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 مقدمه

شود و به گندم مهمترین محصول زراعی ایران محسوب می

ترین محصول در الگوی غذای جامعه از جایگاه عنوان اصلی

ر است. در حال حاضر جمعیت ایران حدود ای برخورداویژه

یک درصد جمعیت جهان است و این در حالی است که 

شود. میانگین درصد گندم دنیا در ایران مصرف می 5/۲حدود 

 ی هرز در ها¬کاهش عملکرد ناشی از حضورعلف

 درصد بیان شده است، که 5/19تا  ۳/14مزارع گندم 

 رسد درصد می ۲0تا  ۲5ایران به حدود این میزان در  

(Baghestani et al., 2008.)  

ایران در مزارع گندم  هرز¬های¬علفهای مختلفی از گونه

هرز در مناطق مختلف ی علفها¬برخی از گونه وجود دارد.

گندم بازدارنده در افزایش عملکرد  به عنوان عامل مهم و

که بدین صورت در  یهرزهایمهمترین علفیکی از  .هستند

 باشدگسترش پیدا کرده جودره می مختلف کشور هایاستان

(Kohansal et al., 2007a)یهاهرز در تمام استانن علفی. ا 

 یه خزریسمنان، سه استان ناح یهاکشور باستثناء استان

ستان و بلوچستان گزارش یالن( و سی)گلستان، مازندران و گ

ر خوزستان، ید گندم نظیمهم تول یهادر قطب یشده است، ول

ک یک باریره بصورت یو غ یارس، کرمانشاه، خراسان رضوف

هرز ن علفیا ین فراوانیباالتر برگ غالب در آمده است.

 ن تراکم یانگیم و( مربوط به استان فارس بوده 87/44%)

  باشد یبوته در متر مربع م ۳4/1آن در کل استان 

(Baghestani et al., 2009.) هرز اولین بار این علف 

  از منطقه آباده طشک )نیریز( گزارش شد 1۳65در سال 

(Kohansal et al., 2007b).  یریپذ سازش یژگیوجودره 

از دماهای  ای¬هددر دامنه گستر یزن جوانه یبرا ییار باالیبس

 یالگو یبررس (.Mesgaran et al., 2012محیطی را دارد )

نشان  هرز جودره در گندممختلف علف یها¬اکوتیپش یرو

ش و هم یهم از لحاظ زمان آغاز رو ی جودرهها¬هتودداد که 

 GDDافت یدر یبه ازا  ها¬اهچهیعت گیش جمیب افزایش

 متفاوت بودند یرشد( و هم از نظر بازده زمان ی)درجه روزها

(Moghanloo et al., 2013.) 

ز، جهت هرهایافزایش عملکرد گندم با مدیریت صحیح علف

باشد رح میهای مطروشکاهش خسارت آنها، یکی از 

(Baghestani et al., 2003 میزان موفقیت مدیریت .)

هرز تابع میزان توجه به اصول اکولوژیکی )بوم هایعلف

هرز و شناخت بهتر محصول و شناسی( و بیولوژی علف

هرز و محصول رشدی علف دورهمخصوصاً توانائی پیش بینی 

 ها درتهش دانسیافزا(. در واقع Ghersa et al., 1995باشد )می

 ییارویمرحله در رو نیهرز اولیهاعلف یست شناسیارتباط با ز

لذا شناخت  باشد،¬میدر منطقه  دیجد هرزک علفیبا 

 دیآن مفی تیریمد یزیدر برنامه ر هرز،ک علفی اتیخصوص

  .کند¬می یانیآنها کمک شا یکنترل یهابوده و به توسعه برنامه

 تیریدر مد یمهرز عامل مهک علفی یدانستن فنولوژ

 رقابت، دما و طول دوره جهیهرز است که نتیهاعلف یقیتلف

. (Swanton & Murphy, 1996)است ( ودیفتوپر) ییروشنا

ک دوره یاه که در یک گیع یعبارت از مطالعه وقا یفنولوژ

است  یراتییتغ ییایا مطالعه پویوندد و یپیمشخص بوقوع م

 ی(. از سوZand et al., 2004دهد )یکه با گذشت زمان رخ م

و  یاه زراعین گیند رقابت بیجه فرآینت یقیتطب یگر فنولوژید

ط، شدت نور و یکند. درجه حرارت محین مییهرز را تععلف

اهان یگ یمؤثر بر فنولوژ یطیود سه عامل مهم محیفتوپر

دما و زمان  بیترک با (.Zand et al., 2004شوند )یمحسوب م

آورد.  بدست هرز راک علفی یکیدوره فنولوژ توان¬می

 اهیگی دما و مرحله رشد قیکه تلف( GDD)درجه روز رشد 

ی مراحل رشد ینیب شیپ یبرا یزیآم تیاست بطور موفق

 (.Elmore, 1996) شود¬میبکار برده  یزراع اهیو گ هرزعلف

توسط  افتهیتجمع  یحرارت یواحدها انگریب درجه روز رشد

. محاسبه درجه روز تاسی دوره زمان کی یدر ط اهیگ کی

تواند ¬میمثل کلزا و گندم  یدوست سرما اهانیرشد در گ

 یکیمراحل فنولوژ ینیب شیشاخص پ کی به عنوان یبخوب

 ی. در محاسبه درجه روز رشد دماهاردیگ قرار مورد استفاده
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 ی( و دماهااهیگ یکیولوژیزیباالتر از تحمل ف ی)دماها باال

 ( مورداهیگ هیحرارت پا تر از درجه نییپا ی)دماها نییپا

 قیتلف (.Thomason et al., 2004) رندیگ¬میاستفاده قرار ن

 یبرتر لیمحاسبه درجه روز رشد دل حرارت و زمان در درجه

 یکیفنولوژ مراحل ینیبشیدر پ یزمان میآن نسبت به تقو

هرز تشخیص علف(. Romo & Eddleman, 1995) است

شکل است. اما توصیهجودره در مراحل اول رویش از گندم م

ها( کشهرز )به ویژه علفتی برای کنترل این علفیهای مدیر

باشد هرز میدر گندم بر اساس مراحل رشدی این علف

(Fidanza et al., 1996 با استفاده از فنولوژی تطبیقی گندم .)

های مختلف مدیریت توان زمان اعمال روشبا جودره، می

ا به مرحله فنولوژیکی گندم ها( رکشجودره )به ویژه علف

های پس رویشی کشتغییر داد. تعیین زمان دقیق کاربرد علف

هرز مهم )جودره( و گندم هایبر اساس فنولوژی تطبیقی علف

و براساس نیاز حرارتی آنها )درجه روز رشد(، عالوه بر 

افزایش کارایی در مبارزه شیمیایی باعث صرفه جویی در 

ن کاهش یهرز و همچنهایهای مدیریت علفهزینه

رویه های زیست محیطی ناشی از مصرف بیآلودگی

ن دانستن درجه روز یبنابرا تواند باشد. یها نیز مکشعلف

 یها¬به برنامه یادیمهم، کمک ز هرز¬علف کی رشد

 (.Fidanza et al., 1996) کند¬می آنی آت یتیریمد

 قیقتح تاکنونبا توجه به نکات مطرح شده و این امر که 

در  جودره و گندم هرز¬علفتطبیقی  یفنولوژ یبر رو دقیقی

 رشتیب یش فوق با هدف بررسیآزما ،است نگرفته انجاممزرعه 

به  یابیدست منظور به هرز¬علفاین  یفنولوژ اتیخصوص

 شده است. انجامگندم ت بهتر آن در سطح مزارع یریمد

 هامواد و روش

رعه تحقیقاتی در مز 1۳86-87این تحقیق در سال زراعی 

هرز موسسه تحقیقات گیاهپزشکی یهاعلفبخش تحقیقات 

به اجرا در آمد. ارتفاع محل آزمایش از  کشور واقع در ورامین

و طول  ۳5 -۲0متر، عرض جغرافیایی  1050سطح دریا 

باشد. منطقه ورامین از نظر اقلیمی ¬می 51-۳7جغرافیایی 

فت خاک باشد. با¬میجزء مناطق خشک و نیمه گرمسیری 

زمینی که برای انجام  .بود 5/7 آن pHلوم رسی و  محل آزمایش

  این آزمایش انتخاب گردید در سال قبل بصورت آیش بود.

آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار 

 در هر تکرار 1۳86کرت آزمایشی در پاییز  7اجرا گردید. 

 60پشته  4ل و متر طو 6آزمایشی دارای  ایجاد شد. هر کرت

 در . یک پشته در طرفین هر کرت بعنوان راهروسانتی متر بود

راهروهایی به  ها¬نظر گرفته شد. همچنین در بین بلوک

 متر تعبیه گردید. ۲عرض 

و  در اواسط مهرماه با گاو آهن دو شخم عمود بر هم زده شد

در اواخر مهر ماه دو دیسک عمود برهم زده شد و سپس 

ها ایجاد گردید. با توجه به نیاز و پشتهخاک تسطیح شد 

کیلوگرم  150رشدی گندم، کود فسفات آمونیوم به مقدار 

ه کیلوگرم ک ۲00بصورت پایه در اواخر مهرماه و کود اوره 

 یک سوم بصورت پایه در اواخر مهرماه و دو سوم آن بصورت

عه سرک در مرحله ساقه روی گندم در اوایل اسفندماه به مزر

ه بادرت ماه پس از آماده سازی زمین مبدر اوایل آبان داده شد.

کیلوگرم در هکتار و  150به میزان کاشت گندم رقم کویر 

ال بذور جودره جمع آوری شده از مزارع اطراف ایستگاه از س

 بر جودره،در بذور  عدم مشاهده خواب لیبه دلقبل گردید. 

بر  یماریت گونه چیه اساس ارزیابی انجام شده در آزمایشگاه،

ت گندم بر روی دو پشته کناری هر کر آنها انجام نشد. یرو

کاشت گردید و بر روی یکی از دو پشته وسطی گندم و بر 

 بذر در متر طولی( مطابق 40روی دیگری جودره )با تراکم 

 ن کار آن بود که جودره و گندمیهدف از اکشت شد.  1شکل 

د آسان باش گریکدیها از آن صیدر کنار هم رشد کرده و تشخ

 ادداشتی یقیآنها بصورت تطب یتا بتوان از مراحل فنولوژ

 نمود. یبردار

مراحل ن آبیاری یپس از خاتمه عملیات کاشت و انجام اول

روش زادکس بر اساسها در تمام کرتو نمو گندم  رشد
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 روش كاشت گندم و جودره در مزرعه -1شكل 

Figure 1- Method of planting wheat and wild barely in the field 
 

 مقیاس رشدی زادكس گندم -جدول

Table 1- Wheat Zadoks growth scale  

Zadoks growth scale General Description Development Stage 
10-19 From wheat emergence untill the plant begin to tiller )1)رشد گیاهچه-Seedling growth 

20-29 Usually statrts when the plant has 3-4 leaves )2) پنجه زنی-Tillering 

30-39 Main stem node production )3)ساقه روی-Stem elongation 

40-49 Each plant should have 2-3 productive tillers )4)غالف رفتن-Booting 

50-59 The spike is emerging from within the flag leaf 5ور سنبله()ظه-Inflorescence emergence 

60-69 
Pollen is being released and the individual grains are being 

fertilized 
 Anthesis-6)گلدهی یا گرده افشانی(

70-77 When the grain is squeezed, a milky solution is apparent )7)شیری شدن دانه-Grain milk stage 

80-87 
When squeezed, the grain will still deform slightly, but no liquid 

is apparent 
 Grain dough stage-8)خمیری شدن(

90-99 Grain is hard and firm and ready for harvest )9)رسیدگی دانه-Ripening 
  

(Zadoks et al., 1974 بطور هفتگی تا زمان برداشت )

 یبردار ادداشت( ی1۳87بهار سال محصول )اواسط تا اواخر 

جودره  یمراحل رشد نی. عالوه بر ا(1)جدول  و ثبت شد

ا تماه از اواسط دی شد.¬میگندم ثبت  یبا مراحل رشد ههمرا

ا بماه به دلیل بارش برف و پوشیده بودن زمین اواسط بهمن

 .برف و توقف رشد یادداشت برداری صورت نگرفت

و گندم با حرکت در داخل ثبت مراحل فنولوژیکی جودره 

نقطه از  5های موجود در و مشاهده بوته Wمزرعه به شکل 

و تطابق آنها با مقیاس رشدی زادکس  Wهر یک از اضالع 

همچنین فراوانی گندم و جودره در هر کدام صورت گرفت. 

 یدماار مراحل فنولوژیکی بصورت چشمی اندازه گیری شد. 

 یهواشناس ستگاهیماه از اردادختا  مهرماهروز منطقه از شبانه

شد. با  گرفته فاصله داشت، لومتریش سه کیکه تا مکان آزما

مراحل  ثبت خیتار نیو همچن یاستفاده از اطالعات هواشناس

 مراحل کردن یط یالزم برا ییتجمع دما زانیم ،یرشد

مطابق رابطه  (GDD)بر اساس درجه روز رشد  یکیفنولوژ

 .(Russell et al., 1984) شد محاسبهزیر 

GDD = ∑
(𝑻𝒎𝒂𝒙+𝑻𝒎𝒊𝒏)

𝟐
 - Tb  

کمینه  Tminبیشینه حرارتی هر روز و  Tmaxدر این رابطه 

 درجه حرارت پایه  Tbحرارتی هر روز است. 

 4باشد که برای گندم و جودره در تمام مراحل رشد ¬می

چنانچه درجه حرارت درجه سانتی گراد در نظر گرفته شد. 

تجمع واحد  چی، هاشدب هیپا از درجه حرارتحداقل کمتر 

 (. GDD=0) دوش¬میمنظور ن یحرارت

ماه برداشت شد و برای بررسی دوره  گندم در اواخر خرداد

 ییهاپس از برداشت گندم در محل کرتخواب بذور جودره 

ی مارهایتبدون اعمال شخم در خاک  شده بود هشتاکه گندم ک

 روز پس از برداشت، 14 یاریآب -1 ماریت: دیاعمال گرد ذیل

 گندم

Wheat 

 

 گندم

Wheat 

 گندم

Wheat 

 جودره

Wild barly 
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 4۲ی اریآب -۳مار یتروز پس از برداشت،  ۲9 یاریآب -۲ ماریت

روز پس از  59 یاریآب -4 ماریتروز پس از برداشت، 

 -6 ماریتروز پس از برداشت،  8۲ یاریآب -5 ماریت برداشت،

روز  110 یاریآب -7 ماریتو  روز پس از برداشت 95 یاریآب

مارها دو و چهار هفته پس از یتتمام در  .پس از برداشت

یک  مار مبادرت به شمارش جودره در کادریآن ت یاریآب

 .دیگرد یمترمربع

 ج و بحثینتا

 فنولوژی گندم

ماه کاشته شده بود با زادکس فنولوژی گندم که در اوایل آبان

 18صفر شروع شد. مرحله سبزشدن بذور گندم در مزرعه 

، ۲ت گردید )شکلثب 9روز پس از کاشت و با کد زادکس 

گندم به دلیل  9(. ثبت مراحل رشدی قبل از زادکس ۲جدول 

اینکه بذور و گیاهچه داخل خاک بودند امکان پذیر نبود و لذا 

هیچ کد زادکسی ثبت نگردید. گندم جهت جوانه زنی بذر و 

 7/۲1۲ظهور در سطح خاک نیاز به واحد حرارتی معادل 

روز پس  41گندم تا  هایدرجه روز رشد داشت. رشد گیاهچه

ی گندم شروع به ها¬از کاشت ادامه داشت و پس از آن بوته

پنجه زنی کردند. فاصله جوانه زنی و وقوع ظهور پنجه در 

نظر گرفته شده  گندم که به عنوان مرحله رشد گیاهچه در

روز اتفاق افتاد و برای گذر از مرحله  ۲۳است، به مدت 

درجه روز رشد واحد  86زنی ای به مرحله پنجهگیاهچه

درجه روز  8/۳56حرارتی نیاز بود. در این مدت مجموعا 

(. طول دوره ۲، جدول ۲ رشد برای گندم نیاز بود )شکل

روز به طول انجامید و این مدت معادل  79زنی گندم پنجه

دوره سرمای زمستانه بود و بر همین اساس میزان واحد 

 115رشدی حدود حرارتی مورد نیاز این گیاه در این دوره 

زنی تا (. مرحله پنجه۲، جدول ۲درجه روز رشد بود )شکل

و  ها¬اوایل اسفند همان سال و تا بعد از ذوب شدن برف

برطرف شدن سرمای زمستانه ادامه داشت و پس از این تاریخ 

، ۲ها( شد )شکلروی )ظهور اولین گرهوارد مرحله ساقه

روی تا ساقه(. گندم جهت گذر از ابتدای مرحله ۲جدول 

درجه روز رشد داشت و در این  575انتهای این مرحله نیاز به 

روی کامل وارد مرحله غالف رفتن مدت گندم از مرحله ساقه

شد. در این زمان تعداد دو تا سه پنجه در گندم رقم کویر 

همزمان با افزایش درجه  87بیشتر مشاهده نشد. در اوایل سال 

در گندم ادامه  ها¬رشد میانگرهماه حرارت از اوایل فرودین

داشت و گندم وارد مرحله غالف رفتن )تورم ساقه ناشی از 

سنبله گندم( شد. مدت زمان الزم برای رسیدن به مرحله 

درجه روز رشد است،  1046روز که معادل  161غالف رفتن 

روز پس از کاشت گندم در تمام گیاهان اولین  169بود. 

مرحله رشدی مرحله ظهور سنبله ها قابل رویت بود و سنبله

روز پس از کاشت وارد مرحله گلدهی شد.  177بود. گندم 

 1۲6جهت گذر از این مرحله هشت روز که معادل حدود 

 18۳(. گندم ۲، جدول ۲درجه روز رشد است، نیاز بود )شکل

روز پس از کاشت با گذر از مرحله گلدهی وارد مرحله شیری 

رحله حدود شش روز الزم شدن شد. جهت سپری شدن این م

درجه روز رشد نیاز بود تا گندم بتواند این مرحله  109بود و 

روز پس  198 را پشت سر گذارد. شروع مرحله خمیری شدن

روز و مقدار  15از کاشت بود که برای گذر از این مرحله 

های گندم در این درجه روز رشد نیاز بود. ارتفاع بوته ۳06

متر ثبت گردید. نهایتا گندم انتیس 95مرحله بطور متوسط 

روز پس از کاشت وارد مرحله رسیدگی دانه شد. گندم  ۲1۲

 ۲14۳در مجموع در طول دوره زندگی خود نیاز به حدود 

درجه روز رشد داشت و جهت تامین آن واحدهای حرارتی 

 (.۲، جدول ۲روز تقویمی نیاز بود )شکل ۲19

 فنولوژی جودره 

باشد. ¬میودره مثل تمامی غالت مراحل مختلف فنولوژی ج

ماه کاشته شده بود با جودره که در اوایل آبان هرز¬علف

زادکس صفر شروع شد. جودره جهت جوانه زنی و ظهور در 

درجه روز  75/۲1۲روز که معادل  18سطح خاک به تقریبا 

(. رشد گیاهچه ۲، جدول ۲باشد، نیاز داشت )شکلرشد می

ی جودره ها¬کاشت که بوته روز پس از 41ادامه داشت تا 
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 ی مختلف نمونه برداریها¬بر اساس درجه روز رشد و مقیاس زادكس در تاریخ( ♦)و جودره ( ●)مراحل رشدی فنولوژی گندم  -2 شكل

Figure 2- Phenology of wheat and wild barely based on GDD and Zadoks growth scale in different times 
 

درجه روز  7/۳56زنی کردند. در این مدت  شروع به پنجه

جوانه زنی جودره و ظهور  فاصلهبود.  رشد برای جودره نیاز

( که به عنوان مرحله رشد گیاهچه ۲۲پنجه در آن )کد زادکس 

روز  ۲۳در نظر گرفته شده است، در مدت  هرز¬علفاین 

اتفاق افتاد. عبور گیاه جودره از مرحله گیاهچه تا ظهور اولین 

، ۲درجه روز رشد، داشت )شکل 86ه نیاز به حدود پنج

روز بود و در این  86زنی جودره طول دوره پنجه (.۲جدول 

درجه روز رشد نیاز بود. خروج گیاه جودره از  188مدت 

روز  1۲7روی مرحله پنجه زنی و ورود آن به مرحله ساقه

پس از کاشت و پس از طی سرمای زمستانه به وقوع پیوست. 

ها همزمان با اولین گره ۳0تاریخ کد زادکسدر این 

ها روی( مشاهده شده و ثبت گردید، ولی رشد میانگره)ساقه

روز  158به کندی بود و افزایش تعداد پنجه ادامه دار بود تا 

پنچه در بوته ثبت گردید. مدت زمان  10پس از کاشت که تا 

 ۳1روی جودره الزم برای سپری شدن مرحله فنولوژیک ساقه

درجه روز رشد است، بود. در این مدت  454روز که معادل 

رفتن )تورم روی کامل وارد مرحله غالفگیاه از مرحله ساقه

رفتن جودره ساقه( شد. رسیدن به مرحله فنولوژیکی غالف

درجه  4/998مجموعا از زمان رویش بذر تا این مرحله جمعا 

دره، رفتن جوروز رشد را نیاز داشت. مرحله پس از غالف

دهی بود که گذر از این مرحله سه روز به طول مرحله سنبله

درجه روز رشد نیاز گیاه  45انجامید. در این مدت حدود 

همزمان با افزایش  87جودره تامین گردید. در اوایل سال 

ها در جودره به سرعت افزایش درجه حرارت رشد میانگره

جودره به  هایروز پس از کاشت ارتفاع بوته 159یافت و در 

های جودره متر رسید. در این زمان اولین سنبلهسانتی 95

 تا 14۲روز )از  19جودره در طول یمشاهده گردید. فنولوژ

 50تا  47زادکس به  ۳۲روز پس از کاشت( از مرحله  161
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 %50روز پس از کاشت در  161ر کرد. یییعنی ظهور سنبله تغ

ر مدت یک هفته ها قابل رویت بود. دگیاهان اولین سنبله

مشاهده و ثبت گردید. در این مدت جودره  70تا  50زادکس 

با گذر از مرحله گلدهی وارد مرحله شیری شدن گردید. 

جهت سپری شدن مرحله شیری شدن فقط یک هفته الزم بود 

درجه روز رشد نیاز بود تا گیاه جودره بتواند این  1۲7و 

شت بذور به روز پس از کا 18۳مرحله را پشت سر گذارد. 

ا شروع خمیری شدن رسیدند که یمرحله پایان شیری شدن و 

گردد. با گذر نمودن بذرهای یف میتعر 8۳با کد زادکس 

جودره از مرحله شیری به مرحله خمیری که حدودا دو هفته 

درجه روز رشد نیاز بود. ارتفاع  ۲۳5به طول انجامید مقدار 

 100ش از یه بن مرحلیهای جودره بطور متوسط در ابوته

روز پس از کاشت بذور جودره از مرحله  ۲04سانتی متر بود. 

به  8۳رسیدگی دانه رسیدند و فنولوژی جودره از  خمیری به

رسید و بذور جودره شروع به ریزش کردند. بذور  94مرحله 

درجه روز  18۳9جودره و در مجموع در طول زندگی خود به 

زان درجه روز رشد،رشد نیاز داشت که جهت تامین این می

 (.۲، جدول ۲)شکل روز تقویمی نیاز بود ۲04

   فنولوژی تطبیقی گندم و جودره

شود دو گیاه گندم و مالحظه می ۳و  ۲همانطورکه در جداول 

روز پس از کاشت و تجمع  18جودره همزمان با هم یعنی

مقیاس  9درجه روز رشد واحد حرارتی به مرحله  75/۲1۲

 ۲5زنی رسیدند. همچنین گندم و جودره زادکس یعنی جوانه

براساس مقیاس زادکس،  11روز پس کاشت در مرحله رشدی 

که از نظر رویش معادل مرحله دو برگی شدن گندم و جودره 

درجه روز رشد جهت  6/۲70باشد، رشد برابری داشتند و می

رسیدن به این مرحله رشدی احتیاج داشتند. پس از دو برگی 

از نظر مرحله رشدی از جودره عقب افتاد.  شدن، گندم اندکی

درجه  6/۳۲5روز پس کاشت جودره با دریافت  ۳۲به طوریکه

رشدی زادکس رسید،  1۲روز رشد واحد حرارتی به مرحله 

در حالیکه گندم با این میزان واحد حرارتی هنوز در مرحله 

پس از  روز 104زادکس بود. این عقب افتادگی گندم تا  11

-درجه روز رشد ادامه یافت. به هرحال ساقه 4/409کاشت و 

روی گندم زودتر از جودره مشاهده شد و گندم از رشد 

رویشی به رشد زایشی وارد شد و ظهور میانگره اول و دوم

 و میزان درجه روز رشد تجمعیمقیاس زادكس میزان فراوانی گندم و جودره در مراحل  -2جدول 

Table 2- Percent abundance of wheat and wild barely in stages of Zadoks scale and rate of GDD 

GDD Wild barley  Wheat 
Days after planting 

Percent of abundance Zadoks scale  Percent of abundance Zadoks scale 
212.7 40 9  45 9 18 

270.6 80 11  35 11 25 

325.6 60 12  35 11 32 

356.8 40 22  65 21 41 

381.6 10 23  50 21 48 

406.6 10 23  50 21 74 

409.4 40 23  50 21 104 

471.3 15 24  100 30 120 

544.9 100 30  100 31 127 

613.2 20 30  15 32 134 

718.7 75 32  75 32 142 

902.5 10 34  95 33 153 

1046.6 100 50  100 47 161 

1170 85 70  100 51 169 

1296.7 15 77  100 60 177 

1405 100 85  80 70 183 

1554.6 100 87  100 75 190 

1711.3 100 92  85 83 198 

1839.1 100 94  100 85 204 

1986.1 100 94  100 91 212 

2143.1 10 94  100 94 219 
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از  روز پس 1۲0گندم زودتر از جودره بود. این تاریخ معادل 

روز  7درجه روز رشد بود. جودره با  ۳5/471کاشت و یا 

روی شد. به طوریکه میزان واحد تاخیر وارد مرحله ساقه

روی حرارتی مورد نیاز جودره برای ورود به مرحله ساقه

روز در رشد بر  ۲0درجه روز رشد بود. گندم حدود  9/544

روز پس از کاشت هر دو گیاه به  14۲جودره پیشی گرفت و 

مرحله ظهور دومین میانگره بود به زادکس که  ۳۲مرحله 

یکدیگر رسیدند و جهت رسیدن هر دو گیاه به این مرحله 

 (.۲درجه روز رشد بود )جدول  75/718فنولوژیکی نیاز به 

 یرو انگرهیم نیظهور دومزادکس ) ۳۲جودره پس از مرحله 

 یانی( از گندم پیشی گرفت و این پیشی گرفتن تا پاساقه اصل

 (50دامه یافت. ظهور سنبله )کد زداکس دوره رشد جودره ا

 روز پس از کاشت مشاهده گردید، در حالیکه 161در جودره 

زادکس )باز شدن غالف  47درآن تاریخ برای گندم مرحله 

 درجه 6/1046پرچمی( ثبت گردید، و واحد حرارتی دریافتی 

زادکس( بذور  94روز رشد بود. مراحل رسیدگی دانه )کد 

از کاشت مشاهده شد و در این زمان  روز پس ۲04جودره 

 (. ۲زادکس قرار داشت )جدول  8۳گندم در مرحله 

 

 دوره خواب بذور جودره

 7تا  4 یمارهایجودره در ت هرز¬علفبذور  یجوانه زن زانیم

 کی( که روز پس از برداشت گندم 110تا  59 یاریآب خی)تار

 امآنها پس از شکسته شدن دوره خواب بذر انج یارینوبت آب

کسته ش یالزم برا طیشرا نیبنابرا .(۳بود، زیاد بود )شکلشده 

روز بعد از برداشت محصول  45شدن دوره خواب بذر حدود 

 فراهم شده است.

ی قابل مالحظه بین فنولوژی جودره، ها¬این تحقیق تفاوت

ی که اخیرا به مزراع گندم هجوم آورده، و گندم هرز¬علف

ی جودره تغییرات فصلی دهد. تغییرات فنولوژیک¬مینشان 

دهد در حالیکه این تغییرات در گندم ¬میشدیدی را نشان 

 استراژی رشدی روندی معمولی دارد. بنابر این تغییرات در

گردد که جودره موفق به هجوم به مزارع گندم ¬میباعث 

 (. Wernberg et al., 2000شود )

جودره از مرحله جوانه  هرز¬علفمراحل فنولوزیکی گندم و 

زنی تا مرحله دو برگی یکسان بود. مین باشی و همکاران 

(Minbashi et al., 2008 نیز بیان کردند که سبز شدن و دو )

باشد. ¬میزمان برگی شدن این دو گیاه در منطقه ورامین هم

 
 تعداد بذر جوانه زده در تیمارهای مختلف آبیاری -3شكل 

Figure 3- Numer of germiated seed in irrigation treatments 
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زمان با گندم و رشد برابر تا جودره پس از جوانه زنی هم

 مرحله دو برگی شدن، مرحله پنجه زنی را کمی زودتر از

گندم شروع کرد، ولی مرحله ساقه رفتن در گندم زودتر از 

توان در ¬میعلت این تاخیر جودره را جودره انجام گرفت. 

پنجه( نسبت به  10زیاد )تا  توانایی این گیاه در تولید پنجه

های گندم دو تا سه عدد حالیکه تعداد پنجه گندم دانست در

توسط جو دره نسبت به گندم بود. بیشتر بودن تعداد پنجه 

نیز گزارش  (Baghestani et al., 2008باغستانی و همکاران )

روز در رشد یعنی تا ظهور  ۲0گندم تقریبا تا  شده است.

ی روی ساقه از جودره پیشی گرفت و پس دومین میانگره اصل

از آن جودره در مراحل رشدی از گندم پیشی گرفت. پیشی 

گرفتن جودره در رشد از گندم پس از ظهور دومین میانگره 

روز اما  ۲04جو دره پس از اصلی روی ساقه باعث گردید تا 

روز به مرحله  ۲19روزه و پس از طی  15گندم با یک تاخیر 

رسد. نتایج آزمایشات مین باشی و همکاران رسیدگی کامل ب

باشد ¬مینیز موید زودرس بودن جودره نسبت به گندم 

(Minbashi et al., 2008 به این ترتیب .)روز قبل از  15

رسیدگی گندم، بذور جودره به مرحله رسیدگی رسیدند و 

شد که در زمان رسیدگی دانه گندم اغلب همین عامل باعث 

عه ریزش نمایند و سبب افزایش بانک بذور جودره در مزر

بذر شوند، بطوریکه تنها در روی سنبلک جودره در زمان 

خواب رسیدگی گندم دو بذر در باقی بماند. با توجه به اینکه 

 مواجه شدن لیتابستان بدل یدر ط زشیدره پس از ر جوی ذات

( این Gutterman et al., 1996رود )¬میبا دماهای باال از بین 

 .شودتواند باعث آلودگی مزرعه گندم ¬میسال بعد  امر در

 45حدود نتایج این آزمایش نیز نشان داد که در منطقه ورامین 

 کافی است که شکست خواب بذور جودره  یبرا روز

 ( 100جودره )کد زادکس یمراحل فنولوژمدت  نیادر 

 بر اساس نظر گوترمن و نوو  .گردد¬میکامل 

(Gutterman & Nevo, 1994) دنیبذر جو دره پس از رس 

جوانه  یدوره کمون )خواب بذر( بوده و برا یمحصول دارا

آنها همچنین دارد.  یرسک دوره پسیبه  ازیو سبز کردن ن یزن

بالفاصله بعد از  هرزعلف نیاند که بذر اگزارش کرده

در صورت  ینبوده و حت یبرداشت محصول قادر به جوانه زن

 ۳0و  ۲0، 10 یهار درجه حرارتآماس بذر و قرار گرفتن د

 زیممتد ن ییا در روشنایممتد و  یکیگراد در تاریدرجه سانت

ن خواب بذر و دوره یاست. عامل ا فتادهیاتفاق ن یجوانه زن

بذر نسبت داده شده است.  ینکمون به پوشش خاص ساختما

ط یبه وجود شرا ازیدوره خواب بذر ن نیشکستن ا یبرا

مدت چند ه گراد بیدرجه سانت ۳5ز باالتر ا یو دما یخشک

 ریو مساعد بودن سا طیشرا نی. با حادث شدن اباشدیروز م

 خواهد بود یزنر جودره بالفاصله قادر به جوانهوبذ طیشرا

(Sandra et al., 1999, Kohansal et al., 2007b.) هرز¬علف 

در  یجوانه زن یبرا ییار باالیبس یریسازش پذ یژگیجودره و

 را دارد  یطیمح یاز دماها ای¬هترددامنه گس

(Mesgaran et al., 2012 و همین امر گسترش آلودگی )

 گردد.¬میمزارع به جودره را باعث 

تشابهات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی زیادی بین جودره و 

گندم وجود دارد که این تشابهات کنترل جودره در گندم را با 

شکل مواجه کرده م های پس رویشی باکشاستفاده از علف

 یشیپس رو یهاکشعلف(. Baghestani et al., 2008است )

ن یشوند. اما در ا یمصرف م یخاص یدر گندم در دامنه زمان

توانند  یم هرز¬های¬علفاز  یمختلف یها¬گونه یدامنه زمان

ن یکش، اسبز شوند و ممکن است در هنگام کاربرد علف

گر باشند و علفیکدیاز  یمتفاوت یرشد در مراحل ها¬گونه

ل متفاوت بودن یدر کنترل آنها )بدل یچندان ییکارا ها¬کش

در کشاورزان ( نداشته باشد و  ییآنها و عدم آشنا یفنولوژ

مرتبه  سهتا  دوکش ک علفیکشاورزان از  یدر مواردنتیجه 

ن ییتع. کنند¬میگندم استفاده  هرز¬های¬علفکنترل  یبرا

بر اساس  یشیس روپ یهاکشق کاربرد علفیزمان دق

گندم و  مهم )جودره( و هرز¬های¬علف یقیتطب یفنولوژ

ش یآنها )درجه روز رشد(، عالوه بر افزا یاز حرارتیبراساس ن

 یها¬نهیدر هز ییجو باعث صرفه ییایمیدر مبارزه ش ییکارا

یها¬ین کاهش آلودگیو همچن هرز¬های¬علفت یریمد
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 زادكس اسیمقجودره بر اساس مراحل اصلی رشد، درجه روز رشد تجمعی و  گندم با یسه مراحل فنولوژیكیمقا -3جدول 

Table 3- Comparative phenology of wheat with wild barely based on growth indices, GDD and Zadoks scale       

1- Time, 2- DAP= Date After Planting, 3- Growth indices, 4- GDD, 5- Zadoks scale 

 

 

 

 

Wheat 

212DAP  198DAP 183DAP 177DAP 169DAP  161DAP   120DAP 41DAP 25DAP 18DAP2 
End of1 

October 

Ripening  
Dough 

Development 

Milk 

Development 
Anthesis 

Inflorescenc 

emergence 
 Booting   

Stem 

Elongation 
Tillering 

Seedling 

growth 
Germination Planting3 

1986.1  1711.3 1405 1296.7 1170  1046.6   471.3 356.8 270.6 212.7 04 

91  83 70 60 51  47   30 21 11 9 05 

 

 

 

 

Wild barely 

 204DAP  183DAP  169DAP 165DAP 161 DAP 158DAP 127DAP  41DAP 25DAP 18DAP 
End of 

October 

 Ripening  
Dough 

Development 
 

Milk 

Development 
Anthesis 

Inflorescence 

emergence 

Booting 

 

Stem 

Elongation 
 Tillering 

Seedling 

growth 
Germination Planting 

 1839.1  1405  1170 1100 1046.6 998.4 544.9  356.8 270.6 212.7 0 

 94  85  70 60 50 45 30  22 11 9 0 



 155                            ( ...                                                  Hordeum spontaneum C. Koch) جودره یقیتطب یفنولوژ

 

       

 یز میها نکشه علفیرو یب از مصرف یناش یطیست محیز

ش یهرز جودره در مراحل اول روص علفیتشخ تواند باشد.

کنترل  یبرا یتیریمد یها¬هیاما توص ،از گندم مشکل است

س ها( در گندم بر اساکشژه کاربرد علفیهرز )به ولفع نیا

 یفنولوژ باشد. با استفاده از یهرز من علفیا یمراحل رشد

 یهاتوان زمان اعمال روش یگندم با جودره، م یقیتطب

ر ییگندم تغ یکیت جودره را به مرحله فنولوژیریمختلف مد

 داد.

 در چند سال اخیر تحقیقات زیادی روی استفاده از 

 متیل، مخلوط  سولفوسولفورن، مت سولفورنهای کشعلف

 کش در مرحله دو تا چهار برگی جودره این دو علف

 ,Baghestani et al., 2008در مناطق مختلف ایران )

 Jamali & Baghestani, 2011, Esmaeili et al., 2011, 

Hosaini et al., 2012.با توجه به نتایج  ( انجام پذیرفته است

ها در مرحله رشد کشبدست آمده تاکنون استفاده از این علف

گیاهچه جودره نتایج قابل قبولی درکنترل این گونه 

ی باال نیز باعث ها¬بدست نداده است و در دوز هرز¬علف

شوند. شکسته شدن خواب بذر جودره و ¬مییب به گندم آس

روز در مزرعه  45آمادگی برای سبز شدن پس از حدود 

( را در Baghestani et al., 2009استفاده از روش هیرم کاری )

سازد. همچنین عالوه بر این ¬میکنترل جودره ممکن 

مدیریت بکار گیری مواد غذایی در زمان مناسب با تقویت 

تواند گندم را در این ¬میبت گندم در برابر جودره قدرت رقا

رقابت پیروز گرداند. همچنانکه تحقیقات زیادی نشان داده اند 

که تقویت مواد غذایی در یک گیاه زراعی، به علت اختالف 

گیاهان در تقاضا برای مواد غذایی در بین گیاهان مختلف، 

نور،  برای هرز¬علفتواند گیاه زراعی را در رقابت با ¬می

 ,.Qasem, 2010, Ong et alآب و مواد غذایی پیروز گرداند )

(. بنابر این مدیریت تلفیقی جودره با استفاده از 2008

 گردد.¬میهای زراعی توصیه ها و روشعلفکش
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Comparative Phenology of Wild Barely in Wheat Field from Germination until 

End of Dormancy Stage 
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Abstract 

An experiment to investigate wheat and wild barely phenology was conducted during 2008-2009 in the field of Plant 

Protection Research Institute in Varamin. Wild barely and wheat (Variety Kavier) were planted in the vicinity of each 

other in a randomized complete blocks design with four replications. Phenological stages based on international Zadoks 

scale and GDD based on growing degree days were calculated for each stage of growth. Results showed that wild 

barely finished its phenological stages faster than wheat. Thus, complete life cycle of wild barely required 1839/1 

growing degree days and 204 days, while wheat needed 2143/1 growing degree days and 219 days. At wheat maturity 

seeds stage, wild barely seeds had completely fallen except for the final seed clusters. Wild barely seed dormancy 

period was about 45 days. Comparative study of phonological stages of wild barely and wheat showed that the plants 

grew together of early stages, of growth up to early tillering, from then to the end of tillering, wild barely surpassed 

wheat. However, in the stem elongation stage wheat surpassed wild barely. However wild barely started inflorescenc 

emergence sooner than wheat. Our results suppots the idea that success of wild barely to infest wheat fields is due to 

rapidly reaching full maturity and short seed dormancy period. 

Key words: Growth stages, Zadoks, GDD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


