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 چكیده

 Triticumشناسی )بیولوژی( و بررسی امکان کنترل گندم یونانی ) های زیست به منظور شناخت ویژگی

boeticum Boiss.صورت  هایی به هرز در حال گسترش در گندمزارهای غرب کشور، بررسی  (، علف

 1333یی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال ای و صحراآزمایشگاهی، گلخانه

گندم یونانی  هرز  زنی علفبه اجرا در آمد. در بررسی آزمایشگاهی برای تعیین دمای بهینة جوانه

درجة سلسیوس و برای تعیین تحمل نسبی به  35و  33، 25، 23، 15، 13، 5تیمارهای دمایی شامل 

صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً  بار، آزمایشی به -12و  -3، -4، 3های آبی، پتانسیلتنش کم

هرز گندم یونانی، در   تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. برای بررسی امکان کنترل شیمیایی علف

کشی مرسوم در گندم شامل: دیکلوفوپ متیل، یی تیمارهای علفای و صحرابررسی گلخانه

پروپارژیل، سولفوسولفورون، مزوسولفورون+ یدوسولفورن و -اتیل، کلودینافوپ-پی-فنوکساپروپ

زنی( بر روی  پنجهبرگی و اواسط  3-5شده در دو مرحلة رشدی )مرحلة  های توصیه پینوکسادن با میزان

یی آزمایش ای و صحراهای گلخانه دو گونة گندم زراعی و گندم یونانی اعمال شد. برای بررسی

های کامل تصادفی به ترتیب با چهار و سه تکرار در نظر گرفته شد. با فاکتوریل در قالب طرح بلوک

زایش پتانسیل اسمزی در آمده در بررسی آزمایشگاهی مشاهده شد که با اف دست توجه به نتایج به

 35داری بودند. در بین تیمارهای دمایی، دمای زنی دارای کاهش معنیهای جوانهدماهای مختلف مؤلفه

هرز در هر   تودة علفای نشان داد زیستزنی شد. نتایج بررسی گلخانهدرجة سلسیوس بازدارندة جوانه

 کشی،. در بین تیمارهای علفکشی قرار گرفتدو مرحلة رشدی تحت تأثیر تیمارهای علف

درصد  3/44و  3/37ترتیب با  های مزوسولفورون + یدوسولفورن و دیکلوفوپ متیل به کش علف

ترتیب  پروپارژیل به-های سولفوسولفورون و کلودینافوپ کش کاهش نسبت به شاهد، کمترین و علف

-هرز را داشتند. به  علفتودة درصد کاهش نسبت به شاهد، بیشترین کنترل زیست 5/77و  4/75با 

شده با  در گندمزار کشت T. boeticumهرز   یی و در صورت حضور علفطورکلی برپایة نتایج صحرا

  T. boeticumکش سولفوسولفورون و پینوکسادن، با توجه به کنترل مناسبرقم شیراز، کاربرد دو علف

 شود.و آسیب و زیان کمتر به گیاه زراعی توصیه می

 

 .Triticum boeticumکش، گندم، زنی، علفجوانه ،آبیتنش کم ی كلیدی:هاواژه
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 مقدمه

ترین هرز و گیاهان مهاجم نخستین و کهن  هایعلف

شناختی )بیولوژیکی( و  های پیچیدة زیستجزء نظام

های پیچیده اقتصادی اجتماعی هستند. این نظام

تع و های مدیریت کشاورزی، جنگل و مرشامل نظام

هرز   های طبیعی هستند. روش مدیریت علفنظام بوم

 کنند ودر زمین به نوع گیاهانی که در آنجا رشد می

همچنین سودمندی انسان بستگی دارد. بنابراین 

ای از چگونگی درک انسان است هرز نتیجه  های علف

(Najafi et al., 2011علف .)هرز بومی از آنجایی   های

نظام )اکوسیستم(  نی در بومکه زمان بسیار طوال

ها بوده و در حالت اند، هماهنگ با دیگر گونه بوده

 هرز مهاجم  هایساز نیستند. اما علف طبیعی مشکل

نظام جدید جایی ندارند و یا  چون در زنجیرة غذایی بوم

شرایط محیطی جدید برای آنها بسیار مناسب است 

تخریب  ای یافته و به صورت تهاجمی بهرشد فزاینده

های  پردازند، در همین راستا بررسینظام می بوم

 .Seabloom et al(، Milton, 2003میلتون )

(2003a,b)  وCorbin & D’Antonio  (2004)  نشان

 داده است که غالبیت گیاه غیربومی به دلیل

متقابل بین پراکنش گیاه غیربومی،  های اثرگذاری

ر پوشش د ها تغییرپذیریتخریب و کاربری زمین )

هرزی که در   هایعلف همةشود. گیاهی( ایجاد می

درازمدت عملیات کشاورزی  ةهای دارای پیشینزمین

ای که به توانند در منطقههستند و زادآوری کردند، می

مهاجمان  ،تازگی در آن تداخل صورت گرفته است

 (.Baker, 1974موفقی باشند )

 شدة کنترل های اخیر فشارهای گزینش در سال

ها در  کش رویة علفویژه کاربرد بی هرز، به  های علف

 هرز جدیدی شده های  اغلب نقاط ایران باعث بروز علف

تری  نیازمند مدیریت مناسب آنهااست که کنترل 

هرز، گندم یونانی  . یکی از این گیاهانخواهد بود

(Triticum boeoticum Boiss.موجود در ،) 

. این گیاه استور غرب کشغرب و شمال زارهایگندم

برگ و یکساله  ( نازکPoaceaeگندمیان ) ةاز خانواد

های های میدانی توسط گروهبوده و اطالعات پژوهش

های سوریه، اردن، عراق، ایران، ترکیه، مختلف از کشور

  ارمنستان، قبرس، مصر، لیبی، تونس، الجزایر، مراکش،

شان پاکستان و تاجیکستان ن  ترکمنستان،  بلغارستان،

 Giles) استشرق ترکیه  این گیاه جنوب أداد که منش

et al., 1997و توزیع اخیر نشان داد که نژادهای علف ) 

شده از غرب به شرق  هرزی این گیاه با غالت کشت 

انتشار پیدا کرده است. غیربومی بودن این گیاه 

های گیاهان بومی نظام تواند زنگ خطری برای بوم می

دیگری  هرز  موم گندم یونانی با علفعطور  بهما باشد. 

 Hordeumگندمیان به نام جودره ) ةاز خانواد

spontaneumهای بین  شود. تفاوت( اشتباه گرفته می

توان شامل موارد زیر جودره و گندم یونانی را می

گندم یونانی دارای دو سیخك کوتاه  ةگلچ .4دانست: 

 دینچنبدون مژه است، اما جودره یك سیخك بلند و 

گندم یونانی کمتر از  ةارتفاع بوت .1مژه در اطراف دارد. 

گندم یونانی )پوشه و  ةپوست دان .3 گیاه جودره است.

شود،  از دانه جدا می آسانیپوشینه( به مانند گندم به 

که در جودره پوست به دانه چسبیده و مانند درصورتی

جودره قطورتر از  ةخوش .6شود. جو زراعی جدا نمی

 (.4یونانی است )شکل  گندم

 

 
 های ظاهری خوشه و دانة گندم یونانی . ویژگی4شکل 
(Tiriticum boeoticum )و تفاوت آن با جودره  

(Hordeum spontaneum) 

 

 بهینهمدیریت  روشبا شناخت هر چه بیشتر و 

هرز در کشور  توان از هجوم و گسترش این علفمی

ز جودره هر  جلوگیری کرد. کاری که در مورد علف
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با  Minbashi et al. (2010)صورت نگرفت و به گزارش 

های مهاجم در معرفی جودره به عنوان یکی از گونه

در مناطق محدودی از  در آغازهرز  ایران، این علف

استان فارس پراکنش داشت، اما به دلیل برخی 

نزدیك های اخیر های مدیریتی نادرست، در سال اقدام

هجوم قرار داده و  موردشور را ک زارهایگندم به همة

در حال توسعه است. اهمیت شناسایی هر چه بهتر 

شود که ابلیت تهاجم از اینجا مشخص میقگیاهان با 

 هرز  علف Hosseini et al. (2011)به گزارش  بنا

ی ها انکاری استجودره در بسیاری از مناطق گندم

ه شمالی تراکم باالیی داشت  فارس، خوزستان و خراسان

 آوری زیانی فسا و شیروان، ها ناکه در شهرستطوریهب

 درصد بوده است. 30آن در گندم بیش از 

شدت تحت تأثیر زنی و سبز شدن بذر بهجوانه

های محیطی، از جمله شوری و خشکی قرار  تنش

که استقرار ضعیف گیاه یکی از طوریگیرد، به می

 ,Afzalهای اصلی در مناطق خشك و شور است ) عامل

زنی  نسبت زیادی که روی جوانه (. تحقیقات به2005

شده بیانگر این واقعیت است  گیاهان زراعی مختلف انجام

چه و چه، ساقهکه با افزایش شوری و خشکی، رشد ریشه

داری در چه به طور معنیدر نهایت وزن خشك گیاه

 ;Kaya et al., 2006یابد )مقایسه با شاهد کاهش می

Alebrahim et al., 2004های یقین بررسی مؤلفه (. به

تواند های شوری و خشکی میزنی در پاسخ به تنشجوانه

راهکارهای مناسبی از مدیریت گندم یونانی در مناطق 

 مختلف را در اختیار ما قرار دهد.

های زیادی  هرز پژوهش  کنترل این علف زمینةدر 

انجام نشده و اطالعات زیادی در دسترس نیست از 

هرز   رو این تحقیق با هدف شناخت بیشتر این علف نای

های مختلف باریك  کش ی علفیو همچنین بررسی کارا

و  هرز کش و دو منظوره در کنترل این علفبرگ

ارزیابی تحمل رقم شیراز به کاربرد احتمالی این 

 ها برای کنترل آن بود. کش علف

 

 ها مواد و روش

 آزمایشگاهی بررسی

در آزمایشگاه علوم  4333سال این آزمایش در 

کشاورزی دانشگاه تهران  ةهرز دانشکد  های علف

صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً  هب

ها شامل  عاملتصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. 

، 13، 10، 43، 40، 3زنی در هفت سطح  دمای جوانه

 چهارو پتانسیل اسمزی در  سلسیوس ةدرج 33و  30

بار بودند که با توجه به  -41و  -3، -6، 0سطح 

 & Michelاز فرمول  استفادهدماهای مورد آزمایش با 

Kaufmann (1973)  .مورد نظر این  بذرهایتهیه شد

غرب  گندمزارهایاز  4333طرح در تابستان سال 

. شدآوری گرد ی کامیاران و الشترها انکشور، شهرست

اتیلن  لیپ ةبه منظور ایجاد پتانسیل اسمزی از ماد

از اعمال تیمارهای  پیششد.  استفاده 4000گالیکول 

 1کش ویتاواکس به میزان  قارچ با بذرهازنی، جوانه

 درونگرم در هزار گرم آب ضدعفونی شدند. بذرها در 

لیتر از میلی 3متری که میزان سانتی 3های دیشپتری

زنی یا  دستگاه جوانه اضافه و سپس در آنهامحلول به 

تحت آزمون  یادشدهو دماهای  (ژرمیناتور) ذرتندش ب

های (پارامترمشخصة )زنی استاندارد قرار گرفتند. جوانه

 مورد ارزیابی در این تحقیق شامل:
4
D05 ،D10 ،D50 ،D90 و D95 ، به ترتیب بیانگر مدت

درصد  33و  30، 30، 40، 3زمان رسیدن به 

1زنی،  جوانه
GU3زنی،  = یکنواختی جوانه

R50سرعت = 

6زنی،  درصد جوانه 30رسیدن به 
G% درصد =

محاسبه شدند  Germinافزار نرم باکه  بودندزنی،  جوانه

(Soltani & Maddah, 2010.) 

 

 یا انهگلخ بررسی

های تحقیقاتی پردیس کشاورزی و آزمایش در گلخانه

به صورت  4333منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال 

آزمایش جداگانه  های کامل تصادفی در دوطرح بلوک

 3تا  3 ةهرز شامل مرحل رشدی علف ةو در دو مرحل

هرز با چهار   زنی علفهرز و اواسط پنجه برگی علف

های آزمایشی این طرح، تکرار به اجرا در آمد. تیمار

های شیمیایی مختلف های مختلف از گروهکش علف

لیتر  3/1شامل: دیکلوفوپ متیل )ایلوکسان( به میزان 

                                                                               
1. Time to beginning germination 
2. Germination uniformity 
3. Germination rate 
4. Germination percent 
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EC;درصد 34 ر،در هکتا
4
اتیل -پی-فنوکساپروپ  

 درصد 3/3درهکتار،  لیتر 3/0)پوماسوپر( به میزان 
1

EW، 3/0پروپارژیل )تاپیك( به میزان -کلودینافوپ 

سولفوسولفورون ، EC درصد 3درهکتار،  لیتر

 ; ECدرصد  33گرم درهکتار،  30)آپیروس( به میزان 

 مگر 300مزوسولفورون + یدوسولفورون )شوالیه( 

3 درصد 4درهکتار، 
WG،  پینوکسادن )آکسیال( به

بود.  EC درصد 40لیتر در هکتار، میلی 630میزان 

همچنین در این طرح به منظور بررسی واکنش گیاه 

روی گندم  یادشدهزراعی گندم رقم شیراز، تیمارهای 

گندم  بذرهایدار کردن . به منظور جوانهشدنیز اعمال 

از جدا کردن لما و پالئا، یونانی و گندم زراعی، پس 

 ة سلسیوسدرج 3ساعت در دمای  31به مدت  بذرها

زنی به در سردخانه قرار داده شد و سپس برای جوانه

 ة سلسیوسدرج 10الی  43در دمای  دستگاه مربوط

درصد  33 آنهازنی نهایی جوانه میزانانتقال داده شد. 

ر )به منظو بذرهادار کردن . پس از جوانهشدمحاسبه 

 بذرهایعدد از  پنج(، آنهایکنواخت سبز شدن 

چه هم اندازه چه و ساقهزده که از لحاظ ریشه جوانه

 30ی پالستیکی به ارتفاع ها انبودند، در گلد

 43متر، پایین سانتی 13متر، قسمت باال  سانتی

 3ی امتری با محتوسانتی 3متر و در عمق سانتی

افت لوم و ب EC=0.78ds/mو pH=7) کیلوگرم خاک

ة درج 13±1گلخانه ) درونشنی( کشت شدند. در 

در شب( و ة سلسیوس درج 43±1در روز و سلسیوس 

 41نور طبیعی روز همراه نور تکمیلی با تناوب نوری )

ساعت تاریکی( و تشعشع فعال  41ساعت روشنایی و 

میکرومول  4000-4400نورساختی )فتوسنتزی( حدود 

ت شدند. سمپاشی بر پایة فوتون بر مترمربع در ثانیه کش

شده در باال با استفاده از سمپاش پشتی  تیمارهای ارائه

با مشخصات نازل  (MATABI) النس دار، مدل ماتابی

بار و حجم محلول  6/1، فشار  3001 ةای به شمار شره

 هنگاملیتر درهکتار انجام شد.  130مصرفی برابر 

ز روز پس ا سیتوده، گیری زیستبرداشت و اندازه

 رشدی صورت پذیرفت. ةاعمال تیمار در دو مرحل

                                                                               
1. Emulsifiable concentrate 

2. Emulsion oil in water 

3. Wettable granule 

 ییصحرا بررسی

پژوهشی  مزرعةدر  4333این آزمایش در سال 

کشاورزی دانشگاه تهران واقع در شهرستان  ةدانشکد

شهرستان کرج در عرض جغرافیایی  انجام شد.کرج 

دقیقة  40درجه و  34دقیقة شمالی و  63درجه و  33

ن ارتفاع آن از سطح دریا شرقی قرار داشته و میانگی

متر است. آزمایش در قالب طرح  4314حدود 

های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد.  بلوک

کشی در های مورد بررسی شامل شش تیمار علف عامل

کش دو آزمایش جداگانه در دو مرحلة کاربرد علف

ای(. افزون بر این  بودند )همانند بررسی گلخانه

زمایشی از هر دو گونه گندم زراعی تیمارها، یك کرت آ

کش، به عنوان شاهد  و گندم یونانی بدون کاربرد علف

در تاریخ پانزده آبان  در نظر گرفته شد. عملیات کاشت

 به پشته آزمایش شامل چهار کرت بود. هر 4333ماه 

ابعاد  به آزمایشی هایکرت و متر سانتی 40 ةفاصل

پشته بودند.  هر روی کاشت ردیف 1 و مترمربع 6/1×6

بین  ةفاصل و متر 4/0هم  از متوالی هایبین کرت ةفاصل

 داشت عملیات همةشد.  گرفته نظر در متر 1 ها، کبلو

 نشتی ةطریق به و منطقه عرف پایة بر آبیاری مانند

 از ، آبان( 43آبیاری ) نخستین از پس و گرفت صورت

 از پیش هفته 3 تا بار یك روز 3 هر اول اردیبهشت

یافت. تیمارهای  ادامه محصول آبیاری اشتبرد

ی با ا انهگلخ بررسینیز همانند  بررسیکشی این  علف

هرز  رشدی علف ةشده در دو مرحل های توصیه میزان

اسفند( و  40هرز ) برگی علف 3تا  3 ةشامل مرحل

هرز بود. تاریخ   فروردین( علف 43زنی ) اواسط پنجه

 .بود 4330 ماهتیر 41 در تیمارها همة برای برداشت

از  استفادهبا   های این بررسی دادهآماری  ةتجزی

میانگین صفات مورد  ةو مقایس SAS 9.2آماری  ةبرنام

ای دانکن در سطح احتمال ارزیابی با آزمون چنددامنه

انجام شد. برای رسم    MSTATCافزارنرم ادرصد ب 3

 شد.استفاده  Excelافزار ها نیز از نرمشکل
 

 بحثنتایج و 
 نتایج آزمایشگاهی

شود که واریانس مشاهده می ةبا توجه به جدول تجزی

های  بر همة شاخص اسمزی سیلنتیمارهای دمایی و پتا
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داری بوده است  زنی گندم یونانی دارای تأثیر معنیجوانه

دار و در متقابل معنی تأثیر(. در بعضی موارد 4)جدول 

های  رگذاریشده اث گیری اندازههای  مشخصهبعضی از 

زنی جوانه میزاندار شده است. در شاخص اصلی معنی

های متقابل دما  های اصلی و هم اثرگذاری هم اثرگذاری

 میزان ین. بیشترشددار معنی اسمزی در پتانسیل

 و پتانسیل ة سلسیوسدرج 40زنی در دمای  جوانه

میزان  ،پتانسیل این با افزایشو صفر رخ داد  اسمزی

داری کاهش یافت. عامل ی به طور معنیزندرصد جوانه

 سلسیوس پتانسیل ةدرج 13تا  3محدودکننده در دمای 

زنی را به که توانسته درصد جوانه ،است بار -41 اسمزی

  داری کاهش دهد. طور معنی
 

 زنی گندم یونانی های جوانه . تجزیة واریانس تیمارهای دمایی و پتانسیل اسمزی بر مشخصه4 جدول

D95 D90 D50 D10 D05 GU R50 G% DF 
 میانگین مربعات ها منابع تغییرپذیری

43/30330 ** 31/63030 ** 33/13303 ** 63/14444 ** 60/10430 ** 66/10313 ** 
**0014/0 

**36/43133 4  دما

03/6330 ** 64/3634 ** 3/463 ** 63/330 ** 36/641 ** 31/4610 * 0001/0 **
**44/433 3 پتانسیل

34/333  ns 63/4033 ** 44/104  ns 14/413 ** 13/416 ** 33/343  ns 00003/0  ns 
**13/436 43  پتانسیل × دما

33/343 44/311 1/433 31/16 33/14 63/343 00006/0 331/61 36 آزمایشی اشتباه

43/13 63/11 44/11 3/43 06/11 33/13 33/33 33/3


 %() ها ضریب تغییرپذیری

ns ،*  درصد 3و  4داری در سطح احتمال و معنیدار ترتیب غیرمعنی به **و. 

 

 
 در گندم یونانی (R50) زنیدرصد جوانه 30تأثیر دما و پتانسیل اسمزی آب بر مدت زمان الزم برای رسیدن به  .1شکل 

 

 تنها( R50)زنی جوانه درصد 30سرعت رسیدن به 

 اسمزی نسیلاصلی دما و پتا های اثرگذاری تأثیرتحت 

تیمارهای دمایی با افزایش  که درطوریهقرار گرفت. ب

این سرعت افزایش یافت و  سلسیوس ةدرج 10دما تا 

با یك کاهش همراه بود.  سلسیوس ةدرج 13در دمای 

را  سلسیوس ةدرج 13از دمای  پسروند افزایشی 

دانست.  گرمایی (شوکتکانة )توان به دلیل ایجاد  می

، با افزایش پتانسیل آب، اسمزی نسیلدر تیمارهای پتا

زنی کاهش یافت و درصد جوانه 30سرعت رسیدن به 

تواند به دلیل کاهش دسترسی بذر به آب مورد این می

 .(1)شکل  زنی باشدجوانه براینیاز 

نیز تحت تأثیر  (GU) زنیمیزان یکنواختی جوانه

شده، قرار گرفت.  دار شدن تیمارهای استفادهمعنی

که با توجه به جدول تجزیة واریانس تنها یطور به

دار بود و های اصلی داری اختالف معنی اثرگذاری

(. نتایج این 3دار نشد )شکل های متقابل معنی اثرگذاری

های یکنواختی  آزمایش نشان داد که روند تغییرپذیری

درجة سلسیوس  13صورت افزایشی تا دمای زنی بهجوانه

داری داشت. میزان یو پس از آن یك کاهش معن

درجة سلسیوس و  10زنی در دمای یکنواختی جوانه

 33درجة سلسیوس بود. دمای  33و  3کمترین در دمای 

های  درجة سلسیوس یك دمای بحرانی است. پتانسیل
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های متفاوتی بر این شاخص  مختلف آب نیز تأثیرگذاری

بار نسبت  -41و  -3های که در پتانسیلطوریداشتند به

بار دارای میزان باالتری از  -6به تیمارهای شاهد و 

یکنواختی  کمترین میزان -6یکنواختی بودند. پتانسیل 

ها و پتانسیل دیگرکه بین  ، درحالیرا داشتزنی جوانه

 (.3)شکل  داری وجود نداشتشاهد اختالف معنی
 

 در گندم یونانی (GUزنی) دما و پتانسیل اسمزی آب بر یکنواختی جوانه . تأثیر3شکل 

 

، بذرهازنی های مهم برای جوانه مشخصهیکی از 

. این استزنی جوانه درصد 30مدت زمان رسیدن به 

دار تیمارهای آزمایشی قرار معنی تأثیرصفت نیز تحت 

مدت  سلسیوس ةدرج 10گرفت. با افزایش دما تا 

یك روند افزایشی داشت.  درصد 30به زمان رسیدن 

زنی کمتر جوانه درصد 30هرچه مدت زمان رسیدن به 

باشد نشان از کارآمدتر بودن تیمار بوده و این اجازه را 

دهد که سرعت سبز شدن بیشتری داشته می بذرهابه 

کنند و در  استفادهو از منابع تغذیه و نوری بیشتری 

 تنهاد. در این صفت ناشب تر موفق دیگر بذرهارقابت با 

که در بین طوری، بهشددار اصلی معنی های اثرگذاری

 درجة سلسیوس 30و  10دماهای مختلف دمای 

 درصد 30 بهترین کاهش زمانی برای رسیدن به

های اسمزی مختلف و در پتانسیل را داشتندزنی جوانه

بار دارای بهترین کاهش زمانی  -6و  0های پتانسیل

 (.6به این شاخص بودند )شکل برای رسیدن 

 

 
 ( در گندم یونانیD50) زنی درصد جوانه 30. تأثیر دما و پتانسیل اسمزی آب بر مدت زمان الزم برای رسیدن به 6شکل 

 

سلسیوس عامل  ةدرج 33و  3دمایی  ةدو آستان

زنی هستند و این جوانه های مشخصهبیشتر  ةمحدودکنند

 ةدرج 33حدودیت بیشترین تأثیر را در دمای م

زنی  دما، بذرها دارای جوانه این سلسیوس داشته است. در
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در این  شده استفاده اسمزی هایصفر بودند. پتانسیل

قرار داد  تأثیررا تحت  زنیجوانه های مشخصهبررسی نیز 

زنی گندم یونانی در دمای مطلوب که جوانهطوریهب

درصد کاهش  30درصد به  36ز ا ،سلسیوس ةدرج 10

توان در اوایل کشت (. به بیان دیگر می3 شکلیافت ) 

عی را در ابا اعمال تنش خشکی شرایط رشدی گیاه زر

زنی گندم جوانه نبودهرز بهبود بخشید.   برابر این علف

ست ا بیانگر این سلسیوس ةدرج 33یونانی در دمای 

شرایط آب که پراکنش گیاه بیشتر به سمت مناطق با 

 و هوایی سرد و خشك خواهد بود.
 

 
 زنی گندم یونانی . تأثیر متقابل دما و پتانسیل اسمزی آب بر درصد جوانه3شکل 

 

زنی، جوانه درصد 40بهترین زمان برای رسیدن به 

بار  -6و پتانسیل اسمزی  سلسیوس ةدرج 30دمای 

بودند که کمترین زمان را به خود اختصاص دادند. 

زنی، جوانه درصد 40ن زمان برای رسیدن به بیشتری

 (.4رخ داد )شکل  سلسیوس ةدرج 3در دمای 

بار،  -6درجة سلسیوس و پتانسیل اسمزی  30دمای 

 30بهترین ترکیب تیماری از نظر سرعت رسیدن به 

درجة  10زنی بود. با توجه به اینکه دمای درصد جوانه

بوده،  زنی گندم یونانیسلسیوس، دمای مطلوب جوانه

شود که در این دما با افزایش پتانسیل مشاهده می

زنی درصد جوانه30اسمزی آب، سرعت رسیدن به 

بار در همین دما  -41افزایش یافت. در پتانسیل اسمزی 

D90  درجة  3با ترکیب تیمارهای پتانسیلی در دمای

عبارتی از این داری نداشت. بهسلسیوس اختالف معنی

عنوان جایگزینی برای دمای پایین  توان بهپتانسیل می

 (.3کرد )شکلیونانی استفادهزنی گندمکنترل جوانه جهت

 

 
 گندم یونانیزنی  درصد جوانه 40زمان رسیدن به . تأثیر متقابل دما و پتانسیل اسمزی آب بر 4شکل 
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 گندم یونانیی زن درصد جوانه 30زمان رسیدن به . تأثیر متقابل دما و پتانسیل اسمزی آب بر 3شکل 

 

 ای نتایج گلخانه

آمده، تحمل گندم زراعی به  دست با توجه به نتایج به

به مرحلة  برگی نسبت 3تا  3ها در مرحلة کشعلف

زنی در همة تیمارها کمتر بوده است. بیشترین پنجه

هرز نسبت به شاهد را  تودة علف کاهش در زیست

سولفورون پروپارژیل و سولفو-های کلودینافوپکش علف

برگی  3تا  3درصد در مرحلة  33و  33ترتیب با  به

های کشعلف زنی نیزدر مرحلة پنجهاند. داشته

پروپارژیل و سولفوسولفورون هر دو به  -کلودینافوپ

 را  یونانی  گندم  هرز  علف  تودة درصد زیست 34میزان 

 

برگی نسبت  3تا  3دادند. تحمل گندم در مرحلة کاهش 

که با طوریش سولفوسولفورون باال بوده است بهکبه علف

کشی  داری نداشته است. تیمارهای علفشاهدتفاوت معنی

-پینوکسادن، مزوسولفورون+یدوسولفورن و فنوکساپروپ

زنی از لحاظ  در مرحلة پنجه کاربرد اتیل در زمان-پی

داری نداشتند، در نتیجه آماری با شاهد اختالف معنی

ها کش یراز را نسبت به این علفتوان گندم رقم شمی

متحمل دانست. در این مرحله، گندم نسبت به 

درصد کاهش نسبت  43متیل با  های دیکلوفوپ کش علف

 (.1به شاهد تحمل کمتری از خود نشان داد )جدول

 تودة گندم زراعی و گندم یونانیهای مختلف بر زیستکش. تأثیر زمان و کاربرد علف1جدول 

 سولفوسولفورون شوالیه دنپینوکسا شاهد
 -کلودینافوپ

 پروپارژیل

 -فنوکساپروپ

 اتیل-پی
 متیل دیکلوفوپ

 تیمارهای 

 کشیعلف

  (گرم در گلدان) گندم زراعی ةتودزیست

313/1 a* 
64/1 bc 

(41٪-) ** 

033/1 d 

(13٪-)
 

33/1 ab 

(4٪-)
 

631/1 c 

(43٪-)
 

163/1 cd 

(10٪-)  

613/1 c 

(46٪-)
 

 برگی 3تا  3مرحلة 

343/6 A 
033/6 AB 

(3٪-)
 

44/6 AB 

(3٪-)
 

31/3 B 

(40٪-)
 

341/3 BC 

(44٪-)
 

41/6 AB 

(3٪-)
 

363/3 C 

(43٪-)


 زنی مرحلة پنجه

  (گرم در گلدان) توده گندم یونانیزیست

34/4 a 
633/0 ef 

(36٪-)
 

443/4 bc 

(33٪-)
 

33/0 f 

(34٪-)
 

36/0 f 

(31٪-)
 

34/0 de 

(34٪-)
 

013/4 cd 

(66٪-)
 

 برگی 3تا  3مرحلة 

303/3 A 
333/0  EF 

(30٪-)
 

34/4 C 

(31٪-)
 

34/0  EF 

(33٪-)
 

361/0 EF 

(33٪-)
 

633/4 CD 

(36٪-)
 

46/4 BC 

(30٪-)
 

 زنی مرحلة پنجه

 داری با یکدیگر ندارند.داری در هر ردیف اختالف معنیکم یك حرف معنی های با دستمیانگین *

 اعداد درون پرانتز میزان درصد کاهش نسبت به شاهد هستند. **
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های دیکلوفوپ متیل، کشجز علف هب

اتیل و مزوسولفورون + یدوسولفورن -پی-فنوکساپروپ

برگی از  3تا  3 ةکشی در مرحلتیمارهای علف دیگر

 ةتودلحاظ آماری در یك گروه قرار گرفته و زیست

را به میزان قابل توجهی کاهش  هرز گندم یونانیعلف

وسولفورون و های پینوکسادن، سولفکشاند. علفداده

 ترتیب با هزنی بپنجه ةپروپارژیل در مرحل-کلودینافوپ

درصد کاهش نسبت به شاهد، بیشترین  33و  33، 30

داشته و در یك  گندم یونانی ةتودرا در زیست تأثیر

 .(1گروه آماری قرار گرفتند )جدول 

 

 یصحراینتایج 

گندم به  ةدان ی پاسخ عملکردیدر شرایط صحرا

کش و همچنین زمان کاربرد متفاوت فتیمارهای عل

 4433که بیشترین عملکرد دانه با طوریهبود ب

 کش سولفوسولفورون کیلوگرم در هکتار در کاربرد علف

 پینوکسادن  کش علف  .داد رخ  زنی پنجه ةو در مرحل

 

دوم اهمیت قرار  ةدر درج از سولفوسولفورون پس

برگی برابر  3تا  3 ةآن در مرحل ةداشت که عملکرد دان

کیلوگرم در هکتار بود. کمترین عملکرد دانه  3343با 

به دیکلوفوپ متیل،  کشعلفزنی، پنجه ةمرحلدر 

 . (3)جدول  کیلوگرم در هکتار بود 6333میزان 
کاربرد  ةدر هر دو مرحل زراعی گندم ةتودزیست

های متفاوتی در برابر اعمال تیمارها کش پاسخعلف

 (متابولیسمسوخت و ساز )به نشان داد. با توجه 

و با  زراعی های مورد آزمایش در گیاه گندمکش علف

کش، در میزان وجود تفاوت در زمان کاربرد علف

داری بین زمان کاربرد تیمارها معنیتوده تفاوت زیست

 43330با میزان  کش سولفوسولفورون دیده نشد. علف

به خود گندم را  ةتودکیلوگرم در هکتار باالترین زیست

داری که با شاهد اختالف معنیطوریهاختصاص داد ب

کش  در علف به گندم آسیب و زیاننداشت. میزان 

 تیمارها بوده است دیگربیشتر از  دیکلوفوپ متیل

  .(3)جدول 

 توده و عملکرد دانة گندم زراعی و گندم یونانیهای مختلف بر زیستکش. تأثیر زمان و کاربرد علف3جدول 
 کشیتیمارهای علف متیل دیکلوفوپ اتیل-پی-فنوکساپروپ پروپارژیل-کلودینافوپ سولفوسولفورون شوالیه پینوکسادن شاهد

  (کیلوگرم در هکتار)تودة گندم زراعی زیست

43300A* 

 

46360B 

(3٪-) ** 

44360E 

(13٪-)
 

43300A 

(0)
 

41430D 

(14٪-)
 

44430EF 

(13٪-)
 

44430EF 

(13٪-)
 

 برگی 3تا  3مرحلة 

43300b 

 

46330c 

(6٪-)
 

43640d 

(43٪-)
 

43330ab 

(3٪)+
 

41160e 

(14٪-)
 

44460f 

(13٪-)
 

40360fg 

(13٪-)
 

 زنیمرحلة پنجه

  (کیلوگرم در هکتار)عملکرد دانة گندم زراعی 

3440 A 

 

3343AB 

(3/4٪-)
 

6313BC 

(43٪-)
 

3333A 

(6/0٪-)
 

6330BC 

(43٪-)
 

6630CD 

(43٪-)
 

6363 CD 

(43٪-)
 

 برگی 3ا ت 3مرحلة 

3440a 

 

3344ab 

(3٪-)
 

3643ab 

(3٪-)
 

3443 a 

(0)
 

6333bc 

(40٪-)
 

6330c 

(43٪-)
 

6333cd 

(14٪-)
 

 زنیمرحلة پنجه

  (کیلوگرم در هکتار)تودة گندم یونانی زیست

3403A 

 

4363E 

(36٪-)
 

6633B 

(33٪-)
 

4330F 

(34٪-)
 

4330F 

(34٪-)
 

3413D 

(34٪-)
 

3330C 

(66٪-)
 

 برگی 3تا  3مرحلة 

3403a 

 

1431d 

(30٪-)
 

3641bc 

(34٪-)
 

4333e 

(33٪-)
 

4433f 

(34٪-)
 

3130c 

(33٪-)
 

3633b 

(30٪-)
 

 زنیمرحلة پنجه

 داری با یکدیگر ندارند.داری در هر ردیف اختالف معنیکم یك حرف معنی های با دستمیانگین *

 اعداد درون پرانتز میزان درصد کاهش نسبت به شاهد هستند. **

 

هرز گندم  علف ةتودکشی بر زیستهای علفتیمار

کش جز دو علف همناسبی گذاشتند. ب تأثیریونانی 

دیکلوفوپ متیل و مزوسولفورون + یدوسولفورن که در 

برگی کاهش  3تا  3 ةزنی نسبت به مرحلپنجه ةمرحل
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 دیگر ،داشتندگندم یونانی  ةتودداری در زیستمعنی

بیشتری از  زنی کاهشپنجه ةها در مرحلکشعلف

بر کاهش  تأثیربیشترین  توده را نشان دادند.زیست

های کشگندم یونانی در علفهرز   علف ةتودزیست

 ةژیل و در مرحلرپروپا-سولفوسولفورون و کلودینافوپ

  .(3)جدول  برگی بود 3تا  3

 

 گیری کلینتیجه

دو دمای  درجة سلسیوس 33و  3طورکلی دماهای  به

جة سلسیوس دمای مطلوب در10بحرانی و دمای 

با این حال در  هرز گندم یونانی بوده، زنی برای علف  جوانه

درجة سلسیوس، افزایش پتانسیل اسمزی 10دمای 

زنی آن شد. این شرایط موجب کاهش میزان جوانه

هرز را در گندمزارهای متحمل به  مدیریت این علف

برپایة نتایج صحرایی و در صورت . کندخشکی ممکن می

شده با  هرز گندم یونانی در گندمزار کشت  ضور علفح

کش سولفوسولفورون، با توجه به  شیراز، کاربرد علفرقم 

کنترل مناسب این علف هرز و خسارت کمتر به گیاه 

های کششود. با کاربرد علفزراعی توصیه می

پروپارژیل و پینوکسادن نیز کنترل مناسبی -کلودینافوپ

  آمد. به رغم اینکه کنترل علفدست  از گندم یونانی به

برگی نسبت به مرحلة  3تا  3هرز گندم یونانی در مرحلة 

-های سولفوسولفورون وکلودینافوپ کشزنی در علف پنجه

تر بوده است، ولی با توجه به اینکه پروپارژیل مناسب

هرز در گندمزار در راستای رسیدن  هدف مدیریت علف

شود  ابراین توصیه میبه بیشترین عملکرد ممکن است، بن

کار گرفته  زنی بههای یادشده در مرحلة پنجهکش که علف

 دست آید. شوند تا بهترین عملکرد دانه نیز به
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ABSTRACT 
In order to recognized and evaluated of biological properties and possibility control of wild einkorn 

(Triticum boeticum Boiss.) growing weed in wheat fields of the West, and was carried out with 

laboratory, greenhouse and field in Agronomy Faculty, University of Tehran, Karaj, during 2010. 

Experimental treatments included, temperatures 5, 10, 15, 20, 25 and 30, potential 0,-4, -8, -12 bar that 

was a randomized complete block design with four replications. Greenhouse and field treatments 

herbicides were included: diclofop methyl, fenoxaprop-p-ethyl, clodinafop-propargyl, sulfosulfuron, 

mezosulfuron + iodosulfuron and pinoxaden. Recommended dosage of herbicides was used in 3-5 leaves 

and middle tillering growth stages of wheat and wild einkorn. Greenhouse and field treatments included 

were factorial experiment in randomized complete block design with four and three replication, 

respectively. According to the results observed with increasing osmotic potential significant decrease 

components germination at different temperatures. In between treatments, causing the loss of seeds and 

prevent germination of T. boeticum was 35°C. Greenhouse study showed that weed biomass was affected 

by herbicide treatment in both stages. Among the herbicide treatments, mezosulfuron + iodosulfuron and 

diclofop methyl the highest increased weed biomass 37.3 and 44.8%, respectively, while the sulfosulfuron 

and clodinafop-propargyl the lowest decreased its 75.4 and 77.5% to the control. Based on field results 

and the presence of weeds in fields planted with T. boeticum Shiraz varieties, use of herbicides pinoxaden 

and sulfosulfuron, according to the appropriate control T. boeticum and less damage to the crop is 

recommended. 
 

Keywords: biomass, germination, herbicide and invasion, Triticum boeticum, wild einkorn. 
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