر 

ش یبود. با افزا یاز رویش بذر گندم زراعینشتر از آب مورد یدرصد ب 1/51و  8/73ب یو جودره به ترت یاز برای رویش بذور گندم وحشیآب مورد ن یداده شد. فراهم

ش جودره به یشینه روبرابر و بی 2/6و  8/3، 9/1ب یبه ترت یگندم وحش شیمتر، بیشینه درصد رویلیم 20و  5/17، 15متر به یلیم 5/12آب از  یسطح فراهم

رصد( در صورت د 75ه )بیش از گندم وحشی و جودر های هرزعلفبرابر شد. نتایج این پژوهش گویای رویش بخش اعظمی از بذور  25/3، 01/2، 68/1ب یترت

 به کار آید. های هرزعلفتواند در مدیریت این فراهمی کافی آب است، که این موضوع می

 برگباریک های هرزعلفمقدار آب در دسترس، روند رویش، ی کلیدی: هاواژه

                                                 
* Corresponding author. E-mail: ghambari@um.ac.ir  
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 مقدمه

 های هرزعلفرویش گاهی از بیولوژی بازرویی و الگوی آ

هایی از برنامه قالبدر  های هرزعلفراهنمایی برای مدیریت 

 قبیل تنظیم تاریخ کاشت بهینه به منظور حفظ برتری گیاه

بندی کاربرد و همچنین زمان های هرزعلفزراعی در مقابل 

 شود محسوب مینها آبه منظور افزایش کارایی  هاکشعلف

(Forcella et al., 2000; Cici & Van Acker, 2009) . 

ل آب خاك، یخاك، پتانس یهای بستر از قبیل دماگیژوی

 یزنخاك بر جوانه ین فشردگیخاك و همچن یت هوایوضع

 ر یومش و مرگیبذر و رشد و رو

  ;Benech-Arnold et al., 1990رست موثر است )دانه

Finch‐Savage et al., 1998; Forcella et al., 2000ن ی(. ا

در سطح خاك و  یاهیگ یایت بقایریخصوصیات با مد

 (. Romo, 2004رند )یپذلیتعد یورزات خاكیعمل

 برنده شیپ یل آبِ خاك عوامل اصلیدما و پتانس

 ;Bradford 2002ست هستند )رش دانهیو رو یزنجوانه

 Hardegree, et al., 2003 دما و محتوای رطوبت از جمله .)

های کننده تغییرات خفتگی بذر در گونهمهمترین عوامل تنظیم

 (.Forcella et al., 2000شوند )محسوب می هرز¬علف

در سطح مزارع  های هرزعلفهای رویش بندی موجزمان

عمدتاٌ به سطح خفتگی بذر، دمای خاك و پتانسیل آب خاك 

و همچنین عملیات خاك ورزی و تاریخ کاشت وابسته است 

(Gardarin et al., 2011.) 

 ی( در برخTriticum boeoticum Boiss) یونانی یگندم وحش

 یت و چغلوندیاستان لرستان از جمله مناطق گر ینواح

های سلسله و دلفان به عنوان آباد و شهرستانشهرستان خرم

شناسایی شده است )مشاهدات در مزارع گندم ای مهاجم گونه

انه به یاه در خاورمین گیاز ا هاییای نویسنده(. جمعیتمزرعه

ران، عراق و تا ی، شمال غرب ایخصوص در فالت آناتول

با  (.Nevo, 2002ونان و صربستان و لبنان پراکنده است )ی

و گندم، کنترل انتخابی شیمیایی  علف هرزتوجه به قرابت این 

های کشزارع گندم با استفاده از علفدر م علف هرزاین 

 رسد.موجود دور از ذهن به نظر می

ده ی( از کشHordeum spontaneum C. Kochجودره )

رود. یساز شایع مزارع گندم به شمار ممشکل یهابرگ

جودره یکی از  علف هرزآلودگی روزافزون مزارع گندم به 

 موانع مهم تولید این محصول برشمرده شده است. 

 های کشهای صورت گرفته علفراساس پژوهشب

 متسولفورون )توتال( و سولفوسولفورون  + سولفوسولفورون

 جودره موثر هستند  علف هرز)آپیروس( در کنترل 

(Jamali & Baghestani, 2011.) 

گندم  های هرزعلفتعیین حداقل آب مورد نیاز برای رویش 

وحشی و جودره و بررسی روند پاسخ رویش این دو 

از  سازی شده()بارش شبیه به سطح فراهمی آب هرز¬علف

 جمله اهداف این پژوهش است.

 هامواد و روش

های کامل تصادفی با در قالب طرح بلوك حاضرآزمایش 

متر( سانتی 50×۱00های کوچک )چهار تکرار در سطح کرت

در ایستگاه تحقیقاتی باغ فالحت مرکز تحقیقات و آموزش 

شمالی،  33° 29' 7/55"کشاورزی و منابع طبیعی لرستان )

طی  متر از سطح دریا( ۱۱50شرقی، با ارتفاع  °48 20' 6/50"

هرز به دو اجرا شد. رویش بذور علف ۱392-93سال زراعی 

در سطوح مختلف فراهمی  فاقد پوشینهو  دارپوشینهحالت 

آب مورد پایش قرار گرفت. سطوح فراهمی آب شامل 

 5/۱7، ۱5، 5/۱2، ۱0، 5/7، 5، 5/2سازی بارش به میزان شبیه

های اصلی و نوع بذر در پنج متر بارش به کرتمیلی 20و 

 فاقد پوشینهوحشی، بذر گندم دارهپوشینسطح )بذر 

و  جودره فاقد پوشینهجودره، بذر  دارپوشینهوحشی، بذر گندم

های فرعی اختصاص داده شد. بذر گندم زراعی( به کرت

 پاش دستی و در حجم معین به ازای هر تیمارآبیاری با آب

دار )سیلتی صورت گرفت. خاك مزرعه دارای بافت رسی الی

 کلی( بود.
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در  گرم 94/27هرز جودره با میانگین وزن هزار دانه علفبذر 

 از سطح مزارع گندم دیم منطقه گریت ۱392دهه آخر خرداد 

 33° 2۱' 6/59"آباد با مختصات جغرافیایی شهرستان خرم

 متر از سطح ۱880شرقی با ارتفاع  48° 40' 5/57"شمالی، 

 دانههرز گندم وحشی با میانگین وزن هزار دریا و بذر علف

 از سطح مزارع گندم ۱392گرم نیز در دهه آخر تیر  76/۱2

آباد با مختصات دیم منطقه گریت شهرستان خرم

شرقی با  48° 4۱' 6/38"شمالی،  33° 20' 7/48"جغرافیایی

ش آوری و تا شروع آزمایمتر از سطح دریا جمع ۱860ارتفاع 

 حذفهای کاغذی در شرایط اتاق نگهداری شدند. در پاکت

ها ها و پوشینکبذور شامل جداسازی دانه از پوشینه پوشینه

صورت دستی انجام شد. بذر گندم دیم رقم کریم با وزن به

 ت.گرم در آزمایش مورد استفاده قرار گرف 85/52هزار دانه 

 ۱0ردیف به فاصله  2بذر روی  20در هر کرت فرعی تعداد 

ر ردیف در متری روی هسانتی 5متری با فاصله بذور سانتی

متری کشت شد. برای جلوگیری از خروج آب، سانتی 5عمق 

متر ایجاد شد. سانتی ۱0هایی به ارتفاع ها پشتهپیرامون کرت

و بالفاصله  صورت دستی کاشته ب ۱392مهرماه  24بذور در 

پاش دستی نسبت به اعمال تیمارهای آبیاری به وسیله آب

 5خاك در عمق مهرماه رطوبت  28اقدام شد. در تاریخ 

متر در سه نقطه از هر کرت با استفاده از دستگاه سانتی

گیری شد. با سرکشی ( اندازهPMS-714سنج )مدل رطوبت

های آزمایش ثبت روزانه رویش بذور در سطح کرت

هفته دوره بدون رویش در پایان گردید. با گذشت یکمی

 یل ازها خاتمه یافت. خروج کولئوپتبرداریآزمایش یادداشت

شد. در طی دوره عنوان عالمت رویش محسوب میخاك به

 آزمایش آمار روزانه درج حرارت ثبت شد. 

با هدف تبیین نقش پوسته بذر در جذب آب، در شرایط 

گیری آزمایشگاهی توانایی جذب آب بذور مختلف با اندازه

وزن تر و خشک بذور قرار گرفته در داخل آب درون 

 ۱8، ۱2، 9، 6، 3، ۱ی به فواصل زمانی لیترمیلی 500بشرهای 

گیری شد. درمقاطع زمانی یاد شده ساعت اندازه 24و 

ای از بذور قرار گرفته در شرایط غرقاب از بشر خارج و نمونه

پس از حذف رطوبت سطحی با استفاده از دستمال کاغذی، 

ساعت در  24بذور توزین و برای تعیین وزن خشک به مدت 

 گراد قرار داده شدند.رجه سانتید 75آون با دمای 

( و لجستیک )معادله ۱معادالت سه پارامتری گامپرتز )معادله 

( برای تبیین روند رویش و برآورد بیشینه درصد رویش و 2

 .Masin et alدرصد رویش استفاده شد ) 50زمان رسیدن به 

2010:) 
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درصد از برازش معادالت  50برای محاسبه زمان رویش 

( با فرض بیشینه رویش 3سیگمویید سه پارامتری )معادله 

اهی از ( استفاده شد. برای آگa= ۱00درصد )پارامتر  ۱00برابر 

معادالت پیک سه پارامتری گوسین  موج )فالش( رویش

 (.)های درصد رویش طی زمان استفاده شد ( به داده4)معادله 
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X  وY  به ترتیب زمان )روز( پس از کاشت و درصد رویش و

ه این معادالت به ترتیب گویای بیشین 0Xو  a ،bپارامترهای 

درصد  50درصد رویش، سرعت رویش و زمان رسیدن به 

بیشینه رویش است. در انتخاب معادالت ضمن برازش مناسب 

 وجهز تدار از نظر آماری به قابل تفسیر بودن پارامترها نیمعنی

 شد.

 و بحث نتایج

طی دوره آزمایش رابطه خطی قوی بین حرارت تجمعی 

؛ 2r= 9968/0روزانه و روزهای پس از کاشت برقرار بود )
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y = 15.451x + 9.5625 
R² = 0.9968 
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Y= 13.89/(1+exp(-(x-10.72)/2.06))  R
2
= 0.98  P<0.0001

ها از روزهای پس از کاشت رو در برازش مدل( از این۱شکل

به عنوان متغیرمستقل استفاده شد تا بدین ترتیب پارامترهای 

باشند. در مورد تری برخوردار معادالت از نمود عینی

متر به طور مطلق برای میلی 5/7و  5، 5/2تیمارهای آبیاری 

ها رویشی اتفاق نیفتاد. در مورد تیمار آبیاری هیچ یک از گونه

 2کمتر از  های هرزعلفمتری نیز میانگین رویش میلی ۱0

( بود ۱۱/۱درصد با خطای معیار  875/۱درصد )میانگین 

 ت(.ها نشان داده نشده اس)داده

 متر نقش چندانی از نظر تامینمیلی 5/۱2آبیاری کمتر از 

زنی و رویش بذر نداشت رطوبت خاك مورد نیاز برای جوانه

ها برای (، از این رو روند رویش با برازش مدل۱)شکل

 .متر و بیش از آن ارزیابی شدمیلی 5/۱2تیمارهای آبیاری 

با  سهیو جودره در مقا یگندم وحش های هرزعلفش یرو

 لاز داشت. محیآب ن یاز فراهم یبه سطح باالتر یگندم زراع

 گویای حداقل آب مورد نیاز برای Xبرخورد خطوط با محور 

برازش داده شده سطح  یرویش است. بر اساس معادله خط

 دارپوشینهش بذور یآغازش رو یاز برایآب مورد ن یفراهم

صد در ۱/5۱درصد و  8/73ب یو جودره به ترت یگندم وحش

 یش گندم زراعیآغازش رو یاز برایشتر از سطح آب مورد نیب

( که نمود کاهش ریسک در فرآیند ۱؛ جدول 2بود )شکل

 هاست.جوانه زنی این گونه

تواند متضمن بقای گونه باشد، زیرا جوانه یسک میکاهش ر

تداوم رشد و نمو کافی  یآب برا یفراهم زنی تا زمانی که

شرایط  جه احتمال این که گیاه بانباشد، رخ نداده و در نتی

یابد، و تنش شدید کمبود آب روبرو شود، کاهش می

ز که ییاندك آغاز فصل پا یهاهرز کمتر در دام بارشعلف

داشته باشد،  یرا در پ یطوالن یخشکی هاممکن است دوره

به شرط فراهمی منابع و عدم وجود  یهای زراعافتد. گونهیم

 یند اصالحیاند و در فرآانتخاب شده تنش اصلح و

بذر به تدریج از میان رفته است و از  یخفتگ یهاسمیمکان

ش شده، که یآب وارد مرحله رو یرو با کمینه سطح فراهماین

ه یاول یمتعاقب بارندگ یده خشکیممکن است وقوع پد

داشته باشد. این در  یحساس را در پ یهارستدانه ینابود

 هایدلیل داشتن مکانیسمبه  های هرزعلفحالی است که 

مختلف خفتگی بذر حتی در صورت فراهم بودن شرایط 

ماند. الزم به ذکر بخشی از بذورشان به حالت خفته باقی می

های است که این موضوع با مقاومت یا تحمل بیشتر بوته

در مورد  در شرایط تنش متفاوت است. های هرزعلف

کاهش سبب  ینه بذر، حذف پوشیگندم وحش هرز¬علف

 5/۱۱زان یش به میآغاز رو یاز برایآب مورد ن یسطح فراهم

ن حالت یکه در مورد جودره عکس ایدرصد شد، در حال

از یکه با حذف پوسته سطح آب مورد ن یطوراتفاق افتاد به

افت )پارامتر یش یدرصد افزا ۱/۱0زان یش به میآغاز رو یبرا

b  ۱در جدول.) 
 

  

 )چپ( و ارتفاع آب آبیاریمیزان رطوبت خاک رابطه رابطه خطی بین حرارت تجمعی روزانه و روزهای پس از کاشت )راست(؛  -1شکل 

Figure 1- Linear relationship between GDD and days after planting (Right); soil moisture for different irrigation treatment (Left) 
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ی آبگندم به سطح فراهم یاه زراعیو جودره و گ یگندم و حش های هرزعلفش یپاسخ رو -2شکل   

Figure 2- Wild wheat, wild barley and wheat emergence response to water availability level 

 

رسد در مورد گندم وحشی حجم نسبتاً باالی به نظر می

 جودها در مقایسه با بذر، ممانعت فیزیکی و احتمال وپوشینک

 رایبزنی و نیاز به حجم بیشتری از آب مواد بازدارنده جوانه

در شرایط حذف پوشینک شستشوی آنها سبب رویش بیشتر 

یکی یا رسد ممانعت فیزشده است. در مورد جودره به نظر می

داری نگه بازدارندگی شیمیایی در میان نبوده و پوسته بذر به دلیل

 آب سبب تسریع رویش شده است.

ک یگامپرتز و لجست یمعادالت سه پارامتر یر پارامترهایمقاد

گندم  علف هرزش یرو یف الگویتوص یبرازش داده شده برا

نشان داده  2آب در جدول  یدر سطوح مختلف فراهم یوحش

ش یآب بیشینه درصد رو یش سطح فراهمی. با افزاشده است

 5/۱2آب از  یش سطح فراهمیافت. با افزایش ی( افزاa)پارامتر 

بذر  شیمتر، بیشینه درصد رویلیم 20و  5/۱7، ۱5متر به یلیم

 برابر شد. 2/6و  8/3، 9/۱ب یبه ترت یگندم وحش دارپوشینه
 

 ی آبگندم به سطح فراهم یاه زراعیو جودره و گ یش گندم و حشیبرازش داده شده به پاسخ رو یمعادله خط یر پارامترهایمقاد -1جدول 

Table 1- Parameters of linear models fitted to the wild wheat, wild barley and wheat emergence response to water availability level 

Treatments a b R2 Prob Wb* 

Wild Wheat Caryopse with lemma and palea -83.75 (23.95) 7.65 (1.55) 0.89 0.016 10.95 

Wild Wheat Caryopse without lemma and palea -54.25 (33.95) 5.60 (2.20) 0.68 0.085 9.69 

Wild barley Caryopse with lemma and palea -64.25 (12.48) 6.75 (0.81) 0.96 0.004 9.52 

Wild barley Caryopse without lemma and palea -99.00 (26.04) 9.45 (1.69) 0.91 0.011 10.48 

Wheat seed -32.75 (25.68) 5.20 (1.67) 0.77 0.052 6.30 

Y = a + bX;        * Wb (Base water) 
The numbers in parentheses are standard errors  

 

معادالت سه پارامتری گامپرتز و لجستیک  bمعکوس پارامتر 

رود. بر شمار میبرازش داده شده معیاری از سرعت رویش به

گندم وحشی در  دارپوشینهاین اساس سرعت رویش برای بذر 

درصد بیشتر از سطح آب  57متر میلی 20شرایط فراهمی آب 

ر بود. افزایش سرعت رویش که به معنای کوتاه متمیلی 5/۱2

باشد در پاسخ شدن زمان رسیدن به برخه خاصی از رویش می

)زمان رسیدن  0Xبه افزایش سطح فراهمی آب با بررسی پارامتر 

درصد بیشینه رویش( نیز به اثبات رسید. زمان رسیدن به  50به 

 متریمیلی 5/۱2درصد بیشینه رویش برای فراهمی آب  50

 متری بود.میلی 20تر از فراهمی آب درصد طوالنی 5/۱3
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 ش سطحیز با افزاین یه گندم وحششینپوفاقد در مورد بذور 

افت یش یافزا یزان قابل توجهیش به میآب درصد رو یفراهم

 یسطح فراهم یبرا یش برآوردین حال بیشینه درصد رویبا ا

 7 یگندم وحش فاقد پوشینهبذور  یبرا یمتریلیم 20آب 

ح بود. ظاهراً در شرایط سط دارپوشینهدرصد کمتر از بذور 

زنی، شویی مواد بازدارنده جوانهباالی فراهمی آب، ضمن آب

ها به حفظ و نگهداری آب در اطراف بذر و وجود پوشینک

 افزایش سطح رویش کمک نموده است.

ر یتحت تاث یابل توجهطور قز بهیهرز جوده نش علفیرو

 یش سطح فراهمی(. با افزا2آب قرارگرفت )جدول یفراهم

متر بیشینه یلیم 20و  5/۱7، ۱5متر به  یلیم 5/۱2آب از 

 ،68/۱ب حدود یهرز جودره به ترتعلف دارپوشینهش بذر یرو

ز یجودره ن فاقد پوشینهبرابر شد. در مورد بذور  25/3 ،0۱/2

آب، بیشینه  ین سطح فراهمیداد. در باالتر یرو ین روندیچن

درصد 5/۱4جودره  فاقد پوشینهبذور  یش برآورد شده برایرو

بذور  یبود. برا دارپوشینهبذور  یشتر از مقدار متناظر برایب

 20به  5/۱2آب از  یش سطح فراهمیجودره با افزا دارپوشینه

 درصد بیشینه رویش 50به  یابیمتر، مدت زمان دست  یلیم

افت. در سطوح باالی فراهمی یدرصد کاهش  05/20زانیبه م

آب حفظ رطوبت از سوی پوسته بذر اهمیت کمتری داشته و 

های احتمالی ه بدون ممانعتشیندر این شرایط بذور فاقد پو

اند.مربوط به پوسته رویش بیشتری نشان داده

 

کشیده برگ گندم وحشی و  های هرزعلفلجستیک برازش داده شده به روند رویش  و مقادیر پارامترهای معادالت سه پارامتری گامپرتز -2جدول 

در سطوح مختلف فراهمی آب جودره و گیاه زراعی گندم  

Table 2- Three parameters gompertz and logestic models fitted to the emergence response of wild wheat, wild barley and wheat at different 

water availability levels  

P Regression R2 X0 b a Water (mm) Seed treatment Species 

<0.0001 0.99 11.14 (0.20) 1.87 (0.31) 13.28 (0.82) 12.5 Intact seed Triticum boeoticum 

<0.0001 0.99 12.58 (0.01) 1.89 (0.01) 25.02 (0.05) 15   

<0.0001 0.99 9.89 (0.09) 1.45 (0.11) 49.88 (1.15) 17.5   

<0.0001 0.99 9.81 (0.03) 1.18 (0.03) 82.37 (0.60) 20   

        <0.0001 0.99 11.05 (0.11) 0.83 (0.24) 28.82 (1.34) 12.5 Dehusked seed  

<0.0001 0.99 12.0 (0.002) 0.43 (0.001) 13.75 (0.01) 15*   

<0.0001 0.99 9.63 (0.23) 1.75 (0.31) 30.11 (1.79) 17.5   

<0.0001 0.99 9.38 (0.14) 1.69 (0.19) 76.68 (2.72) 20   

        

<0.0001  0.99 12.12 (0.005) 0.53 (0.003) 23.76 (0.03) 12.5* Intact seed Hordeum spontaneum 
<0.0001 0.99 11.77 (0.006) 0.46 (0.003) 40.00 (0.05) 15*   

<0.0001 0.99 10.88 (0.13) 1.66 (0.21) 47.74 (1.95) 17.5   

<0.0001 0.99 9.69 (0.21) 1.64 (0.28) 77.31 (4.31) 20   

        0.0003 0.98 10.22 (0.30) 1.52 (0.39) 18.22 (1.45) 12.5 Dehusked seed  

<0.0001 0.99 11.88 (0.01) 0.52 (0.004) 23.76 (0.05) 15*   

<0.0001 0.99 9.66 (0.12) 1.49 (0.16) 77.65 (2.47) 17.5   

<0.0001 0.99 8.69 (0.11) 1.02 (0.18) 88.55 (2.96) 20   

        

<0.0001 0.99 10.12 (0.09) 1.72 (0.12) 52.83 (1.28) 12.5  Triticum aestivum 

<0.0001 0.99 9.77 (0.11) 1.10 (0.12) 38.85 (1.06) 15   

<0.0001 0.99 9.61 (0.15) 1.41 (0.19) 55.26 (2.13) 17.5   

<0.0001 0.99 8.91 (0.08) 1.09 (0.12) 71.18 (1.65) 20   
Gompertz, 3 parameters: Y=a*exp(-exp(-(x-x0)/b)); *Logestic 3 parameters: Y= a/(1+(x/x0)^b) 

The numbers in parentheses are standard errors 

در  یگندم زراع یبرا یش برآودریسه بیشینه سطح رویمقا

ش یدتر رویپاسخ شد یایگو ،هرزسه با دو علفیمقا

ش سطح یاست. با افزا یزراعاهین گینسبت به ا های هرزعلف

ش یمتر بیشینه درصد رو یلیم 20به  5/۱2آب از  یفراهم

و  2/6بیو جودره به ترت یگندم وحش دارپوشینهبذور  یبرا

ش ین افزایا یکه در مورد گندم زراعیبرابر شد در حال 25/3

متر یلیم 5/۱2آب  یبرابر بود. در سطح فراهم 35/۱ فقط

ب یو جودره به ترت یگندم وحش یش برایبیشینه درصد رو

ش گندم یدرصد کمتر از بیشینه درصد رو 03/55و 86/74

آب بیشینه  ین سطح فراهمیکه در باالتریدر حال بود، یزراع

بود.  یشتر از گندم زراعیهرز بدو علف یش برایدرصد رو
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هرز در تر بذور علفپاسخ هوشمندانه یاین موضوع گویا

 آب است.  ینسبت به سطح فراهم یاه زراعیسه با گیمقا

درصدی از برازش معادالت  50برای مقایسه زمان رویش 

 ۱00پارامتری با فرض بیشینه رویش برابر سیگموئید سه 

(. بر این اساس با 3( استفاده شد )جدول a=۱00درصد )

ش متر زمان رویمیلی 20به  5/۱2افزایش سطح فراهمی آب از 

 گندم وحشی فاقد پوشینهو  دارپوشینهدرصدی برای بذور  50

ن درصد کاهش یافت. چنی 26/37و  ۱2/5۱به ترتیب به میزان 

تیب جودره به تر فاقد پوشینهو  دارپوشینهای بذور کاهشی بر

 50درصد بود. چنین کاهش زمان رویش  95/53و  4/38

-درصد بود. ای می ۱5/24درصدی برای گندم زراعی فقط 

ت د اسهایی که بارندگی زیاتوان نمایانگر آن باشد که در سال

 خطر طغیان این گونه محتمل است.

گندم  های هرزعلفش یاز موج )فالش( رو یآگاه یبرا

ک سه یمعادله پ یسه با گندم زراعیو جودره در مقا یوحش

ش در مراحل مختلف یدرصد رو یهان به دادهیپارامتره گوس

ا یب نقطه اوج ین ترتی(. بد3ش برازش داده شد )شکلیپا

دن به نقطه اوج ی( و زمان رسaش )پارامتر یدرصد روبیشینه

ش برآورد شده یاوج رو سه نقاطیش برآورد شدند. مقایرو

خصوص در مورد آب به یزان فراهمیش مینشان داد که با افزا

ش یابد. افزاییش میش افزایاوج در رو یهرز گندم وحشعلف

متر به  یلیم 20و  5/۱7، ۱5به  5/۱2آب از  یسطح فراهم

اوج درصد  یبرابر 5/9و  6/3، 5/2ش یب سبب افزایترت

 هرز¬علفشد. در مورد  یهرز گندم وحش ش علفیرو

ش سطح یافزا یز هر چند در پیگندم ن یزراعاهیجودره و گ

 یشین افزایافت اما چنیش ارتقا یآب نقطه اوج رو یفراهم

جودره و گندم  یب برایبه ترت یبرابر 8/۱و  4/۱ش ی)افزا

 20متر به یلیم 5/۱2ش سطح فراهمی آب از یبا افزا یزراع

هرز ش علفیشدت پاسخ رو متر( به مراتب کمتر ازیلیم

آب سبب کاهش  یش سطح فراهمیبود. افزا یگندم وحش

آب  یش سطح فراهمیش شد. با افزایدن به اوج رویزمان رس

 یش برایبه اوج رو یابیمتر زمان دست یلیم 20به  5/۱2از 

و  6/۱4، 4/۱7ب یبه ترت ی، جودره و گندم زراعیگندم وحش

 (.4افت )جدول یدرصد کاهش  ۱4

درصد  50سرعت جذب آب یا به عبارتی زمان رسیدن به 

 6۱گندم وحشی  دارپوشینهحداکثر جذب آب برای بذور 

 64و در مورد بذور جودره  فاقد پوشینهدرصد کمتر از بذور 

تی در (. به عبار5بود )جدول  فاقد پوشینهدرصد کمتر از بذور 

. تادجذب آب با سرعت بیشتر اتفاق اف دارپوشینهمورد بذور 

این موضوع گویای نقش پوسته بذر در جذب و حفظ رطوبت 

 است.

کشیده  هرز¬علفحداقل مقدار آب مورد نیاز برای رویش 

متر بارندگی و میلی 3/6برابر  Pennisetum ciliareبرگ 

 4/۱7مستلزم بارش  هرز¬علفدرصد این  50میانگین رویش 

. رطوبت (Ward et al., 2006میلی متر برآورد شد ) 9/۱9تا 

 75تا  50یوالف وحشی  علف هرزبهینه خاك برای رویش 

( و پتانسیل آب Sharma et al., 1976درصد ظرفیت زراعی )

مگاپاسکال برآورد شده است  -6/0خاك پایه معادل 

(Martinson et al., 2007 در پژوهش .)Masin et al., 2010 

مورد آزمایش )قیاق، ارزنی،  علف هرزهای همه گونه

تره( دارای پتانسیل آب خروس و سلمهسوروف،گاوپنبه، تاج

 مگاپاسکال بودند. -۱خاك پایه بیش از 

 

 

 

 

 



 ۱25                                            سطح فراهمی آب بر رویش دو .....                                                     ر یتاث یابیارز

 

 

ح زراعی گندم در سطوجودره و گیاهگندم وحشی و  های هرزعلفمقادیر پارامترهای معادالت سیگمویید برازش داده شده به روند رویش  -3جدول 

 درصدی 50( برای مقایسه زمان رویش a= 100درصدی ) 100رویش  بیشینهمختلف فراهمی آب با فرض 

Table 3- Three parameters sigmoid models fitted to the emergence trend of wild wheat, wild barley and wheat at different levels of water 

availability by assumption of maximum emergence of 100% (a=100) for 50% emergence time comparison 

P Regression R2 X0 b Water (mm) Seed treatment Species 

0.012 0.89  22.69 (59.3) 3.58 (3.67) 12.5 Intact seed Triticum boeoticum 
0.002 0.96 19.29 (19.1) 2.59 (1.79) 15   

0.019 0.86 15.03 (9.6) 3.13 (2.67) 17.5   

0.003 0.95 11.09 (0.6) 1.24 (0.43) 20   

       0.023 0.85 18.52 (26.2) 3.44 (3.77) 12.5 Dehusked seed  

0.044 0.79 21.68 (73.8) 3.30 (5.06) 15*   

0.029 0.83 18.98 (32.1) 4.27 (4.93) 17.5   

0.005 0.93 11.62 (1.5) 2.13 (0.85) 20   

       

0.0282 0.83 19.14 (33.89) 3.01 (3.84) 12.5* Intact seed Hordeum spontaneum 

0.0331 0.82 16.48 (15.86) 2.76 (3.21) 15*   

0.0108 0.90 15.94 (9.92) 2.94 (2.29) 17.5   

0.0056 0.93 11.79 (1.31) 1.87 (0.77) 20   

       0.0236 0.85 21.36 (49.47) 3.95 (4.64) 12.5 Dehusked seed  

0.0328 0.82 19.23 (35.66) 3.16 (4.12) 15*   

0.0049 0.93 11.65 (1.14) 1.78 (0.69) 17.5   

0.0014 0.96 9.67 (0.44) 1.11 (0.32) 20   

       

0.0132 0.89 14.95 (8.09) 3.02 (2.29) 12.5  Triticum aestivum 

0.0357 0.81 16.53 (18.75) 3.57 (4.02) 15   

0.0250 0.84 14.13 (7.89) 3.04 (2.60) 17.5   

0.0140 0.88 11.34 (1.93) 2.17 (1.15) 20   
Sigmoid, 3 Parameter Y= a/(1+exp(-(x-x0)/b))    a=100  ,  The numbers in parentheses are standard errors    

   

 

اهمی آب. گندم وحشی و جودره در مقایسه با گیاه زراعی گندم در سطوح مختلف فر های هرزعلف دارپوشینهدرصد رویش طی زمان بذور  -3 شکل

 متر آبیاریمیلی =D 20و  =A، 15 = B، 5/17 C= 5/12سطوح فراهمی آب: 

Figure 3- Wild wheat, and wild barley in comparison to wheat seed emergence% during time at different water availability levels (A=12.5, 

b=15, and C= 17.5, and D= 20 mm irrigation) 
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اه زراعی گندم وحشی، جودره و گی های هرزعلف دارپوشینهپارامترهای معادالت پیک برازش داده شده برای تبیین روند رویش بذور  -4جدول 

 گندم در سطوح مختلف فراهمی آب

Table 4- Parameters of peak models fitted to explain intact seed emergence pattern of wild wheat, wild barley and wheat at different water 

levels 

P Regression R2 x0 b a Water (mm) Species 

0.12 0.76 13.61 (0.89) 2.74 (0.93) 4.95 (1.37) 12.5 Triticum boeoticum 

<0.0001 0.99 14.68 (0.04) 2.04 (0.06) 12.31 (0.26) 15  

0.0853 0.81 11.26 (0.38) 1.49 (0.33) 17.77 (3.72) 17.5  

0.0048 0.97 11.24 (0.15) 1.30 (0.11) 47.14 (3.93) 20  

       

<0.0001 0.99 13.64 (0.003) 1.29 (0.002) 19.74 (0.03) 12.5 Hordeum spontaneum 

<0.0001 0.99 13.22 (0.006) 1.23 (0.003) 31.76 (0.06) 15  

0.0006 0.99 12.96 (0.11) 2.12 (0.09) 20.33 (0.82) 17.5  

0.0690 0.83 11.65 (0.55) 2.17 (0.51) 28.47 (5.59) 20  

       

0.0503 0.86 12.09 (0.50) 2.26 (0.44) 19.42 (3.25) 12.5 Triticum aestivum 

0.0170 0.93 11.09 (0.25) 1.17 (0.16) 23.84 (2.94) 15  

0.0185 0.93 11.36 (0.29) 1.80 (0.27) 24.03 (3.22) 17.5  

0.0280 0.91 10.40 (0.24) 1.41 (0.24) 34.71 (5.55) 20  

Nonlinear Regression Equation: Peak; Gaussian, 3 Parameter   f=a*exp(-0.5*((x-x0)/b)^2) 

The numbers in parentheses are standard errors 
 

گندم  های هرزعلف فاقد پوشینهو  دارپوشینهمقادیر پارامترهای معادالت هیپربولیک برازش داده شده به درصد جذب آب به وسیله بذور  -5جدول 

 زراعی گندم در شرایط آزمایشگاهیوحشی، جودره و گیاه

Table 5- The parameters of hyperbolic models fitted to explain seed imbibition pattern of wild wheat, wild barley and wheat in laboratory 

condition  

p r2 b a Species 
<0.0001 0.9848 1.8302 (0.3222) 103.6591 (3.8060) Wild Wheat Caryopse without lemma and palea 
<0.0001 0.9865 0.7132 (0.1331) 98.1657 (2.5120) Wild Wheat Caryopse with lemma and palea 
<0.0001 0.9739 2.5580 (0.5781) 106.1233 (5.7786) Wild barley Caryopse without lemma and palea 
<0.0001 0.9865 0.9209 (0.1614) 99.8872 (2.7089) Wild barley Caryopse with lemma and palea 
<0.0001 0.9903 3.5087 (0.4934) 114.6373 (4.4627) Wheat seed 

Hyperbola; Single Rectangular, 2 Parameter: f=a*x/(b+x), a = max(y) , b = x50 

The numbers in parentheses are standard errors 

 

  

موفقیت گیاهان یک ساله به طور مستقیم به زمان رویش 

کننده توانایی گیاه این امر تعیینرست وابسته است زیرا دانه

های زیستی و تنش تحملبرای رقابت با گیاهان مجاور، 

(. در مورد Forcella et al., 2000غیرزیستی و زادآوری است )

یک  ها، رویش طی دوره زمانی کوتاهی )مثالًبرخی گونه

ها این افتد، در حالی که در مورد برخی گونههفته( اتفاق می

  ها(تری )برای مثال ماههای طوالنیتواند طی دورهمیامر 

  . دیویس و همکاران(Ogg & Dawson, 1984اتفاق افتد )

(Davis et al., 2008 ) عنوان نمودند در صورتی که همه بذور

زدند و رویش زمان جوانه میبه طور هم های هرزعلف

شد. ای میکار بسیار ساده های هرزعلفیافتند، مدیریت می

روبه رو  های هرزعلفاین در حالی است که ساالنه با مشکل 

های مختلف جوانه در زمان های هرزعلفهستیم، زیرا 

 ،زنند و بدین ترتیب از عملیات کنترل جان سالم به در بردهمی

ورند که ممکن آنشینند و بانک بذری را به وجود میبه بذر می

 ;Burnside et al., 1996) است سالیان متمادی ماندگار باشد

Conn et al., 2006.)  

سازی جوانه اکثر بذور تازه طی سال اول پس از مدفون

ها برای از بذور بسیاری از گونهای برخهزنند. با وجود این می

ماند ها به صورت زنده در بانک بذر خاك باقی میسال

(Baskin & Baskin, 1988 دوره و الگوی رویش جوامع .)

کنش های موجود در بانک بذر و برهمبه نوع گونههرز علف
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 ;Forcella et al., 1997) آنها با محیط مربوط است

 Stoller & Wax, 1973.) هرز های علفبنابراین آگاهی از گونه

موجود در بانک بذر خاك و زمان رویش آنها در طراحی 

 ;Forcella et al., 2000) های مدیریتی مؤثر اهمیت داردبرنامه

Buhler et al., 1997.) 

در صورتی که شرایط محیطی مساعد باشد، اکثر بذور زنده 

د طی دوره کوتاه چند ماهه متعاقب مدفون شدن جوانه خواهن

 زد. با وجود این سهمی از بذور به صورت خفته یا 

 تی جوانه آمانند و طی فصول بانک بذر باقی میراکد در 

 بوهلر و هارتز  (.Werle et al., 2014خواهند زد )

(Buhler & Hartzler, 2001) های با ماندگاری در مورد گونه

تی این آهای اند که آلودگیکوتاه در بانک بذر عنوان کرده

از  هرز به استمرار بارش بذر وابسته است.های علفقبیل گونه

ب ناستواند راهبرد مدیریتی ماین رو ممانعت از تولید بذر می

د ها در فصول زراعی بعدی باشی این گونهالودگآ برای کاهش

(Schwinghamer & Van Acker, 2008.) 

نوین  هایهر چند کشاورزی روز به روز بیشتر به فناوری

های بیولوژیکی که این اما آگاهی از نظام ،شودوابسته می

 شوند هنوز هم برای کار گرفته میها در آن بهفناوری

یاتی است. اطالعات ذاری راهبردهای مدیریتی حگاثر

برای توسعه راهبردهای  های هرزعلفاره ببیولوژیکی در

مدیریتی به منظور تقلیل اثرات آنها ارزشمند و ضروری است

 (Ogg & Dawson, 1984اطالع از زمان .) بندی رویش

تواند در اثرگذاری عملیات مدیریتی هرز میهای علفگونه

 ;Werle, et al., 2014; Anderson, 1994) نقش داشته باشد

 Buhler et al., 1997.) 

  گیرینتیجه

طور برگ گندم وحشی و جوده بههای هرز کشیدهرویش علف

در قابل توجهی تحت تاثیر میزان فراهمی آب قرارگرفت. 

طراحی شده با هدف کاهش مصرف  های زراعینظام

کش انتخابی برای کنترل یا در شرایطی که علفها کشعلف

ر دهای هرز موجود نباشد، همانند آنچه که امروزه علف موثر

برگ گندم وحشی و های هرز کشیدهمورد آلودگی علف

 آگاهی ازجودره در سطح مزارع گندم کشور شاهد آن هستیم، 

ریزی عملیات زراعی از های هرز برای برنامهرویش علف

بت قبیل شخم، زمان کاشت و انتخاب گیاه زراعی موثر در رقا

های متکی به در نظامسودمند است.  های هرزعلف با

از زمان و میزان رویش  اطالع نیز راهبردهای شیمیایی

کارساز کش زمان بهینه کاربرد علفتعیین برای  های هرزعلف

درصد( علف  70رویش بخش اعظمی از بذور )بیش از است. 

هرز گندم وحشی و جودره در شرایط فراهمی کافی آب 

تن داخته است که در اراضی آلوده با به تعویق انگویای این نک

تاریخ کاشت و دادن فرصت کافی برای رویش آنها متعاقب 

های هرز توان زمینه مدیریت پایدار این علفبارندگی می

مهاجم را که در حال حاضر راهکار شیمیایی مطمئنی برای 

کنترل انتخابی آنها در کشت گندم در دست نیست، فراهم 

 آورد.
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Abstract 

Water availability effect on seed emergence of wild wheat and wild barley grass weeds in comparison to wheat was 

evaluated in a randomized complete block design by 4 replications in Agricultural and Natural Resources Research 

Center of Lorestan in autumn of 2013. Different levels of irrigation and species seed kinds were allocated to main plots, 

and subplots respectively. The water requirement for emergence initiation of intact seeds of wild wheat and wild barley 

was 73.8% and 51.1% higher than that for wheat, respectively. Maximum emergence % of intact seeds of wild wheat 

became 1.9, 3.8, and 6.2 times, and wild barley 1.68, 2.01 and 3.25 times as much by increasing of water availability 

from 12.5 mm to 15, 17.5 and 20 mm, respectively. Results show that the high percent of wild wheat and wild barley 

seeds (>75%) will emerge if the water requirement to be made available, that is prepare the way to management of this 

weeds. 
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