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  چكيده

هاي هرز محصوالت تابستانه در شهرستان الشتر  از مشكل سازترين علفهرز عروسك پشت پرده يكساله  علف

 چغندرقند و عتزرادر  )Physalis divaricata (هرز عروسك پشت پرده الگوي رويش علفبه اين منظور . باشد مي

 در يك آزمايشنيز  بذر وابخ.  مورد بررسي قرار گرفتالشتران  در شهرست1385 -86 سال زراعي دردم گن

در كشت نتايج نشان داد كه .  تا ارديبهشت بررسي شدمتر از مهر  سانتي10 عمق صفر و در دوفاكتوريل 

بيش از  .رددا شروع و تا اواخر تير ادامه از هفته اول ارديبهشتهرز عروسك پشت پرده   رويش علف،چغندرقند

هرز  رويش اين علف. بود اين ماه  در نيمه اولآن درصد 45 د كهاافت زني در ارديبهشت ماه اتفاق   درصد جوانه70

نتايج   براساس.ادامه داشت)  درصد45( شروع و تا نيمه اول شهريور ) درصد30 (از اول خرداددر كشت گندم 

بيش از  خاك متري  سانتي10  در عمقوسطح در بذور قرار داده شده  ،از مهر تا ارديبهشت هاي ماهانه آزمايش

هرز   بذر براي اكثريت جميعت اين علفوابپديده خوجود  عدماين موضوع گوياي . داشتندزني  جوانه  درصد88

 مزارع چغندرقند گندم جهت كنترل اين علف هرز درآبياري و انجام شخم پس از برداشت بنابراين  .باشد مي

 .حائز اهميت استبسيار 
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  مقدمه

هرز عروسك پشت پرده يكساله از  علف

در گندم و مزارع چغندرقند هاي هرز  سازترين علف مشكل

بطه با  كه تاكنون تحقيقي در راباشد ميشهرستان الشتر 

خفتگي اوليه بذر صفت . هرز انجام نگرفته بود اين علف

 .شود هرز مي در شرايط نامناسب علفزني  مانع جوانه

 .هرز داراي سطح خواب متفاوتي هستند فهاي عل گونه

زني از سالي به سال ديگر متفاوت  چنين ميزان جوانه هم

 شرايط وسيله عوامل ژنتيكي، ه خواب ب سطح.است

گذار روي گياه مادر در طول دوره رسيدگي، رثيأمحيطي ت

 شود گياه مادر تعيين ميسن گياه مادر و موقعيت بذر روي 

(Anderson and Milberg 1998).  زمان سبزشدن و

 بذر  خوابرايط فقدانـدر شز شده ـچه سب اهـتعداد گي

 اين جمله از. استرل فاكتورهاي محيطي ـتحت كنت

 اشاره كردآب قابل دسترس  دما و وان بهـت ميفاكتورها 

et al. 2005) (Andrew.بيني زمان و درصد   پيش

 مشكل استهاي داراي خواب بذر    گونهسبزشدن

(Sester and Colbach. 2006). سياري از در ب

و زمان هاي هرز تعداد دانه رست رويش يافته  علف

 . بانك بذر و خواب بذر بستگي داردبه عمدتاًسبزشدن 

بر اثر شرايط نامناسب براي وابي است كه خواب ثانويه خ

هاي تابستانه در طول  بسياري از گونه. شود جوانه ايجاد مي

يي از خواب هستند و در زمستان پاييز داراي سطح باال

 اما دوباره سطح خواب كند، ها كاهش پيدا مي خواب آن

چرخش خواب در . شود ر طول تابستان زياد ميها د آن

 بهكننده نباشد مل محدود اگر آب عامناطق معتدل عمدتاً

خواب . (Jingkai 2005) شود دليل دماي خاك ايجاد مي 

 برعكس وضيعت خواب حالتي .ويژگي همه بذور نيست

داراي كه بذوري . ين خواب حداكثر و خواب حداقل استب

سطح بااليي از خواب هستند در طيف باريكي از شرايط 

. (Batlla et al. 2007) زني هستند محيطي قادر به جوانه

برهم (رايط خاكي  تغيير شاز طريقعمليات كشاورزي 

هرز  زني بذور علف  خواب و جوانهبر) زدن خاك

ور، محتواي آب  فاكتورهايي مانند ميزان نفوذ ن.ندگذارثيرأت

وسيله شخم،  هحاصلخيزي خاك و دماي خاك بخاك، 

 برداشت و ساير عمليات كشاورزي ياه زراعي،كاشت گ

 Balestri and) يابند گيرند و تغيير مي ميثير قرار أتتحت 

Cinelli 2004) . هاي هرز  زني علف  جوانهاوجزمان و

 گياه  اثر زمان شخم و تاريخ كاشت برمزارع كشاورزي

 Bhagirath and Chauhan)كند زراعي تغيير مي

 زيع بذور علف هرز در نيمرخ خاك، تفاوت در تو.(2006

 دفن .شود هاي هرز مي ميعت علفپويايي جباعث تغيير 

بذور در عمق زياد خاك ممكن است باعث ايجاد خواب 

ناوب  زيرا در عمق خاك ت،اجباري در بعضي از بذور شود

 دليل چنين در عمق زياد خاك به  هم.دمايي كم است

 در بانك بذر. يابد زني كاهش مي  اكسيژن جوانهكمبود

هرز  هاي علف بسياري از گونه زني خاك و الگوي جوانه

ثير قرار أحت توسيله تغيير در زمان عمليات كشاورزي ت به

در صورت مشخص بودن زمان رويش حداكثر  .گيرد مي

 را  بهترين زمان كاشت گياه زراعيتوان هرز مي علف



129  1389/ 2شماره / 26جلد / مجله چغندرقند

 معين ساختهاي هرز   علفبرثير أمنظور حداكثر ت به

)Eric et al. 2007(. 

جمله  يكساله ازهرز عروسك پشت پرده علف

طور متناوب در  هاي هرزي است كه به ترين علف مهم

 خصوص كشت چغندرقند در هبهاي تابستانه  كشت

 باعث كنترل اين عاملشود و  سبز ميشهرستان الشتر 

 ضروري استهرز شده است از اين رو  لفق اين عفنامو

 خواب بذر و .شودبررسي  آن  و الگوي رويشبيولوژيكه 

از زني آن  سازي بر درصد جوانه ونثير عمق مدفأارزيابي ت

  .اهداف ديگر اين تحقيق بود

  

 ها مواد و روش

  مطالعه الگوي رويش در مزرعه چغندرقند و گندم

 48 مطالعات در جنوب شهرستان الشتر با موقيعت

 دقيقه 52 درجه و 35 طول شرقي، دقيقه 12درجه و 

 متر، ميانگين 1580عرض شمالي، ارتفاع از سطح دريا 

متر، بيشترين و كمترين دما به   ميلي525دگي ساليانه بارن

خاك . گراد انجام گرفت  درجه سانتي-15 و 45ترتيب 

در اول بهار قبل از . محل آزمايش از نوع لومي بود

هرز عروسك پشت پرده دو  هاي علف چه سبزشدن گياه

مزرعه چغندرقند انتخاب شده، (مزرعه گندم و چغندرقند 

وسيله  ندم بود و در پاييز يك بار بهسال قبل زير كشت گ

وسيله ديسك براي   و بهخورده شخم  دارگاوآهن برگردان

انتخاب و در هر مزرعه .) كشت چغندرقند آماده شده بود

طور تصادفي در نقاط  هشت كوادر يك مترمربعي به

هرز  در اين كوادرها رويش علف. مختلف تثبيت شدند

صورت  ا مهرماه بهعروسك پشت پرده از اول فروردين ت

هاي سبز شده  دانه رست. شدند هفتگي شمارش و ثبت مي

ها  داده. شدند هرز پس از شمارش قطع مي اين علف

صورت درصدي و به فواصل هفتگي بيان شدند و  به

 براي .خطاي استاندارد براي ميانگين هفتگي محاسبه شد

هرز عروسك  ي بذر علفـزن تعيين زمان حداكثر جوانه

ده از معادله پيك استفاده شد كه با استفاده از اين پشت پر

توان  معادله و رسم منحني آن بهترين زمان مبارزه را مي

  .(Alm and Stoller 1993) بيني كرد پيش

  

  بررسي خواب بذر

و ثير عمق دفن بذور در خاك أمنظور بررسي ت به

بر روي خواب بذر ) اثر گذشت زمان(مدت ماندگاري بذور 

بر پايه صورت فاكتوريل   بهآزمايشي پرده ، عروسك پشت

 1385  مهرماهاواخردر  تصادفي با سه تكرار طرح كامالً

هرز عروسك پشت پرده در  بذور علف. انجام گرفت

 شرايط مزرعه در نفوذپذير به آب و هوا، تحتهاي  كيسه

 10 عمق و )صفر سانتي متر(سطح خاك  شامل دو عمق،

دو عمق به اين . اده شدندمتري زير خاك قرار د سانتي

 بعد از برداشت چغندرقند دليل انتخاب شدند كه معموالً

وسيله ديسك   بهمنظور كاشت گندم يك شخم سطحي به

در منطقه زده ) متري  سانتي10عمق با (يا كولتيواتور 

مانند  شود و تعداد كمي از مزارع نيز بدون شخم مي مي

خواب بذور از ارزيابي ميزان ). متري عمق صفر سانتي(
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ك پشت پرده هرز عروس مهرماه، زمان ريزش بذور علف

زني بذور   تا ارديبهشت ماه زمان جوانه)برداشت چغندرقند(

 عمق )1 فاكتورها شامل.  انجام گرفت ماهانهآن،

متري خاك   سانتي10قرارگيري بذور در دو سطح صفر و 

 از مهرماه تا علف هرزبذور  ماندگاري  زمانمدت) 2و 

بنابراين بذور اين . ندبود) هشت سطح(ديبهشت ماه ار

  ويآور  جمع از ريزش در پاييز به مقدار زيادعلف هرز پس

هاي پالستيكي قابل نفوذ قرار داده  داخل كيسه در مهرماه

چون الزم بود از مهرماه تا ارديبهشت ماه هر ماه  .شدند

و اين ) به مدت هشت ماه(برداري انجام شود  نمونه

  خاكمتري  سانتي10برداري از دو عمق صفر و  نمونه

 كيسه پالستيكي انتخاب و 16تعداد انجام شد، بنابراين 

هرز  ز اين علفهر سته ا( سته 10داخل هر كيسه تعداد 

 نصف .قرار داده شد)  بذر است100ي طور متوسط دارا به

در و بقيه ) متر عمق صفر سانتي(ها در سطح خاك  كيسه

هر . قرار داده شدنددر مزرعه ي خاك متر  سانتي10عمق 

مهر، آبان، آذر، دي، بهمن، اسفند، فروردين و (ماه 

از اين بذور واقع در سطح خاك و زيرخاك ) ارديبهشت

بذور در ژرميناتور تحت تيمار  . گرفتبرداري انجام نمونه

 درجه 25گراد و شبانه   درجه سانتي30دماي روزانه 

 واقع زني به منظور جوانهشرايط تاريكي   درگراد سانتي

هاي  زني در عمق  در واقع هدف بررسي درصد جوانه.شدند

 تعداد آزمايش در سه تكرار با. مختلف با گذشت زمان بود

 تعداد بذور جوانه زده. انجام گرفت ، در هر پتري بذر50

چه مبناي  ظهور ريشه. ندشد  ميشمارش روز 14بعداز 

  .بود زني جوانه

  

  و بحثنتايج 

  گوي رويشال

 محاسبه 1 با توجه به شكل انه روزميانگين دماي

 بذرو سبزشدن زني  جوانه شد و نتايج نشان داد كه

 هفته از  عروسك پشت پرده در مزرعه چغندرقندهرز علف

 داشتاول ارديبهشت ماه شروع و تا نيمه اول تير ادامه 

هرز در نيمه  درصد بسيار كمي از بذور اين علف). 2شكل(

مجموع كمتر   درزدند كهداد و نيمه اول تير جوانه دوم خر

  آندريو و همكارانهاي  و اين با يافتهبود درصد 3از 

چه سبز شده در  زمان سبزشدن و تعداد گياهكه  (1998)

شرايط فقدان خواب بذر تحت كنترل فاكتورهاي محيطي 

از جمله اين فاكتورهاي محيطي .  مطابقت دارداست

با توجه به . ب قابل دسترس اشاره كردتوان به دما و آ مي

كه بذور علف هرز عروسك پشت پرده يكساله فاقد  اين

توان گفت كه   مي)1387موسوي و احمدي  (خواب هستند

هرز  هاي اين علف چه عامل اصلي تناوب در سبز شدن گياه

و به هم خوردن فاكتورهاي محيطي مانند افزايش دما 

برهم زدن خاك .  استخاك در اثر كولتيواتورساختمان 

شود كه بذور واقع در عمق به سطح بيايند و در  باعث مي

 در نتيجه گرما و اكسيژن بيشتري قرار گرفته ومعرض 

هرز در نيمه اول   درصد بذور اين علف46. جوانه بزنند

 در نيمه دوم ارديبهشت ماه  نيز درصد43 و ارديبهشت ماه

 درصد بذور تهشدر نيمه اول خرداد ماه . زدندجوانه 

  .زدندجوانه 
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  1386سال  تان الشتر از فروردين تا شهريور، در شهرسانهروزي ميانگين دما 1شكل 

دوم خرداد و اول تير به ترتيب يك و دو در نيمه 

درصد بذور جوانه زدند و در نيمه دوم تير درصد بسيار 

علت بوده  به اين ناچيزي از بذور جوانه زدند كه احتماالً

هرز بر اثر  هاي سطحي خاك، از بذور اين علف كه اليه

 89در مجموع ). 2شكل(مكرر تخليه شده است زني  جوانه

پرده در  هرز عروسك پشت زني علف درصد جوانه

  . درصد ديگر بعد از اين ماه اتفاق افتاد11و ارديبهشت ماه 

  

  

  

    نشانه خطاي استانداردخطوط عمودي( پرده در مزارع چغندرقند وسك پشتهرز عر  رويش علفتغييرات درصد  2 شكل

  )باشد  ميها هداد

زني به ميزان و زمان بارندگي و يا   جوانهشتاب

به هر حال عوامل زيادي در .  دارد بستگيآبياري مزرعه

ثير أ هرز تهاي علفزني و الگوي رويش  تناوب جوانه

 هاي هرز در سطح ر علف بذوزني  جوانه اوجزمان و. گذارند
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  هاي پس از كاشت چغندرقند هفته
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تاريخ كاشت گياه  زمان شخم و  بسته بهمزارع كشاورزي 

  پوبرهاي با يافتهموضوع  اين  كهكند زراعي تغيير مي

  .مطابقت دارد )1993(

براساس معادله پيك برازش داده شده حداكثر 

هرز عروسك پشت پرده يكساله به  زني بذر علف جوانه

فته پس از كاشت  ه5/6 درصد به فاصله 43ميزان 

چغندرقند يعني در هفته سوم ارديبهشت اتفاق افتاد كه با 

 ناشي از افزايش (1993) استولرهاي آلم و  توجه به يافته

رود كه  بر اين اساس انتظار مي). 3شكل  (باشدمي  ييدما

 كارايي در اوايل فصلاز قبيل سمپاشي عمليات كنترلي 

رده در مزارع پ عروسك پشتهرز   علفمهارچنداني در 

  . چغندرقند نداشته باشد
  

 

  

  
                                                          

                                   

 

 

 

  

  

  

  

  

  

اكثر  حد55/42عدد ( .پرده يكساله با استفاده از معادله پيك هرز عروسك پشت زني بذر علف جوانهبرآورد زمان اوج  3 شكل

  )زني رخ داده است ايي كه بيشترين جوانه  هفته46/6زني و عدد  درصد جوانه

  

هاي دير رويش يافته  هر چند ممكن است بوته

زايي چنداني نداشته باشند ولي چغندرقند  توانايي خسارت

 چغندرقندراحتي با  تواند به هرز مي رشد كندي دارد و علف

ايش بانك بذر را رقابت كرده و با توليد بذر موجب افز

هرز  شدن علف سبزبا دانستن زمان اوج . فراهم آورد

عروسك پشت پرده در مزرعه و انتخاب زمان كاشت گياه 

رل اين علف هرز منظور عمليات مكانيكي، كنت زراعي به

زني  چنين با دانستن زمان اوج جوانه هم .امكان پذير است

ي را در توان عمليات كنترل شيمياي هرز مي علفاين بذر 

كارايي مبارزه شيميايي را افزايش كار برد و  آن زمان به

  .داد

پرده  هرز عروسك پشت الگوي رويش علف

. داده شده است نشان )4(يكساله در مزرعه گندم در شكل

هرز در  شود رويش اين علف همان طور كه مالحظه مي

Y=42.55*exp(-.5*((x-6.46)/0.81) 

R^2=98 

انه
جو

د 
ص

در
 

ي
زن

  

  هاي پس از كاشت هفته
  هفته دوم مرداد  اول فروردين
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در . مزرعه گندم طي دو مرحله جداگانه اتفاق افتاده است

مرحله اول رويش از نيمه دوم ارديبهشت ماه شروع شد و 

اوج خود رسيد بعد ميزان در نيمه اول خرداد ماه به 

با توجه به  تواند زني كاهش يافت كه علت آن مي جوانه

 David and Wilson)   ديويد و ويلسونهاي يافته

هرز تا عمق چند  سطحي اين علف بذور تخليه (2006

مرحله دوم رويش به بعد از . متري خاك باشد سانتي

بعد از برداشت گندم با زياد . برداشت گندم مربوط بود

لت تابش مستقيم نور ع بهاك ـدماي سطح خشدن 

ق ـبذور بيشتري از عمح خاك، ـد به سطـخورشي

 ويلن و ايه  و بر طبق يافتهتوانند جوانه بزنند مي

پوشش   خاك بدون  (Wilen and Holt 1996)هالت

وسيله كانوپي گياه،   هانداز ب نسبت به خاك تحت سايه

توانند سبز  گرماي بيشتري دريافت و تعداد بذر بيشتري مي

گونه بذري سبز   ولي تا مزرعه آبياري نشود هيچشوند،

شود و بعد از آبياري، بذور به تعداد زيادي جوانه  نمي

 45حداكثر رويش بعد از برداشت گندم به ميزان . زنند يم

ولي اكثر . درصد در نيمه اول شهريورماه روي داد

اين مرحله مهم يعني آبياري بعد از منطقه الشتر كشاورزان 

هرز  دهند و بذور اين علف برداشت گندم را انجام نمي

زني تا سال بعد در خاك باقي مانده و همراه  بدون جوانه

بنابراين يكي از . شوند غندرقند در بهار سبز ميكشت چ

تواند اين باشد كه بعد از  هرز مي هاي مديريتي اين علف راه

برداشت گندم چند مرحله زمين آبياري و بعد از سبزشدن 

طور كه از   همان.بذور اين علف هرز، شخم انجام گيرد

 مشخص است اين علف هرز قادر است از زير 4شكل 

تواند دليلي براي عدم نياز  بز شود و اين ميكانوپي گندم س

زني باشد و اين  بذور اين علف هرز به نور براي جوانه

  (Gersa et al, 1994)و همكارن گرسا هاي مطابق يافته

 ،زني هرز بدون نياز به نور براي جوانه است كه بذور علف

  .قادرند از زير كانوپي گياهان سبز شوند

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 پرده در مزارع گندم شهرستان الشتر هرز عروسك پشت  علف رويشييراتتغ 4 شكل

انه
جو

د 
ص

در
 

ي
زن

  

  ي از دوره رشديها هفته
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   بذورخواب

هرز عروسك پشت پرده يكساله در   علفبذور

داخل ميوه سته مانندي محصور هستند كه اين مساله 

شود كه اين  بعد از ريزش در پاييز ميها  زني آن مانع جوانه

 Balestri and) كي نام داردينوع خواب خفتگي فيز

Cinelli 2004) .طول پاييز و زمستان بر اثر ها در سته 

 شوند و در اول بهار تقريباً  محيطي تجزيه ميعوامل

 و آماده رود و بذور از آن خارج ميپوسته سته از بين 

ريختن در هرز بعد از  بذور اين علف. شوند زني مي جوانه

 .زني بودند با خارج شدن از سته قادر به جوانه مهرماه

زمستان بعد از  در طول پاييز و زني بذور مايش جوانهآز

 فاقد خواب هستندهرز  اين علف كه بذور ريزش نشان داد

متري خاك   سانتي10حتي بذور واقع در عمق  ).5شكل (

 (2007)باتال و همكاران . باشند زني مي نيز قادر به جوانه

زني زياد بذور در  جوانه(دريافتند كه سطح پايين خواب 

 دهد تا در دامنه به بذر اين اجازه را مي) يط مناسبشرا

اي از شرايط محيطي جوانه بزند، در حالي كه بذور  گسترده

 از بذور در يعني درصد زيادي (داراي سطح باالي خواب

در طيف باريكي ) زني نيستند شرايط مناسب قادر به جوانه

مقايسه . زني هستند از شرايط محيطي قادر به جوانه

زني مربوط   نشان داد كه بيشترين درصد جوانهها نميانگي

هاي ارديبهشت و  به بذور واقع در سطح خاك و در ماه

زني در بذور واقع در زير  آذرماه و كمترين درصد جوانه

در اين شكل در ). 5شكل(خاك و در دي ماه اتفاق افتاد 

 مشاهده واقع اثرات متقابل عمق قرارگيري و گذشت زمان

 .شود مي

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  براي بذور قرار گرفته در سطح و هاي مختلف  طي ماهپرده در  هرز عروسك پشت زني بذور علف درصد جوانه 5شكل 

  دار  حروف غيرمشابه نشانه اختالف معني (باشد  مي )SE (ها نشانه خطاي استاندارد  ميله.متري خاك  سانتي10عمق 

  )باشد  درصد ميپنجدر سطح احتمال 

   برحسب ماه زمان

انه
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زني بذور واقع در سطح  هاي جوانه  ميانگينبررسي

زني در ارديبهشت ماه از  كه جوانهو زير خاك نشان داد 

 درصد رسيد و اين موضوع 97ها بيشتر و به  ساير ماه

زني   درصد جوانهنشان داد كه با فرا رسيدن بهار احتماالً

هاي آماري  نتايج تجزيه داده). 6شكل (يابد  افزايش مي

زني براي   داد كه ميانگين درصد جوانهنشان) 1جدول(

 درصد و براي 96ها  بذور واقع در سطح خاك در همه ماه

 درصد بود و اين اختالف 93بذور قرار گرفته در زير خاك 

. دار بود  درصد معنيپنجاز لحاظ آماري در سطح احتمال 

 بذور واقع در زير خاك كمتر در معرض تغييرات احتماالً

 .اند  و درصدي از بذور به خواب رفتهمحيطي قرار گرفته

اند كه بذور با   نيز اظهار داشته(2007)باتال و همكاران 

زني  هاي محيطي كمتر، جوانه واقع شدن در معرض تنش

زني در طول زمستان  ميانگين درصد جوانه. كمتري دارند

زني براي بذور واقع در سطح  درصد جوانه .كاهش يافت

 بذوري كه در .بودها   ماهز سايركمتر اخاك در بهمن ماه 

خاك قرار داشتند نيز متري   سانتي10اين مدت در عمق 

هاي مختلف با هم  زني در ماه از لحاظ درصد جوانه

زني بذور واقع در زير  درصد جوانه. اختالف بيشتري داشتند

در  درصد كاهش پيدا كرد كه 88خاك در دي ماه به 

، ارديبهشت و مهر هاي فروردين با ماه درصد پنجسطح 

بذور قرار گرفته در سطح خاك . داشتداري  اختالف معني

 به بذور واقع در زير خاك زني بيشتري نسبت درصد جوانه

 پنجاحتمال در سطح داري  داشتند ولي اختالف معني

اثر متقابل مدت ماندگاري و عمق قرارگيري درصد بين 

   ).1جدول(مشاهده نشد بذور 

د از برداشت محصول كاه در كشت گندم اگر بع

زني و  كلش گندم بر سطح خاك باقي بماند روي جوانه

در . گذارد ثير ميأپرده ت هرز عروسك پشت رويش علف

كنند   كشاورزان مزارع را آبياري نمياوسط تابستان معموالً

هرز موجود در زير كاه و كلش قادر به  و بذور علف

ا بهار سال بعد هرز ت زني نيستند چون بذور اين علف جوانه

مانده و همراه زراعت  زني به همان حال باقي بدون جوانه

شوند و اين روند اغلب هر سال در  چغندرقند سبز مي

 اين باعث افزايش تعداد دهد و احتماالً منطقه الشتر رخ مي

ولي اگر كشاورز زمين . هرز در منطقه شده است اين علف

 و با يك شود  ميسبزهرز  را آبياري كند بذور اين علف

راحتي كنترل و جميعت آن براي سال بعد در  شخم به

دار در سبزشدن بين  تفاوت معني. يابد خاك كاهش مي

علت شرايط  بذور واقع در سطح و زير خاك شايد به

 بذور بيشتر محيطي مختلف باشد، در سطح خاك احتماالً

در معرض تناوب دمايي قرار گرفته و كمتر به خواب 

تري قرار داشته و  بذور زير خاك در شرايط ثابت. اند رفته

هاي ناشي از تغييرات محيطي قرار  كمتر در معرض تنش

براساس . روند گيرند و در نتيجه بيشتر به خواب مي مي

پرده  هرز عروسك پشت نتايج اين پژوهش، بذور علف

يكساله از زمان تشكيل و ريزش پاي بوته تا سال بعد چه 

  سطح خاك فاقد خواب بودند و ايندر زير خاك و چه در
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هرز كمك  تواند به كنترل و مديريت اين علف  ميموضوع

كند تا با استفاده از آيش و تناوب به مدت يك تا دو سال 

هرز به  عدم خواب بذور اين علف. را كنترل كرد توان آن هب

هرز از طريق توليد بذر  ضرر بقاي آن است ولي اين علف

 تفاوت بودن به طول روز توانست بيچنين  فراوان و هم

مشكل عمده . بقاي خود را در محيط كشاورزي حفظ كند

هرز عدم آبياري مزارع بعداز برداشت  در مورد اين علف

 .باشد چنين عدم زمان مناسب سمپاشي مي گندم و هم

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

 هاي مختلف در ماهو سطح خاك واقع در زير  پرده هرز عروسك پشت علفبذور زني  ميانگين درصد جوانه 6شكل 

 

 مشخص است در دي 6طور كه از شكل  همان

دست  هزني بذور در آزمايشگاه ب ماه كمترين درصد جوانه

آمد و از دي ماه به بعد تا ارديبهشت ماه روند افزايش 

هرز  در الگوي رويش اين علف. زني بذور مشاهده شد جوانه

ه شروع شد و زني از ارديبهشت ما در چغندرقند، جوانه

هاي هرز داراي مكانيسمي  توان گفت كه بذور علف مي

باشند كه تحت شرايط محيطي مناسب حداكثر  مي

با موضوع  و اين زني را در خود ايجاد نمايند جوانه

  .همخواني داشت  (1998) اندرسون و ميلبرگهاي يافته

هرز عروسك  زني علف طور كلي تناوب جوانه هب

علت تغيير شرايط  ندم و چغندرقند بهپرده در مزارع گ پشت

را در منطقه   كنترل آنمحيطي بوده و اين عامل احتماالً

از لحاظ اكولوژيكي اين عامل نقطه . است مشكل كرده

بخشد،  را تداوم مي باشد و دوام آن قوت اين علف هرز مي

هرز نقطه ضعف آن  چنين عدم خواب بذور اين علف هم

 وان آنت هد سال تناوب و آيش ب در طول چنبوده و احتماالً

عدم باتوجه به كارها   يكي از بهترين راه.را كنترل كرد

 كه بعد از برداشت گندم با آبياري و  اين استبذرخواب 

درصد زيادي از بذور  ،ا استفاده از يك علفكشب  ومشخ

اين موضوع شود  پيشنهاد مي .واقع در خاك را تخليه كرد

 .ده مورد بررسي قرار گيردبه عنوان يك تحقيق در آين

  برازش معادله........... 

  مشاهده شدهـــــــــ
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   خواب بذر برپرده  هرز عروسك پشت بذور علفمدت ماندگاري و ثير عمق قرارگيري أ تتجزيه واريانس 1جدول 
  

 F value  ميانگين مربعات  مجموع مربعات  درجه آزادي  منابع تغيير

  a(  1  8,33  8,33  * 15,38(عمق قرار گيري 

  b(  7  12  1,71  *3,16(مدت ماندگاري 

a*b(  7  5,33  0,76  ns(اثر متقابل 
 1,41 

  -  0,54  17,33  32  خطاي آزمايش

  -  -  43  47  كل

                 ns درصد پنجدار در سطح احتمال معني* دار و   غيرمعني .  

  

  سپاسگزاري

مركز تحقيقات كشاورزي و منابع مديريت از 

هاي  بخش علوم علفمديريت طبيعي استان لرستان و 

و امكانات مين أده كشاورزي كرج كه در تهرز دانشك

اند  هاي الزم در امر اين پژوهش همكاري نموده راهنمايي

 .شود تشكر و قدرداني مي
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