
 

  

هاي رويش يافته در  آيا اكوتيپ

 هاي مختلف ايران از الگوي متفاوت رويش برخوردارند؟

  2اويسي

  اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران

شش توده جودره جمع آوري شده از مناطق مختلف  گندم،

در مزرعه پژوهشي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران واقع در 

تجمعي رابطه رويش  .رضوي، كرمانشاه، تهران و قزوين بودند

تخمين پارامترهاي تابع برازش يافته براي هر توده نشانگر تفاوت 

و هم از نظر ) درجه روزهاي رشد( GDD دريافت يها هم از لحاظ زمان آغاز رويش و هم شيب افزايش جميعت گياهچه ها به ازا

ها در مزرعه ها زودتر از ساير تودهآغاز شد و اين گياهچه

هاي تهران و توده. رشد در مزرعه ظاهر شد رجه روز

راي الزم ب GDDها اختالف نشان دادند اما نسبت به هم از لحاظ زمان رويش و مقدار 

روز رشد،  درجه 4/83حدود  GDDهفته بعد از كاشت با دريافت 
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اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران- 2 هرز دانشگاه تهران هاي دانشجوي كارشناسي ارشد شناسايي و مبارزه با علف

گندم، در )Hordeum spontanum Koch( هرز جودرهبه منظور بررسي الگوي رويش توده هاي مختلف علف
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تخمين پارامترهاي تابع برازش يافته براي هر توده نشانگر تفاوت . يگموئيدي سه پارامتري توصيف شدهاي جودره با زمان دمايي با استفاده از مدل س

ها هم از لحاظ زمان آغاز رويش و هم شيب افزايش جميعت گياهچه ها به ازا

آغاز شد و اين گياهچه) درجه روز رشد 68(تري پايين GDD گياهچه توده كرمانشاه در متوسط

رجه روزد 6/76حدود  GDD با دريافت) هفته هشتم(توده خراسان دو هفته ديرتر از توده كرمانشاه 

ها اختالف نشان دادند اما نسبت به هم از لحاظ زمان رويش و مقدار دريافتي با ساير توده GDD قزوين اگرچه از لحاظ زمان رويش و مقدار

هفته بعد از كاشت با دريافت  4/9هاي تهران و قزوين با گذشت حدود توده فارس بعد از توده

GDDهفته پس از كاشت با دريافت باالترين مقدار  2/10رويش توده خوزستان حدود 
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بيني الگوي رويش جودره  پيش

اقليم

دانشجوي كارشناسي ارشد شناسايي و مبارزه با علف -1

 چكيده

به منظور بررسي الگوي رويش توده هاي مختلف علف

هاي كامل تصادفي با سه تكرار در سال زراعي  قالب طرح بلوك ايران در

هاي جودره شامل تودهجميعت. كرج كشت شدند

هاي جودره با زمان دمايي با استفاده از مدل سگياهچه

ها هم از لحاظ زمان آغاز رويش و هم شيب افزايش جميعت گياهچه ها به ازا توده .الگوي رويش توده ها بود

گياهچه توده كرمانشاه در متوسط رويش .بازه زماني متفاوت بودند

توده خراسان دو هفته ديرتر از توده كرمانشاه  .ظاهر شدند

قزوين اگرچه از لحاظ زمان رويش و مقدار

توده فارس بعد از توده. رويش، هيچ اختالفي نداشتند

رويش توده خوزستان حدود  .رويش خود را شروع كرد

الگوي رويش علفپيش بيني . ديرتر اتفاق افتاد

جودره، الگوي رويش، : واژه هاي كليدي
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  مقدمه

دهد كه در اين زمان  نشان مي در زمان اي را سبز شدن نقطه

ر شونده بذر كه د ذخاير غير تجديد گياهچه از وابستگي به

و با انجام  شود مي، آزاد شده ابتدا توسط والد آن توليد 

زمان سبز  .گيرد خود را به عهده مي فتوسنتزساختن غذا براي

كند كه آيا يك گياه به  شدن اغلب اين پرسشها را مطرح مي

-كند، آيا به آميزي با مجاورين خود رقابت ميشكل موفقيت

ها  شود، آيا به بيماري مصرف ميخوار وسيله حيوانات گياه

كند و همين طور آيا  مثل ميآيا گل داده و توليدشود،  مبتال مي

زمان  .پذيرد زاد آوري در آخر فصل از زمان سبز شدن تاثير مي

سبز شدن علف هاي هرز نسبت به گياه زراعي يكي از عوامل 

اين زمان . هرز استتعيين كننده در رقابت گياه زراعي و علف

هاي مختلف متفاوت بوده و باعث تغيير در ها و مكانر فصلد

 ,.et al(شود  مي هرز ميزان و شدت رقابت گياه زراعي و علف

2000 Forcella(.  

اي است كه عوامل مختلف به الگوي سبز شدن فرايند پيچيده

عمق دفن  ،)Ward et al., 2006(مانند دما و رطوبت خاك 

، حضور يا عدم حضور )Boyd & Van Acker, 2004(بذور

بافت خاك  ،)Oliiveira, 2007& Norsworthy (گياه زراعي 

)Boyd & Van Acker, 2004(نوري  ، نوسانات دمايي و نياز

)Benech-Arnold et al., 1990( و همچنين خصوصيات ،

-Finchمربوط به بذر مانند سن، اندوخته و اندازه بذر 

Savage, 2001) (اولين و مهمترين  ند، اماگذاربر آن تاثير مي

هاي هرز دما است زني و رويش علفعامل در جوانه

)Forcella, 1998.( محيطي است كه خواب و دما اولين نشانه 

 هاي هرز را تحت تاثير قرار مي دهدجوانه زني علف

)Benech-Arnold et al., 1990 .(توان در  اين از آن ميبنابر

اثر رطوبت در . ده كردهاي هرز استفارويش علف پيشگويي

هاي كشت بواسطه آبياري، زني بديهي است، درسيستم جوانه

آيد، به نظر كه رطوبت ديگر عامل محدود كننده به شمار نمي

ي دماي تري كه تنها در بر گيرندههاي سادهرسد با مدلمي

تجمعي خاك باشد بتوان به پيش بيني خوبي نزديك به همان 

چرا كه بعد از رطوبت يكي از  رسيدرطوبت -مدل هاي دما

فاكتورهاي مهم در امر جوانه زني دماي دريافتي توسط بذور 

در اين  ).Dorado et al., 2009(دفن شده در خاك مي باشد 

هاي دمايي رويش مي تواند با يك منحني شرايط مدل

سيگموديال ساده توصيف شوندكه در آن رويش تجمعي علف 

) Soil Thermal Time(دمايي خاك  هاي هرز، تابعي از زمان

 .است

هرز، آگاهي از زمان هايراي كنترل مناسب و به موقع علفب

سبز شدن آنها بسيار مهم و ضروري مي باشد، چرا كه يكي از 

هاي هرز، پايش  اصول پايه در مديريت تلفيقي مباررزه با علف

دقيق و كاربرد روش هاي كنترلي در حساس ترين مرحله 

هاي  باشد كه نتيجه آن كنترل بهتر وكاهش هزينه رشدي مي

  ). et al., 2007 Norsworthy & Oliiveira(كنترل خواهد بود 

شمار مربوط به پويايي جمعيت، توسط  هاي بيمدل

بيني تاثير شرايط زراعي و  پژوهشگران مختلف براي پيش

. تهاي هرز ايجاد شده اسمديريتي گوناگون بر جمعيت علف

دهد كه سبز شدن بررسي اين مدل ها نشان ميارزيابي و 

-هاي رويش علف گياهچه از اركان مهم در توسعه اين مدل

از اين رو براي افزايش كارايي اين گونه  .هاي هرز است

بايست توجه بيشتري به پديده سبز شدن گياهچه  ها مي مدل

  ).Colbach et al., 2006(معطوف كرد 

اي هرز يكسالهعلف Hordeum spontanrm Koch).(جودره 

است كه در حال حاضر باعث تهديد پايداري توليد گندم و 

- هرز در تمام استاناين علف .كشور ايران شده است جو در

گلستان، (هاي كشور به جز سمنان، سه استان ناحيه خزري 

و بلوچستان گزارش شده است  و سيستان) مازندران وگيالن

)Baghestani et al., 2008 .(رويه و مديريت نشده  مصرف بي

هاي مهم توليد گندم، نظير خوزستان، ها در قطب كش علف

رضوي موجب شده است كه اين كرمانشاه و خراسان فارس،

 .طق مطرح شودهرز به عنوان باريك برگ غالب اين منا علف

 38بوته در مترمربع مي تواند به ميزان  80اين گياه در تراكم 
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كنترل شيميايي جودره در . گندم بكاهد درصد از عملكرد دانه

هاي مورفوفيزيولوژيكي آن با اغلب موارد به دليل نزديكي

گندم و جو ناكارآمد بوده و كنترل مطلوب كمتر گزارش شده 

  ).Baghestani et al., 2008(است 

هرز، نواحي مختلفي از مزارع گندم با توجه به اينكه اين علف

دام از اين مناطق از آب و هوا و هر ك و ايران را آلوده كرده

هاي محيطي متفاوتي برخوردار است، اين سوال مي ويژگي

هاي رشد يافته هاي جمعيتتواند مطرح باشد كه آيا ويژگي

هم متفاوت باشند؟ وآيا هر كدام از  در اين مناطق مي توانند از

شي يكسان يا متفاوتي ها از الگوي روياين جميعت

ين مطالعه بررسي الگوي رويش جميعت بنابرا برخوردارند؟

-هاي جودره جمع آوري شده از نواحي مختلف ايران با اقليم

هاي متفاوت مي تواند به عنوان هدف اصلي تحقيق مطرح 

  .گردد

  ها مواد و روش

براي انجام اين آزمايش بذرهاي جودره در اواخر بهار و اوايل 

خراسان  از شش منطقه فارس، خوزستان، 1390تابستان سال 

مشخصات (رضوي، كرمانشاه، تهران و قزوين جمع آوري شد 

درج شده  1هاي جودره در جدول مناطق جمع آوري توده

درجه سانتي  20(بذور تا زمان كاشت در دماي اتاق ). است

آزمايش در  .هاي كاغذي نگهداري شدندو در پاكت) گراد

 هاي كامل تصادفي با سه تكرار در فصل قالب طرح بلوك

در مزرعه پژوهشي پرديس كشاورزي و منابع  89-90زراعي 

 35 با عرض جغرافيايي طبيعي دانشگاه تهران واقع در كرج

 58درجه و  50دقيقه شمالي و طول جغرافيايي  56درجه و 

منطقه  .متر از سطح دريا انجام شد 1312با ارتفاع  دقيقه شرقي

باشد ميكرج از نظر اقليمي جز مناطق نيمه خشك و معتدل 

متر ميلي 241كه طبق آمار هواشناسي متوسط بارندگي آن برابر 

  . گراد استدرجه سانتي 14و متوسط درجه حرارت آن 

 بذر توده هاي جودرهمشخصات جغرافيايي مناطق جمع آوري نمونه  -1جدول 

Table1- Geographic characteristics of the sites from which H. spontaneum population were collected. 

Sampling sites 
Temperature 

(0C) 
Precipitation (mm) Latitude Longitude Altitude 

Ghazvin 14.5 316.4 36° 15' 00" N 50° 03' 00" E 1279.1 

Khozestan 26.4 205.4 31° 20' 41" N 48° 44' 39" E 22.5 

Kermanshah 15.5 401.1 34° 21' 08" N 47° 09' 12" E 1318.5 

Tehran 16 261.4 35° 48' 25" N 50° 57' 14" E 1292.9 
Khorasan Razavi 15.6 228.7 36° 14' 11" N 59° 37' 52" E 999.2 

Fars 18.6 313.4 29° 33' 41" N 52° 36' 09" E 1488 

اسيديته . رسي بود -خاك مزرعه آزمايشي داراي بافت لومي

درصد، هدايت الكتريكي % 1ميزان ماده آلي  ،5/7 خاك مزرعه

درصد  77/0درصد نيتروژن،  081/0و داراي  ds/m 23/1 آن

جذب و قابل  گرم در كيلوگرم فسفرميلي 61/4كربن آلي، 

ابتدا مطابق . گرم در كيلوگرم پتاسيم قابل جذب بودميلي 108

تا عمق ( عرف منطقه، اقدام به شخم با گاو آهن برگردان دار

و سپس دو بار ديسك عمود بر هم و عمليات ) مترسانتي 25

 2هاي آزمايش در ابعاد سپس كرت .تسطيح با لولر انجام شد

ر داخل هر كرت به د .ايجاد شد متر در داخل زمين 4× 

سانتي متر روي رديف  3بين رديف و  مترسانتي 15  فواصل

يك رديف گندم رقم پيشتاز و يك (بصورت يك در ميان 

به منظور  .در اواخر آبان ماه كشت شد) رديف جودره

هاي رويش يافته در داخل هركرت،  شمارش تجمعي گياهچه

بصورت تصادفي متر سانتي 50×  50 ثابتي به ابعاد كواردات

هاي رويش يافته در داخل  پايش گياهچه. قرار داده شد

از سه روز بعد از تاريخ كاشت تا زماني كه رويش  كوادرات،

، هر سه روز يك بار )اواخر اسفند ماه( جديدي مشاهده نشد

هاي سبز شده نيز در هر بار شمارش گياهچه. انجام گرفت

بذور آنها  قطع و بدون برهم زدن خاك با قيچي از سطح خاك

حداقل  دماي حداكثر و. مجددا سبز نشوند حذف شدند تا
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نيز از ايستگاه هواشناسي مزرعه واقع  )مترسانتي 5عمق ( خاك

  .متري محل اجراي آزمايش بدست آمد 50در 

هاي مختلف جودره براي بدست آوردن دماي پايه توده

شي به ديبذر در هر پتري 15(زني استاندارد  آزمايش جوانه

سي آب مقطر و يك برگ كاغذ صافي  سي 7متر، سانتي 9قطر 

اين  .، در قالب كامال تصادفي با چهار تكرار انجام شد)واتمن

 10و  7، 5، 4، 3ها در ژرميناتورهايي با دماهاي  ديش پتري

در طي آزمايش در صورت  .داده شدند گراد قراردرجه سانتي

هاي شمارش دانهال .نياز به پتري ديش ها آب افزوده شد

 .روز انجام شد 18جوانه زده به شكل روزانه و به مدت 

ميلي متر به عنوان  3-2چه به ميزان فاكتور برون آمدگي ريشه

 Beheshtian et(مقياس جوانه زني مورد استفاده قرار گرفت 

al., 2011 .( الزم به ذكر است كه از محلول تترازوليوم براي

  .تفاده شدتعيين زيستايي بذور اس

هاي جودره، رويش به منظور توصيف الگوي رويش توده

. بررسي شد) GDD(تجمعي هر توده در مقابل زمان دمايي

  :زمان دمايي در اين معادله

GDD = ∑ �T����T��	

 � � Tb	

�     (1) 

نشان دهنده واحد هاي دمايي تجمع يافته در  GDDكه در آن 

 n تاريخ شروع درجه روزهاي تجمع يافته،= iدرجه روز ها، 

حداكثر دماي روزانه،  =Tmax  گيري دما،تعداد روز اندازه=

Tmin = حداقل دماي روزانه وTb =دماي پايه، بدست آمد. 

براي بيان الگوي ) Sigma Plot 11(از رگرسيون غيرخطي   

سه  از مدل سيگموئيدي. ها استفاده شدرويش تجمعي گياهچه

   :پارامتره

Y = 
�

�����  ��������/���    (2) 

مجانب a هرز در طول فصل،رويش تجمعي علف Yكه در آن 

باالي منحني يا همان حداكثر درصد رويش تجمعي علف 

يا زمان دمايي كه در آن ميزان رويش  GDDميزان   x0هرز،

شيب  bميزان جوانه زني نهايي مي رسد، % 50تجمعي به 

محسوب مي شود،  GDDمنحني يا نرخ رويش به ازاء هر 

 .مورد استفاده قرار گرفت

 Mean emergence( "ميانگين زمان رويش"دو شاخص 

time ( سرعت رويش"و" )Emergence rate index (براي  نيز

 .ها مورد محاسبه قرار گرفتمقايسات تكميلي رويش گياهچه

  ول با فرم "ميانگين زمان رويش"شاخص 

)Haupt & Haupt; 1998:(  

MET=
N���� …� N	�	

N�� …� N	       (3) 

 ;Haupt & Haupt(با فرمول  "سرعت رويش"و شاخص 

1998:(
 

 

ERI =  
N�� …�N	

MET      (4) 

هاي جديد شمارش شده در تعداد گياهچه N1…Nnكه در آنها 

از هر  GDDعبارتست از مقدار  t1…tnهر نمونه برداري، 

  تعداد مراحل شمارش است nشمارش تا شمارش بعدي و 

et al., 1982) (Bilbro. 

 نتايج

  زني بيني دماي پايه جوانه پيش

زني نهايي بذرهاي جودره در مقابل دما با كمك مقدارجوانه 

زني با افزايش دما ميزان جوانه .رگرسيون خطي توصيف شد

هاي جوانه زني تودهروند افزايش درصد  .افزايش يافت

در اين  .نشان داده شده است 1جودره در برابر دما در شكل

ها در مدل خطي برازش  xشكل محل تالقي خط با محور 

مدل  .يافته نشان دهنده دماي پايه جوانه زني جودره مي باشد

خطي برازش يافته مقدار دماي پايه براي جوانه زني توده ها را 

 Beheshtian et).د پيش بيني نموددرجه سانتي گرا 5/3حدود 

al., 2011)  نيز در آزمايشي براي پيش بيني دماي پايه جوانه

درجه سانتي گراد را گزارش كرده  5/3زني جودره، دماي 

  .است

هاي نسبت افزايش درصد جوانه زني با دريافت دما در توده

 ).هاي محاسبه شده براي هر تودهشيب( مختلف متفاوت بود
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  ).1شكل(ها بود براي تمامي تودهيني مدل حاكي از دماي جوانه زني پايه يكسان ولي پيش ب

  

  .استفاده شده براي هر توده در شكل آورده شده است معادله خطي .هاي جودره با افزايش دما رابطه مقدار جوانه زني بذر توده -1 شكل
Figure 1- Relationship between germination percentages of H. spontaneum seed with increasing temperature. (Linear functions were fitted) 

  

 هاي جودرهبيني الگوي رويش توده پيش

گياهچه در متري خاك در طول شبانه روز از زمان كاشت تا سبز شدن آخرين سانتي 5بيانگر دماي حداقل و حداكثر عمق  2شكل 

   .باشدمزرعه مي

 

 .سانتي متري خاك محل اجراي آزمايش 5در عمق  كمينه و بيشينه دماي - 2 شكل

Figure 2- Minimum and maximum temperatures at soil depth of 5 cm. 
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پارامتري بخوبي روند كلي الگوي رويش  3تابع سيگموئيدي 

. هاي جودره را در برابر زمان دمايي توصيف نمودجميعت

تخمين پارامترهاي تابع فوق براي هر توده نشانگر تفاوت 

ها هم از لحاظ زمان آغاز توده .ها بودالگوي رويش توده

ها به ازاي رويش و هم شيب خطي افزايش جميعت گياهچه

و هم از نظر طول دوره رويش متفاوت بودند  GDDدريافت 

 )2جدول(

 زمان دمايي رابربه روش تجمعي در ب )2(اخص هاي نيكويي برازش معادله تخمين پارامترها و ش - 2جدول 

Table 2- Parameters estimate of sigmoid function fitted to cumulative emergence of H. spontaneum against thermal time  

H. spontaneum populations             a                            b                            x0                                            R
2adj                     RMSE 

Ghazvin 

Khozestan 

Kermanshah 

Tehran 

Khorasan Razavi 

Fars 

30.36(0.69)            4.81(0.48)            92.99(0.53)                0.95                      2.72 

41.208(0.71)           6.21(0.34)           101.76(0.46)              0.98                      2.26 

31.22(0.42)            3.97(0.22)            80.1(0.25)                  0.98                      1.38 

30.64(0.93)           5.04(0.61)            92.98(0.68)                 0.93                      3.23 

27.83(0.67)            3.96(0.43)            88.77(0.50)                0.94                      2.73 

39.78(0.86)            6.01(0.51)            93.52(0.61)                0.95                      3.39 
     a: upper asymptote    b: slope of curve       x0 : GDD to reach the %50 cumulative emergence 

هاي محاسبه شده رويش نشان داد كه رويش توده شاخص

ها تري اتفاق افتاد و گياهچهپايين GDDكرمانشاه در متوسط 

 68حدود  GDDبا گذشت شش هفته بعد از كاشت ودر 

هاي وگياهچه)  3aشكل(درجه روز رشد در مزرعه ظاهر شد 

هاي توده رويش گياهچه .آن مورد شمارش قرار گرفت

درجه  1/91حدود  GDD ها دركرمانشاه زودتر از ساير توده

 .به پايان رسيد) 22/31(هاي روز رشد با تعداد گياهچه

 GDDتري را به ازاء همچنين اين توده نرخ رويش پايين

ها از خود نشان داد، يعني با دريافتي نسبت به ساير توده

تعداد گياهچه كمتري نسبت به ساير  GDDافزايش هر واحد 

اگرچه اين توده به ازاي هردرجه . ها به سطح خاك آمدندتوده

روز شيب كندتري نسبت به بقيه از خود نشان داد اما با 

 50زودتر به ) درجه روز رشد GDD )1/80دريافت كمترين 

باآنكه دماي  ).2جدول(درصد رويش نهايي دست پيدا كرد 

ها يكسان بود ولي توده كرمانشاه با دهپايه براي همه تو

پايين تري، زودتر در مزرعه ظاهر شده وموج  GDDدريافت 

از  .هاي جودره، مزرعه را در بر گرفتآن پيش از ساير توده

آنجا كه بذور توده كرمانشاه در زمان دمايي كمتري سبز شدند، 

توانند در اوايل فصل رشد، سبز شده و در لذا اين بذور مي

اين امر مي . احل اوليه محصول زراعي با آن رقابت كنندمر

تواند كشاورزان را در اتخاذ بهترين زمان كنترل به منظور در 

برگرفتن حداكثر جمعيت علف هرز در زير پوشش سمپاشي 

  .كش هادر يك مقطع زماني ياري كندو تاثير بهينه علف
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 (a) (b) 

(b) 

(c)                                                                        (d)  

 
                                        (e)                                                                                       (f) 

 
 

  .)دريافتي در طول فصل GDD(بر زمان دماييهاي جودره در برا تودههاي  ياهچهرويش تجمعي گ - 3شكل

  .باشد تابع برازش يافته سيگموئيدي سه پارامتري مي
 Figure 3- Cumulative seedling emergence of population H. spontaneum against thermal time. (Fitted line sigmoid equation symbol observed 

emergence) 

با ) هفته هشتم(توده خراسان دو هفته ديرتر از توده كرمانشاه 

درجه روز رشد در مزرعه ظاهر  6/76حدود  GDDدريافت 

درجه روز، به رشد خود  2/104حدود  و تا) 3bشكل (شد 

گياهچه به  83/27در نهايت با سبز شدن حدود  ادامه داده و

 53/9در توده خراسان با دريافت  .ه دادرويش خود خاتم

 39/3درجه روز بيشتر نسبت به توده كرمانشاه، حدود 

دركل . كرمانشاه رويش يافتي كمتري نسبت به توده گياهچه

ها داراي كمترين مقدار گياهچه سبز شده اين توده در بين توده

همچنين توده خراسان داراي نرخ رويش  ).2جدول(بود 

گياهچه به ازاء هر واحد  96/3ه و با داشتن تري بودپايين

GDDها به ترين و كندترين شيب رويش را در بين توده، پايين

هر درجه روز  ينرخ پايين رويش به ازا. خود اختصاص داد

ها مي تواند با تنوع در توده خراسان نسبت به ساير توده
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-ژنتيكي اين علف هرز مرتبط باشد كه باعث شده زمان جوانه

اگرچه اين توده . ي و در نتيجه سبز شدن آن متفاوت باشدزن

درصد ميزان رويش  50نسبت به توده كرمانشاه ديرتر به 

زودتر  77/88حدود  GDD نهايي خود رسيد ولي با دريافت

  .درصد رويش رسيدند 50از ساير توده ها به 

هاي تهران و قزوين اگرچه از لحاظ زمان رويش و مقدار توده

GDD تي با ساير توده ها اختالف نشان دادند اما نسبت درياف

الزم براي رويش  GDDبه هم از لحاظ زمان رويش و مقدار 

هفته بعد از  9هيچ اختالفي نداشتند، و هر دو توده تقريبا 

درجه روز رشد در  4/79حدود  GDDدريافت  كاشت وبا

مزرعه ظاهر شدند و با رويش ميزان گياهچه هاي تقريبا 

به ترتيب براي توده تهران و قزوين، ) 36/30و 64/30(يكسان 

درجه روز رشد به رويش خود خاتمه  3/111حدود  GDD در

با آنكه اين دو توده از لحاظ ).  3bشكل(و )  3cشكل(دادند 

GDD  درصد رويش تجمعي تقريبا  50و زمان رسيدن به

يكسان بودند و اختالفي نداشتند ولي مقايسه پارامتر هاي 

حاكي از اين است كه در توده تهران افزايش هر  2جدول 

گياهچه بيشتري نسبت به توده قزوين با خود به  GDDواحد 

اين نشان دهنده اين است كه سرعت  .سطح خاك مي آورد

توده قزوين مقداري بيشتر سبز شدن توده تهران نسبت به 

  .است

هاي محاسبه شده رويش و همچنين مقايسه شاخص

نشان دهنده اين است كه توده  3و 2پارامترهاي جدول 

هاي نسبت به توده GDDخوزستان با دريافت باالترين مقدار 

هفته پس از  2/10ديگر از لحاظ زمان رويش ديرتر و حدود 

حدود  GDDاين توده با دريافت  .كاشت در مزرعه ظاهر شد

درجه روز رشد، رويش خود را در مزرعه آغاز كرد و  3/88

درجه روز رشد، رويش خود را به پايان رساندكه از  1/124در 

 2/41(لحاظ مقدار گياهچه سبز شده، داراي بيشترين مقدار

توده خوزستان  .هاي جودره بوددر بين ساير جميعت) گياهچه

ها از خود نشان داد و نسبت به ساير توده نرخ رويش باالتري

از اين لحاظ داراي شيب تندتري نسبت به توده هاي ديگر 

ي اين گياهچه 21/6يافتي حدود در GDDهر  ايبود و به از

همچنين اين توده از لحاظ زمان رسيدن به  .توده سبز شدند

ها اختالف زيادي درصد رويش تجمعي با ديگر توده 50

نسبت به ساير ) 76/101(باالتري  GDDريافت داشته و با د

 ).3جدول (درصد رويش خود رسيد  50ها ديرتر به توده

هاي هرز توانايي رقابتي آنها را تاخير در زمان سبز شدن علف

مي تواند كاهش دهد اما سبز شدن دير به آنها اين اجازه را 

ژي چون بيشتر استرات .دهد كه از اقدامات كنترلي فرار كنندمي

در ابتداي فصل ) هابويژه كاربرد علفكش(مديريتي علف هرز 

انجام مي شود به همين دليل كنترل آنها بايد براي جلوگيري 

-از افزايش بانك بذر و كاهش خسارت به محصول در سال

 &( هاي بعدي در برنامه مديريتي كنترل علف هرز قرار گيرند

Ngouajio, 2006 Mennan .( 

توده فارس بعد از توده هاي تهران و قزوين با گذشت حدود 

درجه  4/83حدود  GDDهفته بعد از كاشت با دريافت  4/9

در نهايت با سبز كردن  .روز رشد، رويش خود را شروع كرد

درجه روز رشد رويش خود را به  5/115گياهچه در  78/39

ان اين توده نيز پس از توده است 2طبق جدول  .اتمام رساند

هر ي خوزستان داراي بيشترين ميزان نرخ رويش بود و به ازا

GDD  همچنين اين  .گياهچه سبز شدند 01/6دريافتي حدود

درصد ميزان  50درجه روز رشد، به  52/93توده با دريافت 

 GDD رويش خود رسيد اين توده با اينكه از لحاظ مقدار

تهران و هاي درصد رويش با توده 50دريافتي براي رسيدن به 

قزوين اختالف زيادي نداشت اما پس از توده خوزستان داراي 

درصد  50مورد نياز براي رسيدن به  GDD بيشترين مقدار

  ).3جدول(رويش تجمعي بود 
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  ده هاي مختلف جودرهرويش تو% 50و زمان دمايي مورد نياز براي ) 4و 3معادالت ( زني جوانههاي  شاخص – 3جدول 

Table 3- Germination indices (calculated using equations 3, 4) and thermal time to reach 50% emergence of H. spontaneum seedling 

H. spontaneum populations MET ERI 
GDD to reach the 50% 

cumulative emergence 

Ghazvin 

 
94.83 0.33 92.99(0.53) 

Khozestan 

 
103.21 0.39 101.76(0.46) 

Kermanshah 

 
81.46 0.36 80.1(0.25) 

Tehran 

 
68.34 0.44 92.98(0.68) 

KHorasan Razavi 

 
90.11 0.31 88.77(0.50) 

Fars 

 
96.43 0.42 93.52(0.61) 

                             MET; Mean Emergence Time (GDD)      ERI ; Emergence Rate Index (%GDD) 

 بحث

بر اساس اطالعات گرفته شده از ايستگاه هواشناسي، شرايط 

در مناطق جمع آوري ) و بارندگي دما( آب هوايي

بطوريكه استان خوزستان . هاي جودره متفاوت بود جميعت

مطالعه در اين ترين و استان قزوين سردترين مناطق مورد گرم

شرايط آب و هوايي بويژه دما در اختالف در   .پژوهش بودند

بين مناطق مختلف محل جمع آوري توده هاي علف هرز 

بطوريكه  . ها تأثير داشتجودره روي زمان جوانه زني توده

هاي خوزستان و فارس توده كرمانشاه خيلي زودتر از توده

 آرنولد و همكاران-نچرويش يافتند كه اين مطابق يافته هاي ب

(Benech-Arnold et al., 2000)  است كه تفاوت هاي

توپوگرافي و اقليمي مانند ارتفاع، دما، رطوبت، نوع خاك و 

عامل  راروند تغييرات دما در طول فصل بين مناطق مختلف 

اصلي در متفاوت بودن الگوي رويش بين جمعيت هاي 

  . اعالم كرده اند علف هرزمختلف يك گونه 

   (Gutterman & Nevo, 1994)و تفاوت هاي  ، تاثير دما

را بر جوانه زني و سبز شدن بذور جودره  ياكولوژيك- يژنتيك

در سه توده جميعتي از مناطق مختلف فلسطين اشغالي مورد 

وي رويش در گال و به اين نتيجه رسيدند كه هبررسي قرار داد

آوري جمعها متفاوت بوده بطوريكه بذور بين اين جميعت

شده از مناطق با دما و رطوبت  نسبي باال زودتر از بذور 

آوري شده از مناطق خشك با دماي پايين رويش يافتند جمع

كه اين موضوع با نتايج حاصل از اين آزمايش همخواني 

در اين آزمايش بذور جميت جودره جمع آوري شده  .نداشت

ي باال، زودتر از مناطق با دماي پايين نسبت به مناطق با دما

  .رويش يافتند

هاي تهران و قزوين از لحاظ زمان رويش با هم اختالفي توده

نداشتند و همزمان در مزرعه ظاهر شدند كه اين احتماال به 

. باشدخاطر نزديكي شرايط آب و هواي بين اين دو منطقه مي

رسيدگي بذور جودره در مزارع گندم تهران و قزوين همزمان 

احتماال شرايط تقريبا يكسان باعث شده اين . دباشتقريبا مي

در حاليكه  .دو توده از لحاظ الگوي رويش مشابه هم باشند

ساير توده هاي مورد بررسي از لحاظ شرايط محيطي بويژه 

آب و هوا با هم اختالف داشته و در زمان رسيدگي دانه از 

تري برخوردار هستند و احتماال همين امر هم دماي متفاوت

ث شده كه از لحاظ زمان و الگوي رويش متفاوت باع

كه  )Dorado et al., 2009(هاي باشند،كه اين موضوع با يافته

تغييرات كوتاهي طي مراحل پر شدن و رسيدن دانه ها را 

هاي باعث تغييراتي درزمان و الگوي رويش بذور جميعت

  .مختلف يك گونه گزارش كرده اند، مطابقت دارد

نشاه و خراسان كه در اوايل فصل سبز شدند هاي كرماتوده  

رقابت بيشتري با گياهان زراعي داشتند و در كاهش عملكرد 

اي داشتند ها اختالف قابل مالحظهگندم نسبت به ساير توده

-هاي اين تودهاما رويش زود هنگام و در اوايل فصل گياهچه

ها، زمان بيشتري را در ابتداي فصل در اختيار كشاورز قرار 

مي دهد تا زمان مناسبي را جهت كنترل حداكثر گياهچه اتخاذ 
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تواند با پيش بيني صحيح، در وقت بنابراين كشاورز مي. كند

مناسب وارد عمل شده و با هزينه كمتر و كنترل حداكثر 

ها، در يك مقطع زماني به نتيجه كنترلي هاي اين تودهگياهچه

بز شدن اما در توده هاي خوزستان كه س .خوبي برسد

ها خيلي ديرتر و در اواسط فصل رشد شروع مي شود گياهچه

كنند و شانس زيادي گياهچه از مديريت اعمال شده فرار مي

از طرفي  .جهت توليد بذر و افزايش بانك بذر خواهند داشت

مدت زمان رويش و سبز شدن گياهچه هاي جديد توده 

زمان تر بود كه اين در انتخاب طوالني خوزستان و فارس

كند و عدم انتخاب مناسب جهت سمپاشي ايجاد مشكل مي

باعث شود كه تنها موج كوچكي از  زمان مناسب ممكن است

-ها زير پوشش كنترل قرار گرفته و كاربرد علفاين گياهچه

  .كش از كارائي الزم برخوردار نباشد

كند كه كدام الگوي سبز شدن علف هاي هرز مشخص مي

هرز مي غير شيميايي كنترل علفهاي علفكش و يا روش

هاي هرز تواند در جلوگيري و يا به حداقل رساندن اثر علف

داشتن الگوي رويش . بر عملكرد و كيفيت محصول موثر باشد

معين براي هر گونه اين امكان را مي دهد كه با پيش بيني 

هاي هرز، زمان مناسب كنترل زمان و الگوي رويش علف

تواند در اين پيش بيني مي. نماييمهاي هرز را مشخص علف

هاي هرز با گياه زراعي و كاهش مصرف كاهش رقابت علف

كش و همچنين استفاده از برنامه هاي مديريتي ما را علف

پس آگاهي از زمان و ). Buhler et al., 2000(ياري رساند 

الگوي سبز شدن علف هرز مي تواند در تعيين زمان كاشت 

ه كشت وسيع دارند و زمان كاربرد گياهان زراعي كه دور

  هاي پس رويشي در فصل رشد كمك كننده باشد كشعلف

)Norsworthy & Oliiveira, 2007(.  
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Predicting Seedling Emergence of Hordeum spontanum: Do the Emerged 

Ecotypes from Different Climates in Iran Indicate Different Patterns of 

Emergence? 

Hassan Pour-Ali Moghanloo, Hassan Alizadeh, Mostafa Oveis
 

Agronomy and Plant Breeding Dept., University of Tehran  

Abstract 

Knowledge about weed seedling emergence pattern provides helpful information to improve management decision 

making. Emergence pattern is genetically controlled and built up in association with environmental conditions. Six 

Hordeum spontaneum Koch populations that collected from different climates around Iran, were sown in field in a 
complete randomized block design with 4 replications. Seedlings were counted using the fixed quadrates at 3-

day intervals until no emergence occurred in field. Cumulative emergence against thermal time (GDD) was described 

with sigmoid function for each population. Parameter estimates indicated appearance of populations in field with 

different patterns. Kermanshah population was the first seedlings emerged receiving 67 GDD followed by Khorasan 

Razavi populations which emerged 2-weeks later (76.6 GDD). Tehran and Ghazvin populations showing similar pattern 

appeared in field at GDD of 76.6. Fars and Khozestan were the last populations emerged in field with receiving 83 and 

88 GDD, respectively. There are significant correlations between emergence patterns and climate conditions form 

which the populations were collected. 

Keywords: Emergence pattern, GDD, Hordeum spontaneum, sigmoid function 
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