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 4 ،3 ،2 ،1و  .5دانشجوی دکتری علوم علفهای هرز ،دانشجوی دکتری تکنولوژی بذر ،دکتری علوم علفهای هرز،
کارشناسی ارشد علوم علف های هرز و استاد ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
(تاریخ دریافت - 1332/7/33 :تاریخ تصویب)1334/4/22 :

چكیده
به منظور شناخت ویژگیهای زیستشناسی (بیولوژی) و بررسی امکان کنترل گندم یونانی

( Triticum

 ،)boeticum Boiss.علف هرز در حال گسترش در گندمزارهای غرب کشور ،بررسیهایی بهصورت
آزمایشگاهی ،گلخانهای و صحرایی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال 1333
به اجرا در آمد .در بررسی آزمایشگاهی برای تعیین دمای بهینة جوانهزنی علف هرز گندم یونانی
تیمارهای دمایی شامل  33 ،25 ،23 ،15 ،13 ،5و  35درجة سلسیوس و برای تعیین تحمل نسبی به
تنش کمآبی ،پتانسیلهای  -3 ،-4 ،3و  -12بار ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً
تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت .برای بررسی امکان کنترل شیمیایی علف هرز گندم یونانی ،در
بررسی گلخانهای و صحرایی تیمارهای علفکشی مرسوم در گندم شامل :دیکلوفوپ متیل،
فنوکساپروپ-پی-اتیل ،کلودینافوپ-پروپارژیل ،سولفوسولفورون ،مزوسولفورون +یدوسولفورن و
پینوکسادن با میزانهای توصیهشده در دو مرحلة رشدی (مرحلة  3-5برگی و اواسط پنجهزنی) بر روی
دو گونة گندم زراعی و گندم یونانی اعمال شد .برای بررسیهای گلخانهای و صحرایی آزمایش
فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی به ترتیب با چهار و سه تکرار در نظر گرفته شد .با
توجه به نتایج بهدستآمده در بررسی آزمایشگاهی مشاهده شد که با افزایش پتانسیل اسمزی در
دماهای مختلف مؤلفههای جوانهزنی دارای کاهش معنیداری بودند .در بین تیمارهای دمایی ،دمای 35
درجة سلسیوس بازدارندة جوانهزنی شد .نتایج بررسی گلخانهای نشان داد زیستتودة علف هرز در هر
دو مرحلة رشدی تحت تأثیر تیمارهای علفکشی قرار گرفت .در بین تیمارهای علفکشی،
علفکشهای مزوسولفورون  +یدوسولفورن و دیکلوفوپ متیل بهترتیب با  37/3و  44/3درصد
کاهش نسبت به شاهد ،کمترین و علفکشهای سولفوسولفورون و کلودینافوپ-پروپارژیل بهترتیب
با  75/4و  77/5درصد کاهش نسبت به شاهد ،بیشترین کنترل زیستتودة علف هرز را داشتند .به-
طورکلی برپایة نتایج صحرایی و در صورت حضور علف هرز  T. boeticumدر گندمزار کشتشده با
رقم شیراز ،کاربرد دو علفکش سولفوسولفورون و پینوکسادن ،با توجه

به کنترل مناسب T. boeticum

و آسیب و زیان کمتر به گیاه زراعی توصیه میشود.
واژههای كلیدی :تنش کمآبی ،جوانهزنی ،علفکش ،گندم.Triticum boeticum ،
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مقدمه
علفهای هرز و گیاهان مهاجم نخستین و کهنترین
جزء نظامهای پیچیدة زیستشناختی (بیولوژیکی) و
اقتصادی اجتماعی هستند .این نظامهای پیچیده
شامل نظامهای مدیریت کشاورزی ،جنگل و مرتع و
بومنظامهای طبیعی هستند .روش مدیریت علف هرز
در زمین به نوع گیاهانی که در آنجا رشد میکنند و
همچنین سودمندی انسان بستگی دارد .بنابراین
علفهای هرز نتیجهای از چگونگی درک انسان است
( .)Najafi et al., 2011علفهای هرز بومی از آنجایی
که زمان بسیار طوالنی در بومنظام (اکوسیستم)
بودهاند ،هماهنگ با دیگر گونهها بوده و در حالت
طبیعی مشکلساز نیستند .اما علفهای هرز مهاجم
چون در زنجیرة غذایی بومنظام جدید جایی ندارند و یا
شرایط محیطی جدید برای آنها بسیار مناسب است
رشد فزایندهای یافته و به صورت تهاجمی به تخریب
بومنظام میپردازند ،در همین راستا بررسیهای
میلتون (Seabloom et al. ،)Milton, 2003
) (2003a,bو  (2004) Corbin & D’Antonioنشان
داده است که غالبیت گیاه غیربومی به دلیل
اثرگذاریهای متقابل بین پراکنش گیاه غیربومی،
تخریب و کاربری زمین (تغییرپذیریها در پوشش
گیاهی) ایجاد میشود .همة علفهای هرزی که در
زمینهای دارای پیشینة درازمدت عملیات کشاورزی
هستند و زادآوری کردند ،میتوانند در منطقهای که به
تازگی در آن تداخل صورت گرفته است ،مهاجمان
موفقی باشند (.)Baker, 1974
در سالهای اخیر فشارهای گزینششدة کنترل
علفهای هرز ،بهویژه کاربرد بیرویة علفکشها در
اغلب نقاط ایران باعث بروز علفهای هرز جدیدی شده
است که کنترل آنها نیازمند مدیریت مناسبتری
خواهد بود .یکی از این گیاهان هرز ،گندم یونانی
( ،)Triticum boeoticum Boiss.موجود در
گندمزارهای غرب و شمالغرب کشور است .این گیاه
از خانوادة گندمیان ( )Poaceaeنازکبرگ و یکساله
بوده و اطالعات پژوهشهای میدانی توسط گروههای
مختلف از کشورهای سوریه ،اردن ،عراق ،ایران ،ترکیه،
ارمنستان ،قبرس ،مصر ،لیبی ،تونس ،الجزایر ،مراکش،

بلغارستان ،ترکمنستان ،پاکستان و تاجیکستان نشان
داد که منشأ این گیاه جنوبشرق ترکیه است ( Giles
 )et al., 1997و توزیع اخیر نشان داد که نژادهای علف
هرزی این گیاه با غالت کشتشده از غرب به شرق
انتشار پیدا کرده است .غیربومی بودن این گیاه
میتواند زنگ خطری برای بومنظامهای گیاهان بومی
ما باشد .بهطور عموم گندم یونانی با علف هرز دیگری
از خانوادة گندمیان به نام جودره ( Hordeum
 )spontaneumاشتباه گرفته میشود .تفاوتهای بین
جودره و گندم یونانی را میتوان شامل موارد زیر
دانست .4 :گلچة گندم یونانی دارای دو سیخك کوتاه
بدون مژه است ،اما جودره یك سیخك بلند و چندین
مژه در اطراف دارد .1 .ارتفاع بوتة گندم یونانی کمتر از
گیاه جودره است .3 .پوست دانة گندم یونانی (پوشه و
پوشینه) به مانند گندم به آسانی از دانه جدا میشود،
درصورتیکه در جودره پوست به دانه چسبیده و مانند
جو زراعی جدا نمیشود .6 .خوشة جودره قطورتر از
گندم یونانی است (شکل .)4

شکل  .4ویژگیهای ظاهری خوشه و دانة گندم یونانی
( )Tiriticum boeoticumو تفاوت آن با جودره
()Hordeum spontaneum

با شناخت هر چه بیشتر و روش مدیریت بهینه
میتوان از هجوم و گسترش این علف هرز در کشور
جلوگیری کرد .کاری که در مورد علف هرز جودره
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صورت نگرفت و به گزارش  (2010) Minbashi et al.با
معرفی جودره به عنوان یکی از گونههای مهاجم در
ایران ،این علف هرز در آغاز در مناطق محدودی از
استان فارس پراکنش داشت ،اما به دلیل برخی
اقدامهای مدیریتی نادرست ،در سالهای اخیر نزدیك
به همة گندمزارهای کشور را مورد هجوم قرار داده و
در حال توسعه است .اهمیت شناسایی هر چه بهتر
گیاهان با قابلیت تهاجم از اینجا مشخص میشود که
بنا به گزارش  (2011) Hosseini et al.علف هرز
جودره در بسیاری از مناطق گندمکاری استانهای
فارس ،خوزستان و خراسان شمالی تراکم باالیی داشته
بهطوریکه در شهرستانهای فسا و شیروان ،زیانآوری
آن در گندم بیش از  30درصد بوده است.
جوانهزنی و سبز شدن بذر بهشدت تحت تأثیر
تنشهای محیطی ،از جمله شوری و خشکی قرار
میگیرد ،بهطوریکه استقرار ضعیف گیاه یکی از
عاملهای اصلی در مناطق خشك و شور است ( Afzal,
 .)2005تحقیقات بهنسبت زیادی که روی جوانهزنی
گیاهان زراعی مختلف انجامشده بیانگر این واقعیت است
که با افزایش شوری و خشکی ،رشد ریشهچه ،ساقهچه و
در نهایت وزن خشك گیاهچه به طور معنیداری در
مقایسه با شاهد کاهش مییابد ( ;Kaya et al., 2006
 .)Alebrahim et al., 2004بهیقین بررسی مؤلفههای
جوانهزنی در پاسخ به تنشهای شوری و خشکی میتواند
راهکارهای مناسبی از مدیریت گندم یونانی در مناطق
مختلف را در اختیار ما قرار دهد.
در زمینة کنترل این علف هرز پژوهشهای زیادی
انجام نشده و اطالعات زیادی در دسترس نیست از
اینرو این تحقیق با هدف شناخت بیشتر این علف هرز
و همچنین بررسی کارایی علفکشهای مختلف باریك
برگکش و دو منظوره در کنترل این علف هرز و
ارزیابی تحمل رقم شیراز به کاربرد احتمالی این
علفکشها برای کنترل آن بود.
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بهصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً
تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت .عاملها شامل
دمای جوانهزنی در هفت سطح ،13 ،10 ،43 ،40 ،3
 30و  33درجة سلسیوس و پتانسیل اسمزی در چهار
سطح  -3 ،-6 ،0و  -41بار بودند که با توجه به
دماهای مورد آزمایش با استفاده از فرمول & Michel
 (1973) Kaufmannتهیه شد .بذرهای مورد نظر این
طرح در تابستان سال  4333از گندمزارهای غرب
کشور ،شهرستانهای کامیاران و الشتر گردآوری شد.
به منظور ایجاد پتانسیل اسمزی از مادة پلیاتیلن
گالیکول  4000استفاده شد .پیش از اعمال تیمارهای
جوانهزنی ،بذرها با قارچکش ویتاواکس به میزان 1
گرم در هزار گرم آب ضدعفونی شدند .بذرها در درون
پتریدیشهای  3سانتیمتری که میزان  3میلیلیتر از
محلول به آنها اضافه و سپس در دستگاه جوانهزنی یا
تندش بذر (ژرمیناتور) و دماهای یادشده تحت آزمون
جوانهزنی استاندارد قرار گرفتند .مشخصة (پارامتر)های
مورد ارزیابی در این تحقیق شامل:
 D90 ،D50 ،D10 ،4D05و  ،D95به ترتیب بیانگر مدت
زمان رسیدن به  30 ،30 ،40 ،3و  33درصد
جوانهزنی =GU1 ،یکنواختی جوانهزنی =R503 ،سرعت
رسیدن به  30درصد جوانهزنی =G%6 ،درصد
جوانهزنی ،بودند که با نرمافزار  Germinمحاسبه شدند
(.)Soltani & Maddah, 2010
بررسی گلخانهای

آزمایش در گلخانههای تحقیقاتی پردیس کشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال  4333به صورت
طرح بلوکهای کامل تصادفی در دو آزمایش جداگانه
و در دو مرحلة رشدی علف هرز شامل مرحلة  3تا 3
برگی علف هرز و اواسط پنجهزنی علف هرز با چهار
تکرار به اجرا در آمد .تیمارهای آزمایشی این طرح،
علفکشهای مختلف از گروههای شیمیایی مختلف
شامل :دیکلوفوپ متیل (ایلوکسان) به میزان  1/3لیتر

مواد و روشها
بررسی آزمایشگاهی

این آزمایش در سال  4333در آزمایشگاه علوم
علفهای هرز دانشکدة کشاورزی دانشگاه تهران

1. Time to beginning germination
2. Germination uniformity
3. Germination rate
4. Germination percent
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در هکتار 34 ،درصد  ;EC4فنوکساپروپ-پی-اتیل
(پوماسوپر) به میزان  0/3لیتر درهکتار 3/3 ،درصد
 ،EW1کلودینافوپ-پروپارژیل (تاپیك) به میزان 0/3
لیتر درهکتار 3 ،درصد  ،ECسولفوسولفورون
(آپیروس) به میزان  30گرم درهکتار 33 ،درصد ; EC
مزوسولفورون  +یدوسولفورون (شوالیه)  300گرم
درهکتار 4 ،درصد  ،WG3پینوکسادن (آکسیال) به
میزان  630میلیلیتر در هکتار 40 ،درصد  ECبود.
همچنین در این طرح به منظور بررسی واکنش گیاه
زراعی گندم رقم شیراز ،تیمارهای یادشده روی گندم
نیز اعمال شد .به منظور جوانهدار کردن بذرهای گندم
یونانی و گندم زراعی ،پس از جدا کردن لما و پالئا،
بذرها به مدت  31ساعت در دمای  3درجة سلسیوس
در سردخانه قرار داده شد و سپس برای جوانهزنی به
دستگاه مربوط در دمای  43الی  10درجة سلسیوس
انتقال داده شد .میزان جوانهزنی نهایی آنها  33درصد
محاسبه شد .پس از جوانهدار کردن بذرها (به منظور
یکنواخت سبز شدن آنها) ،پنج عدد از بذرهای
جوانهزده که از لحاظ ریشهچه و ساقهچه هم اندازه
بودند ،در گلدانهای پالستیکی به ارتفاع 30
سانتیمتر ،قسمت باال  13سانتیمتر ،پایین 43
سانتیمتر و در عمق  3سانتیمتری با محتوای 3
کیلوگرم خاک ( pH=7و EC=0.78ds/mو بافت لوم
شنی) کشت شدند .در درون گلخانه ( 13±1درجة
سلسیوس در روز و  43±1درجة سلسیوس در شب) و
نور طبیعی روز همراه نور تکمیلی با تناوب نوری (41
ساعت روشنایی و  41ساعت تاریکی) و تشعشع فعال
نورساختی (فتوسنتزی) حدود  4000-4400میکرومول
فوتون بر مترمربع در ثانیه کشت شدند .سمپاشی بر پایة
تیمارهای ارائهشده در باال با استفاده از سمپاش پشتی
النس دار ،مدل ماتابی ( )MATABIبا مشخصات نازل
شرهای به شمارة  ، 3001فشار  1/6بار و حجم محلول
مصرفی برابر  130لیتر درهکتار انجام شد .هنگام
برداشت و اندازهگیری زیستتوده ،سی روز پس از
اعمال تیمار در دو مرحلة رشدی صورت پذیرفت.

بررسی صحرایی

این آزمایش در سال  4333در مزرعة پژوهشی
دانشکدة کشاورزی دانشگاه تهران واقع در شهرستان
کرج انجام شد .شهرستان کرج در عرض جغرافیایی
 33درجه و  63دقیقة شمالی و  34درجه و  40دقیقة
شرقی قرار داشته و میانگین ارتفاع آن از سطح دریا
حدود  4314متر است .آزمایش در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد.
عاملهای مورد بررسی شامل شش تیمار علفکشی در
دو آزمایش جداگانه در دو مرحلة کاربرد علفکش
بودند (همانند بررسی گلخانهای) .افزون بر این
تیمارها ،یك کرت آزمایشی از هر دو گونه گندم زراعی
و گندم یونانی بدون کاربرد علفکش ،به عنوان شاهد
در نظر گرفته شد .عملیات کاشت در تاریخ پانزده آبان
ماه  4333بود .هر کرت آزمایش شامل چهار پشته به
فاصلة  40سانتیمتر و کرتهای آزمایشی به ابعاد
 1/6×6مترمربع و  1ردیف کاشت روی هر پشته بودند.
فاصلة بین کرتهای متوالی از هم  0/4متر و فاصلة بین
بلوکها 1 ،متر در نظر گرفته شد .همة عملیات داشت
مانند آبیاری بر پایة عرف منطقه و به طریقة نشتی
صورت گرفت و پس از نخستین آبیاری ( 43آبان)  ،از
اول اردیبهشت هر  3روز یك بار تا  3هفته پیش از
برداشت محصول آبیاری ادامه یافت .تیمارهای
علفکشی این بررسی نیز همانند بررسی گلخانهای با
میزانهای توصیهشده در دو مرحلة رشدی علف هرز
شامل مرحلة  3تا  3برگی علف هرز ( 40اسفند) و
اواسط پنجهزنی ( 43فروردین) علف هرز بود .تاریخ
برداشت برای همة تیمارها در  41تیرماه  4330بود.
تجزیة آماری دادههای این بررسی با استفاده از
برنامة آماری  SAS 9.2و مقایسة میانگین صفات مورد
ارزیابی با آزمون چنددامنهای دانکن در سطح احتمال
 3درصد با نرمافزار  MSTATCانجام شد .برای رسم
شکلها نیز از نرمافزار  Excelاستفاده شد.
نتایج و بحث
نتایج آزمایشگاهی

1. Emulsifiable concentrate
2. Emulsion oil in water
3. Wettable granule

با توجه به جدول تجزیة واریانس مشاهده میشود که
تیمارهای دمایی و پتانسیل اسمزی بر همة شاخصهای
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جوانهزنی گندم یونانی دارای تأثیر معنیداری بوده است
(جدول  .)4در بعضی موارد تأثیر متقابل معنیدار و در
بعضی از مشخصههای اندازهگیریشده اثرگذاریهای
اصلی معنیدار شده است .در شاخص میزان جوانهزنی
هم اثرگذاریهای اصلی و هم اثرگذاریهای متقابل دما
در پتانسیل اسمزی معنیدار شد .بیشترین میزان
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جوانهزنی در دمای  40درجة سلسیوس و پتانسیل
اسمزی صفر رخ داد و با افزایش این پتانسیل ،میزان
درصد جوانهزنی به طور معنیداری کاهش یافت .عامل
محدودکننده در دمای  3تا  13درجة سلسیوس پتانسیل
اسمزی  -41بار است ،که توانسته درصد جوانهزنی را به
طور معنیداری کاهش دهد.

جدول  .4تجزیة واریانس تیمارهای دمایی و پتانسیل اسمزی بر مشخصههای جوانهزنی گندم یونانی
منابع تغییرپذیریها
دما
پتانسیل
دما × پتانسیل
اشتباه آزمایشی
ضریب تغییرپذیریها ()%

DF

G%

R50

GU

D10

D05

D50

D90

D95

میانگین مربعات
30330/43** 63030/31** 13303/33** 14444/63** 10430/60** 10313/66** 0/0014** 43133/36** 4
6330/03** 3634/64** 463/3** 330/63** 641/36** 4610/31* 0/0001** 433/44** 3
333/34 ns 4033/63** 104/44 ns 413/14** 416/13** 343/33 ns 0/00003 ns 436/13** 43
343/33
311/44
433/1
16/31
14/33
343/63 0/00006 61/331 36


3/33

33/33

13/33

11/06

43/3

11/44

11/63

13/43

 * ،nsو ** بهترتیب غیرمعنیدار و معنیداری در سطح احتمال  4و  3درصد.

شکل  .1تأثیر دما و پتانسیل اسمزی آب بر مدت زمان الزم برای رسیدن به  30درصد جوانهزنی ( )R50در گندم یونانی

سرعت رسیدن به  30درصد جوانهزنی ( )R50تنها

میزان یکنواختی جوانهزنی ( )GUنیز تحت تأثیر

تحت تأثیر اثرگذاریهای اصلی دما و پتانسیل اسمزی
قرار گرفت .بهطوریکه در تیمارهای دمایی با افزایش
دما تا  10درجة سلسیوس این سرعت افزایش یافت و
در دمای  13درجة سلسیوس با یك کاهش همراه بود.
روند افزایشی پس از دمای  13درجة سلسیوس را
میتوان به دلیل ایجاد تکانة (شوک) گرمایی دانست.
در تیمارهای پتانسیل اسمزی ،با افزایش پتانسیل آب،
سرعت رسیدن به  30درصد جوانهزنی کاهش یافت و
این میتواند به دلیل کاهش دسترسی بذر به آب مورد
نیاز برای جوانهزنی باشد (شکل .)1

معنیدار شدن تیمارهای استفادهشده ،قرار گرفت.
بهطوریکه با توجه به جدول تجزیة واریانس تنها
اثرگذاریهای اصلی داری اختالف معنیدار بود و
اثرگذاریهای متقابل معنیدار نشد (شکل  .)3نتایج این
آزمایش نشان داد که روند تغییرپذیریهای یکنواختی
جوانهزنی بهصورت افزایشی تا دمای  13درجة سلسیوس
و پس از آن یك کاهش معنیداری داشت .میزان
یکنواختی جوانهزنی در دمای  10درجة سلسیوس و
کمترین در دمای  3و  33درجة سلسیوس بود .دمای 33
درجة سلسیوس یك دمای بحرانی است .پتانسیلهای
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مختلف آب نیز تأثیرگذاریهای متفاوتی بر این شاخص
داشتند بهطوریکه در پتانسیلهای  -3و  -41بار نسبت
به تیمارهای شاهد و  -6بار دارای میزان باالتری از

یکنواختی بودند .پتانسیل  -6کمترین میزان یکنواختی
جوانهزنی را داشت ،درحالیکه بین دیگر پتانسیلها و
شاهد اختالف معنیداری وجود نداشت (شکل .)3

شکل  .3تأثیر دما و پتانسیل اسمزی آب بر یکنواختی جوانهزنی( )GUدر گندم یونانی

یکی از مشخصههای مهم برای جوانهزنی بذرها،
مدت زمان رسیدن به  30درصد جوانهزنی است .این
صفت نیز تحت تأثیر معنیدار تیمارهای آزمایشی قرار
گرفت .با افزایش دما تا  10درجة سلسیوس مدت
زمان رسیدن به  30درصد یك روند افزایشی داشت.
هرچه مدت زمان رسیدن به  30درصد جوانهزنی کمتر
باشد نشان از کارآمدتر بودن تیمار بوده و این اجازه را
به بذرها میدهد که سرعت سبز شدن بیشتری داشته

و از منابع تغذیه و نوری بیشتری استفاده کنند و در
رقابت با دیگر بذرها موفقتر باشند .در این صفت تنها
اثرگذاریهای اصلی معنیدار شد ،بهطوریکه در بین
دماهای مختلف دمای  10و  30درجة سلسیوس
بهترین کاهش زمانی برای رسیدن به  30درصد
جوانهزنی را داشتند و در پتانسیلهای اسمزی مختلف
پتانسیلهای  0و  -6بار دارای بهترین کاهش زمانی
برای رسیدن به این شاخص بودند (شکل .)6

شکل  .6تأثیر دما و پتانسیل اسمزی آب بر مدت زمان الزم برای رسیدن به  30درصد جوانهزنی ( )D50در گندم یونانی

دو آستانة دمایی  3و  33درجة سلسیوس عامل
محدودکنندة بیشتر مشخصههای جوانهزنی هستند و این

محدودیت بیشترین تأثیر را در دمای  33درجة
سلسیوس داشته است .در این دما ،بذرها دارای جوانهزنی
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صفر بودند .پتانسیلهای اسمزی استفادهشده در این
بررسی نیز مشخصههای جوانهزنی را تحت تأثیر قرار داد
بهطوریکه جوانهزنی گندم یونانی در دمای مطلوب
 10درجة سلسیوس ،از  36درصد به  30درصد کاهش
یافت ( شکل  .)3به بیان دیگر میتوان در اوایل کشت
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با اعمال تنش خشکی شرایط رشدی گیاه زراعی را در
برابر این علف هرز بهبود بخشید .نبود جوانهزنی گندم
یونانی در دمای  33درجة سلسیوس بیانگر این است
که پراکنش گیاه بیشتر به سمت مناطق با شرایط آب
و هوایی سرد و خشك خواهد بود.

شکل  .3تأثیر متقابل دما و پتانسیل اسمزی آب بر درصد جوانهزنی گندم یونانی

بهترین زمان برای رسیدن به  40درصد جوانهزنی،
دمای  30درجة سلسیوس و پتانسیل اسمزی  -6بار
بودند که کمترین زمان را به خود اختصاص دادند.
بیشترین زمان برای رسیدن به  40درصد جوانهزنی،
در دمای  3درجة سلسیوس رخ داد (شکل .)4
دمای  30درجة سلسیوس و پتانسیل اسمزی  -6بار،
بهترین ترکیب تیماری از نظر سرعت رسیدن به 30
درصد جوانهزنی بود .با توجه به اینکه دمای  10درجة

سلسیوس ،دمای مطلوب جوانهزنی گندم یونانی بوده،
مشاهده میشود که در این دما با افزایش پتانسیل
اسمزی آب ،سرعت رسیدن به 30درصد جوانهزنی
افزایش یافت .در پتانسیل اسمزی  -41بار در همین دما
 D90با ترکیب تیمارهای پتانسیلی در دمای  3درجة
سلسیوس اختالف معنیداری نداشت .بهعبارتی از این
پتانسیل میتوان به عنوان جایگزینی برای دمای پایین
جهت کنترل جوانهزنی گندمیونانی استفادهکرد (شکل.)3

شکل  .4تأثیر متقابل دما و پتانسیل اسمزی آب بر زمان رسیدن به  40درصد جوانهزنی گندم یونانی
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شکل  .3تأثیر متقابل دما و پتانسیل اسمزی آب بر زمان رسیدن به  30درصد جوانهزنی گندم یونانی

کاهش دادند .تحمل گندم در مرحلة  3تا  3برگی نسبت
به علفکش سولفوسولفورون باال بوده است بهطوریکه با
شاهدتفاوت معنیداری نداشته است .تیمارهای علفکشی
پینوکسادن ،مزوسولفورون+یدوسولفورن و فنوکساپروپ-
پی-اتیل در زمانکاربرد در مرحلة پنجهزنی از لحاظ
آماری با شاهد اختالف معنیداری نداشتند ،در نتیجه
میتوان گندم رقم شیراز را نسبت به این علفکشها
متحمل دانست .در این مرحله ،گندم نسبت به
علفکشهای دیکلوفوپ متیل با  43درصد کاهش نسبت
به شاهد تحمل کمتری از خود نشان داد (جدول.)1

نتایج گلخانهای

با توجه به نتایج بهدستآمده ،تحمل گندم زراعی به
علفکشها در مرحلة  3تا  3برگی نسبت به مرحلة
پنجهزنی در همة تیمارها کمتر بوده است .بیشترین
کاهش در زیستتودة علف هرز نسبت به شاهد را
علفکشهای کلودینافوپ-پروپارژیل و سولفوسولفورون
بهترتیب با  33و  33درصد در مرحلة  3تا  3برگی
داشتهاند .در مرحلة پنجهزنی نیز علفکشهای
کلودینافوپ -پروپارژیل و سولفوسولفورون هر دو به
میزان  34درصد زیستتودة علف هرز گندم یونانی را

جدول  .1تأثیر زمان و کاربرد علفکشهای مختلف بر زیستتودة گندم زراعی و گندم یونانی
تیمارهای
علفکشی

دیکلوفوپ متیل

فنوکساپروپ-

کلودینافوپ-

پی-اتیل

پروپارژیل

سولفوسولفورون

شوالیه

پینوکسادن

شاهد

زیستتودة گندم زراعی (گرم در گلدان)
مرحلة  3تا  3برگی
مرحلة پنجهزنی

1/613c

1/163cd

1/631c

1/33ab

1/033d

()-٪46

()-٪10

()-٪43

()-٪4

()-٪13

**()-٪41

3/363C

6/41AB

3/341BC

3/31B

6/44AB

6/033AB

()-٪43

()-٪3

()-٪44

()-٪40

()-٪3

()-٪3



bc

1/64

*1/313a
6/343A

زیستتوده گندم یونانی (گرم در گلدان)
مرحلة  3تا  3برگی
مرحلة پنجهزنی

4/013cd

0/34de

0/36f

0/33f

4/443bc

0/633ef

()-٪66

()-٪34

()-٪31

()-٪34

()-٪33

()-٪36

4/46BC

4/633CD

0/361EF

0/34 EF

4/34C

0/333 EF

()-٪30

()-٪36

()-٪33

()-٪33

()-٪31

()-٪30

* میانگینهای با دستکم یك حرف معنیداری در هر ردیف اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند.
** اعداد درون پرانتز میزان درصد کاهش نسبت به شاهد هستند.

4/34a
3/303A
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متیل،
دیکلوفوپ
علفکشهای
بهجز
فنوکساپروپ-پی-اتیل و مزوسولفورون  +یدوسولفورن
دیگر تیمارهای علفکشی در مرحلة  3تا  3برگی از
لحاظ آماری در یك گروه قرار گرفته و زیستتودة
علفهرز گندم یونانی را به میزان قابل توجهی کاهش
دادهاند .علفکشهای پینوکسادن ،سولفوسولفورون و
کلودینافوپ-پروپارژیل در مرحلة پنجهزنی بهترتیب با
 33 ،30و  33درصد کاهش نسبت به شاهد ،بیشترین
تأثیر را در زیستتودة گندم یونانی داشته و در یك
گروه آماری قرار گرفتند (جدول .)1
نتایج صحرایی

در شرایط صحرایی پاسخ عملکرد دانة گندم به
تیمارهای علفکش و همچنین زمان کاربرد متفاوت
بود بهطوریکه بیشترین عملکرد دانه با 4433
کیلوگرم در هکتار در کاربرد علفکش سولفوسولفورون
و در مرحلة پنجهزنی رخ داد .علفکش پینوکسادن
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پس از سولفوسولفورون در درجة دوم اهمیت قرار
داشت که عملکرد دانة آن در مرحلة  3تا  3برگی برابر
با  3343کیلوگرم در هکتار بود .کمترین عملکرد دانه
در مرحلة پنجهزنی ،علفکش دیکلوفوپ متیل ،به
میزان  6333کیلوگرم در هکتار بود (جدول .)3
زیستتودة گندم زراعی در هر دو مرحلة کاربرد
علفکش پاسخهای متفاوتی در برابر اعمال تیمارها
نشان داد .با توجه به سوخت و ساز (متابولیسم)
علفکشهای مورد آزمایش در گیاه گندم زراعی و با
وجود تفاوت در زمان کاربرد علفکش ،در میزان
زیستتوده تفاوت معنیداری بین زمان کاربرد تیمارها
دیده نشد .علفکش سولفوسولفورون با میزان 43330
کیلوگرم در هکتار باالترین زیستتودة گندم را به خود
اختصاص داد بهطوریکه با شاهد اختالف معنیداری
نداشت .میزان آسیب و زیان به گندم در علفکش
دیکلوفوپ متیل بیشتر از دیگر تیمارها بوده است
(جدول .)3

جدول  .3تأثیر زمان و کاربرد علفکشهای مختلف بر زیستتوده و عملکرد دانة گندم زراعی و گندم یونانی
تیمارهای علفکشی دیکلوفوپ متیل فنوکساپروپ-پی-اتیل کلودینافوپ-پروپارژیل سولفوسولفورون

شوالیه

پینوکسادن

شاهد

زیستتودة گندم زراعی (کیلوگرم در هکتار)
مرحلة  3تا  3برگی
مرحلة پنجهزنی

44430EF

44430EF

41430D
()-٪14

()0

40360fg

44460f

41160e

43330ab

()-٪13

()-٪13

()-٪13

()-٪14

()-٪13

43300A

()+٪3

44360E

B

46360

*43300A

43640d

46330c

43300b

BC

AB

()-٪13

()-٪43

**()-٪3

()-٪6

عملکرد دانة گندم زراعی (کیلوگرم در هکتار)
مرحلة  3تا  3برگی
مرحلة پنجهزنی

6363 CD

6630CD

6330BC

3333A

6333cd

6330c

6333bc

3443 a

()-٪43

()-٪14

()-٪43

()-٪43

()-٪40

()-٪43

()-٪0/6

6313

()-٪43

3643ab
()-٪3

()0

3343

3440 A

3344ab

3440a

()-٪4/3

()-٪3

زیستتودة گندم یونانی (کیلوگرم در هکتار)
مرحلة  3تا  3برگی
مرحلة پنجهزنی

3330C

3413D

4330F

4330F

3633b

3130c

4433f

4333e

()-٪66

()-٪30

()-٪34

()-٪33

()-٪34

()-٪34

()-٪34

()-٪33

B

6633

()-٪33

3641bc
()-٪34

E

4363

()-٪36

1431d
()-٪30

A

3403

3403a

* میانگینهای با دستکم یك حرف معنیداری در هر ردیف اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند.
** اعداد درون پرانتز میزان درصد کاهش نسبت به شاهد هستند.

تیمارهای علفکشی بر زیستتودة علف هرز گندم
یونانی تأثیر مناسبی گذاشتند .بهجز دو علفکش

دیکلوفوپ متیل و مزوسولفورون  +یدوسولفورن که در
مرحلة پنجهزنی نسبت به مرحلة  3تا  3برگی کاهش
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 برپایة نتایج صحرایی و در صورت.خشکی ممکن میکند
حضور علف هرز گندم یونانی در گندمزار کشتشده با
 با توجه به، کاربرد علفکش سولفوسولفورون،رقم شیراز
کنترل مناسب این علف هرز و خسارت کمتر به گیاه
 با کاربرد علفکشهای.زراعی توصیه میشود
پروپارژیل و پینوکسادن نیز کنترل مناسبی-کلودینافوپ
 به رغم اینکه کنترل علف.از گندم یونانی بهدست آمد
 برگی نسبت به مرحلة3  تا3 هرز گندم یونانی در مرحلة
-پنجهزنی در علفکشهای سولفوسولفورون وکلودینافوپ
 ولی با توجه به اینکه،پروپارژیل مناسبتر بوده است
هدف مدیریت علف هرز در گندمزار در راستای رسیدن
 بنابراین توصیه میشود،به بیشترین عملکرد ممکن است
که علفکشهای یادشده در مرحلة پنجهزنی بهکار گرفته
.شوند تا بهترین عملکرد دانه نیز بهدست آید
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 دیگر،معنیداری در زیستتودة گندم یونانی داشتند
علفکشها در مرحلة پنجهزنی کاهش بیشتری از
 بیشترین تأثیر بر کاهش.زیستتوده را نشان دادند
زیستتودة علف هرز گندم یونانی در علفکشهای
پروپارژیل و در مرحلة-سولفوسولفورون و کلودینافوپ
.)3  برگی بود (جدول3  تا3
نتیجهگیری کلی

 درجة سلسیوس دو دمای33  و3 بهطورکلی دماهای
درجة سلسیوس دمای مطلوب10 بحرانی و دمای
 با این حال در،جوانهزنی برای علف هرز گندم یونانی بوده
 افزایش پتانسیل اسمزی،درجة سلسیوس10 دمای
 این شرایط.موجب کاهش میزان جوانهزنی آن شد
مدیریت این علف هرز را در گندمزارهای متحمل 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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