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 چکیده

 . در این زمینه بررسیاستی در طول فصل رشد علف هرزنموی این مراحل  دقیق ینیب شیپ مستلزم در غالت،وحشی کنترل یوالفسازی بهینه
در پردیس دانشکدۀ کشاورزی  1391-1392ا سه تکرار در سال در قالب طرح بلوک کامل تصادفی ب خردشده دو بارهای کرت صورت به

رطوبتی تیمار اردیبهشت(، کرت فرعی  4و  اسفند 24، دی 30، آذر 14، مهر 26دانشگاه تهران، انجام شد. کرت اصلی شامل پنج تاریخ کاشت )
، کرج، قزوین، اصفهان، کرمانشاه و کامیاران( شهر قائم)اهواز، شیراز، وحشی جمعیت یوالف ششفرعی فرعی  بدون آبیاری( و کرتو )آبیاری 

ی و بردار ادداشتوحشی در طی فصل رشد یزنی، ساقه رفتن، خوشه رفتن و رسیدگی شش جمعیت یوالفشدن، پنجهبود. صفات تاریخ سبز
( و 11/0شی کامیاران )وحآوری شدند. سرعت سبزشدن در دو جمعیت یوالفها گرد)مرحلۀ رسیدگی( خوشه 92در مرحلۀ رشدی زادوکس 

های جمعیت کامیاران در مقایسه با وحشی باالتر بود. گیاهچههای یوالف( به ازای افزایش هر واحد دما در مقایسه با دیگر جمعیت1/0کرج )
های تغیره جمعیتبنابر نتایج تجزیۀ چند م .ها، با میزان دمای دریافتی )درجۀ روز رشد( کمتری هر مرحلۀ رشدی را سپری کرددیگر جمعیت

توان در چند دسته گنجاند. دو جمعیت کامیاران و کرمانشاه از لحاظ وزن بذر، سرعت سبزشدن و ارتفاع بوته همبستگی وحشی را مییوالف
رتباط نزدیکی ها تفاوت بیشتری نشان داده و رشد آن با دما ا. جمعیت اهواز نسبت به دیگر جمعیتترند کینزددهند و به هم باالتری را نشان می

 لیبه دلزنی و به ساقه رفتن در این جمعیت )اکوتیپ( بیشتر بوده است. احتماالً به دلیل بارندگی باال در مازندران سرعت پنجه داشته است. 
رشد،  ی به هنگام مراحل رشدی از راه شاخص درجۀ روزنیب شیپبا  علف هرزوحشی و گندم مدیریت و مهار این همزمانی رشد و نمو یوالف

های همراه با کاهش میزان سموم که کاهش آلودگی ها کش علفی مدیریت و مهار از جمله تعیین زمان دقیق کاربرد ساز نهیبهتوان در می
 ی را به دنبال خواهد داشت اقدام کرد و موفق بود. طیمح ستیز
 

 فنولوژی.حل سرعت مرا ،مقیاس زادوکس ،روز رشد ۀوحشی، درج یوالف  جمعیت کلیدی: هایهواژ
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ABSTRACT 

A precise prediction of the phenological development of weed species in crops would provide timely control for more 
efficient management of weeds. In order to study, experimental design was a randomized complete block split-split-plots 
conducted in 2012-2013 at agricultural reaserch field of University of Tehran located at Karaj, Iran. With five planting dates 
(26Mehr, 14 Azar, 30 Day, 24 Esfand and 4 Ordibehesht) as the main plot treatments. The main plots were split with two 
moisture conditions (irrigated and rainfed) as subplots. Each subplot was further split with six population (Ahvaz, Shiraz, 
Qaemshahr, Karaj, Kamyaran and Kermanshah). Time to main phonological stages of the A. ludoviciana populations 
including emergence time, tillering, heading and maturing were compared using linear regression and multivariate methods. 
Comparing among populations, emergence rate in two population of Kamyaran (0.11) and Karaj (0.1) was higher than the 
other populations. Kamyaran population with average less temperature spent each stage of phenological development. A 
clear clustering was obtained based on rates of phonological development and location characteristics of the population’s 
origin. Kamayaran and Kermanshah populations were in one cluster, karaj and shiraz were more similar, and mazandaran 
and Ahvaz showed significantly different from other populations. Kamyaran and Kermanshah showed a higher correlation 
in the weight of seeds, rate of emergence, and altitude. Ahvaz population showed close relations with temperature. In the 
Mazandaran population the highest tillering rate and stem elongation rate occurred. Also GDD could use for precision time 
of application of herbicides and could recommend minimum herbicide application, after optimization of the application, the 
use of such pesticide would be environmentally safe, Due to the simultaneity of the growth of wild oat and wheat. 
 
Keywords: Avena ludoviciana ecotypes, Growing degree days, Zadoks scale, Rate of phenological development. 
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 مقدمه

های هرز منوط به های مدیریت علفموفقیت در برنامه

های محیطی بر  درک بهتر و شناخت درست عامل

 استهای رشدی و زیستی )بیولوژیکی( گیاهان  ژگیوی

(Ghersa & Holt, 1995; Zand et al., 2004) مراحل .

ها بر گیاهان رقابتی آن های و تعامل علف هرزرشدی 

 Alm et) ها دانست توان از جملۀ این ویژگیزراعی را می

al., 1991.) رویارویی با های گیاهی که در برای گونه

 پذیری گیرند، انعطافقرار میمحیط زمانی تغییر مکانی و 

 ,Schlichting)امری حیاتی باشد تواند می 1(فنوتیپی)

1986; Sultan, 1987; Schmid, 1992; Sultan &. 

Bazzaz, 1993) .در  اغلب سالهیکهای هرز برخی از گونه

منجر به  شوند کهمحیطی واقع می ریمتغ  معرض عوامل

 Mack) شودمی سال ی ازختلفهای مدر زمانزنی جوانه

& Pyke 1983; Sans & Masalles, 1994)  که زمان

، سبزشدنزنی، مراحل رشدی را از جمله زمان جوانه

دهی و ... را، تحت تأثیر قرار زنی، ساقه رفتن، خوشهپنجه

 ;Weinig, 2000; Pigliucci & Marlow, 2001) دهدمی

Donohue, 2002)لوژی( . مراحل پدیدشناختی )فنو

های  طور عمده در مدیریت و مهار عامل گیاهان به

 ,Menzel, 2000; Menzel & Fabianدارند ) محیطی قرار

های محیطی و قابلیت و  و برهمکنش بین عامل (1999

های رویشی ظرفیت )پتانسیل( ژنتیکی، انتقال بین مرحله

هایی با محدودة گستردة گونه .سازدو زایشی را متأثر می

بومی یا محلی به  صورت بهایی تا حدودی همیشه جغرافی

.  (Odum, 1971)اندشرایط محیط سازگاری یافته

ساله با ویژگی گیاهی یک (.Avena spp) وحشی یوالف

 متناوب صورت بهزنی جوانه
تولید بذر در سراسر فصل 2

علف ، 4دوره و الگوی رشد گیاه زراعی و تقلید 3رشدی

ه زراعی در بسیاری از گیا 20در زراعت بیش از  هرز

های هرز باریکعلف نیتر مهمکشورهای جهان و یکی از 

 ;Dezfoli, 1997; Rashed mohasel, 2001)برگ است 

Mesbah et al., 1995;. Chancellor & Peters, 1976; 

Thurston & Phillipson, 1976; Morishita & Thill, 

 زعلف هرترین  مهم عنوان به علف هرزاین (. 1988
                                                                               
1. Phenotypic plasticity 

2. Staggered germination 

3. Iteroparous 
4. Mimicry 

استان کشور  22زارها در شدة گندم برگ شناخته باریک

 Montazeri et al., 2005; Zand) نیز، مطرح شده است

et al., 2006) ،وحشی زمستانهکه حضور گونۀ یوالف 

A. ludoviciana Durieu.  عمومیت بیشتری در غالت

ثر ؤمهار م مدیریت و .(Baghestani et al., 2008)دارد 

کنترل )از  درست یبند زمانبه اول  گامدر وحشی یوالف

 خود، متکی بر ۀنوب که به( شیمیایی جمله مبارزة

 یوالفۀ مراحل پدیدشناختی توسع دقیق یها ینیب شیپ

 درک. (Cudney et al., 1989)د دار بستگی است،

 پایۀ بر وحشی چگونگی گذر مراحل رشد و نمو یوالف

 نیاز مورد های داده از کلیدی عنوان به درجۀ روز رشد

است.  وحشی مطرح یوالف بهنگام و مطلوب مهار برای

وحشی ۀ مراحل پدیدشناختی یوالفنیدرزممنابع 

 ;Ball et al., 1995) متناقض و محدود است زمستانه

Cudney et al., 1989; Shirtliffe et al., 2000; Dai et. 

al., 2012) .ای از سرعت ها، مقایسه یک از این بررسیهیچ

وحشی با توجه های یوالفاحل پدیدشناختی جمعیتمر

رشد  لیبه دلزار )در گندم سبزشدن زمان تفاوت دربه 

زنی متناوب یک بوته در طی یا به عبارتی پنجه 5دوباره

 تفاوت دریک فصل زراعی که ممکن است منجر به بروز 

شود( نداشته است. به دلیل  وحشی یوالفدی رشمراحل 

بودن  ساز مشکلدر ایران و  هاتنوع زیاد اقلیم

 ,.Mohammad zade et al) هادر همۀ آن وحشی یوالف

های با شرایط وحشی از اقلیمهای یوالف، جمعیت(2011

تا  شده یگردآورآب و هوایی و جغرافیایی متفاوت 

ها ارزیابی شود. احتمال تفاوت در رشد پدیدشناختی آن

گاری باالیی با گیاهان رویش یافته در هر اقلیم ساز رایز

است و یا  6منطقۀ خود دارند. آیا این سازگاری ژنتیکی

 ید؟آبه شمار می 7اینکه تنها یک سازگاری محیطی

 

 هامواد و روش

 وحشیهای یوالفآوری بذر جمعیتگرد

وحشی در هنگام رسیدگی  های یوالف جمعیتبذرهای 

از  1391-92 زراعی )اواخر بهار و اوایل تابستان( سال

در مناطق شیراز، اهواز،  علف هرزآلوده به این  زارگندم
                                                                               
5. Regrowth 
6. Adaptation 

7. Acclimation 
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آوری شدند گردکرج، کامیاران، کرمانشاه و مازندران 

هوایی در  های (. جداسازی بذر از اندام1 )جدول

 به درونبذرها آزمایشگاه صورت گرفت و سپس 

کاغذی تیره )بدون حضور نور( منتقل و به  های پاکت

 نگهداری شدند. (c◦1±22ماه در دمای اتاق ) 3مدت 

 
 در مزرعه پدیدشناختیآزمایش بررسی مراحل 

بدون  بذرها  وحشی،یوالف سبزشدناطمینان از  برای

 1های به این صورت که، پوشینه کشت شدند.پوشش 

 شامل لما و پالئا توسط دست از بذرها جدا شدند

(Bewick et al., 1988).  زراعی  در سالاین طرح

موزشی و پژوهشی پردیس آ ۀدر مزرع 1392-1391

کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در 

 35درجه و  34محمدشهر کرج با عرض جغرافیایی 

 ۀدقیق 50درجه و  56شمالی، طولی جغرافیایی ۀدقیق

متر از سطح دریا، انجام شد. بر  1312شرقی با ارتفاع 

منحنی آمبرو ترمیک،  بنا برآمار آب و هوایی و  پایۀ

و گاهی  180تا  150مورد نظر به دلیل احراز  ۀمنطق

گرم و  یا ترانهیمدروز خشک، در زمرة مناطق  200

د. با آیمی به شمار خشک مهینخشک و جزو مناطق 

 یانگینادارة هواشناسی کرج م های دادهاستناد به 

متر بوده که بارش میلی 250منطقه  ۀبارندگی سالیان

د. ده می رخبهار در زمستان و اوایل  هعمدطور  به

متر گزارش میلی 8/791میزان تبخیر سالیانه حدود 

در طول دورة  مامربوط به د های دادهشده است. 

تا برداشت آخرین گیاهچه(  سبزشدنآزمایش )از زمان 

پژوهشی پردیس  ۀاز ایستگاه هواشناسی مزرع

 500کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در 

 صورت بهآزمایش  آمد. دستهبمتری محل آزمایش 

های کامل در قالب بلوک 2خردشده دو بارهای کرت

شد. در این آزمایش کرت اجرا  ،تکرار سهتصادفی با 

 30، آذر 14، مهر 26اصلی شامل پنج تاریخ کاشت )

آبیاری و تیمار  اردیبهشت(، بود. 4و  اسفند 24، دی

در  بیاریآدور  پایۀبیاری معمولی بر آ)آبیاری  بدون

ای یک بار و بدون آبیاری، تکیه بر هفته صورت بهزار گندم

جمعیت  ششو  عامل فرعیعنوان  بههای جوی( بارش

، کرج، قزوین، شهر قائم)اهواز، شیراز، وحشی یوالف

 ،عنوان عامل فرعی فرعی بهاصفهان، کرمانشاه و کامیاران( 

ی بردار ادداشتها و ی هند. ثبت مشاهددر نظر گرفته شد

 علف هرزهفتگی بود. مراحل رشدی  صورت هب

وحشی همسان با گندم و با استفادة کد زادوکس  یوالف

(Zadoks et al., 1974) ی و ثبت شد.بردار ادداشتی 

 10) سبزشدندرصد  50این مراحل عبارت بودند از؛ 

زادوکس(، ساقه رفتن )انتقال از  29زنی ) زادوکس(، پنجه

(، ظهور 39-31کس مرحلۀ رویشی به زایشی( )زادو

-75( و رسیدگی )زادوکس 58-50خوشه )زادوکس 

رسی بود و دیگر -(. بافت خاک زمین زراعی لومی100

 (.3های آن نیز مشخص شد )جدول  ویژگی

 

 وحشی های یوالف بذر جمعیت ۀنمون یمشخصات جغرافیایی مناطق گردآور .1جدول 
Table 1. Geographic characteristics of the locations that the A. ludoviciana seeds were collected 

Sampling 

sites 

Mean temperature 

(˚c) 

Average annual precipitation 

(mm) 
Latitude Longitude 

Elevation 

(m) 

Ahvaz 26.4 205.4 32˚14'28"N 48˚47'55" E 105 

Karaj 14.5 250 35˚48.07" N 50˚56.982'E 1302 

Kamyaran 12.8 502 34˚47.685'N 35˚54.531' E 1440 

Kermanshah 15.5 401.1 34˚16'86" N 46˚51'10 " E 1287 

Mazandaran 16.7 724.9 36˚28'32" N 52˚49'18   E 42 

Shiraz 18.6 313.4 29° 33' 41"N 52° 36' 09" E 1593 

 

 ستانداردوحشی همراه با خطای ا یوالف های بذرهای جمعیت صددانه . وزن2جدول
Table 2. 100 seeds weight of A.ludoviciana populations. The number in pranthecies is standard error 

Shiraz Mazandarn Kermanshah Kamyaran Karaj Ahvaz A.ludoviciana populations 

3.7 (0.05) 3.59(0.01) 4.1(0.07) 4.84(0.02) 3.84(1.32) 3.4(0.44) 100 seeds weight (g) 

 
 

1. Glumel  
2. Split split plot 
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 1391-92ی خاک در طول سال زراعی متر یسانت 5. میزان بارندگی و دمای کمینه و بیشینه در عمق 1شکل 

Figure 1. Minimum and maximum temperatures and pericipitation at the 5 cm soil depth in 2012-2013 
 

 های خاک محل اجرای آزمایش . ویژگی3جدول 
Table 3. Soil characteristics of the location of experiment 

 

ه شخم با گاوآهن در آغاز بنابر عرف منطقه اقدام ب

 دو بارمتر( و پس از  سانتی 25دار )تا عمق  برگردان

دیسک عمود بر هم، عملیات تسطیح توسط لولر انجام 

متر  5/6×  5/1های آزمایشی به ابعاد  شد. سپس کرت

متر بود.  5/1ایجاد شدند. فاصلۀ هر کرت با کرت بعدی 

وحشی  های فرعی فرعی شش جمعیت یوالفدر کرت

شده از کرمانشاه، کامیاران، کرج، مازندران،  گردآوری

شیراز و اهواز جای گرفتند. چهل عدد بذر بدون پوشش 

 20وحشی در چهار ردیف به فاصلۀ  از هر جمعیت یوالف

متر در دو شرایط رطوبتی  سانتی 2 در عمقمتر  سانتی

های  دستی کشت شدند. روش صورت به)آبیاری و دیم( 

مایی )واحدهای دمایی تجمع چندی برای محاسبۀ نیاز د

یافته( در هر مرحله از رشد گیاه وجود دارد. از رابطۀ زیر 

 وحشی محاسبه شدهای یوالف نیاز دمایی جمعیت

(Leblanc et al., 2003:) 

TT =  [(T average -T b]  

دهندة تجمع واحدهای  نشان TTدر این معادله 

 حلۀ پدیدشناختی،مر Siدمایی در هر مرحله از رشد، 

Taverage  دمای میانگین وTb  دمای پایه، که کمتر از آن

است. دمای پایۀ   (Wang, 1960)دهد جوانه زدن رخ نمی

گراد، در نظر گرفته شد درجۀ سانتی 0وحشی  یوالف

(Minbashi et al., 2008) .دمای کمینه  که یدرصورت

ور کمتر از دمای پایه بود، هیچ تجمع واحد دمایی منظ

روز رشد الزم برای هر یک از -نشد. پس از محاسبۀ درجه

های  ها و تاریخ مراحل پدیدشناختی در هر یک از جمعیت

مختلف کاشت، برازش معادلۀ بین واحدهای دمایی و 

های مربوطه با  مراحل مختلف رشدی و تعیین مدل

 Sigmaplot افزار نرمهای رگرسیونی، از  استفاده از رابطه

(Version, 12.5)  وExcel 2007  استفاده شد. برای رسم

 1های دما در برابر سرعت رشدی، از تبدیل لگاریتمیداده

 SAS افزار نرمها توسط استفاده شد. تجزیۀ آماری داده

 5ها نیز با آزمون دانکن در سطح و مقایسۀ میانگین 9.1

 (PCA)های اصلی یادرصد انجام شد. تجزیه به مؤلفه
2 

های تباط و همبستگی بین جمعیتبرای تعیین ار

 Kenkel) شدی محیطی استفاده ها عاملو  وحشی یوالف

et al., 2002; Qiang, 2005; Ter braak & Milauer,. 

1987 a,b.) 
 

 تایج و بحثن

تاریخ اثر متقابل  ،واریانس نشان دادند ۀنتایج تجزی

 هایجمعیت و تاریخ کشتکشت و تیمار رطوبتی، 

وحشی و تیمار های یوالفت، جمعیوحشییوالف

ۀ تاریخ کشت، تیمار گان سهرطوبتی و همچنین اثر 

 درصد 1در سطح  وحشییوالف هایجمعیت و رطوبتی

 . (>P 01/0) بود دار یمعن
 

                                                                               
1. Ln-transformed 

2. Principal Component Analysis 

EC 

(dS/m) pH Organic matter 
(%) 

C 
(%) 

K 

(mg/kg) 
P 

(mg/kg) 
N 

(%) 
Clay 
(%) 

Silt 
(%) 

Sand 
(%) 

1.23 7.4 1 0.07 110 4.58 0.083 31.4 40 28.6 
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 وحشیهای یوالفهای کاشت و آبیاری روی مراحل رشدی جمعیت . تجزیۀ واریانس تأثیر تاریخ4جدول 
Table 4. Analysis of variance effect of planting dates and irrigation on the growth stages of Avena ludoviciana 

population 
Mean Square 

Df Treatments Zadokes stages 
75-100 (Ripening) 50-58 (Headings) 31-39 

(Stem elongation) 
29 

(Tillering) 
10 

(Emergence) 
144254.51** 138236.17** 118539.58** 34776.8** 8459.86** 4 Planting dates 

56.72 14.61 19.78 26.01 31.198 8 Epl 
5859.6** 5511.2** 5120** 5533.35** 4292.45** 1 Moisture 

1515.98** 997.95** 806.44** 4585.35** 2494.47** 4 Planting dates × Moisture 
26.82 24.95 9.27 6.95 18.62 10 Em 

1182.71** 1018.36** 367.38** 578.64** 98.53** 5 Population 
1967.82** 1857.01** 902.34** 466.72** 102.42** 20 Planting dates × Population 

1283.32** 1251.06** 637.86** 169.07** 118.1** 5 Moisture × Population 

987.83** 825.68** 608.24** 328.05** 180.06** 20 Planting dates × Moisture × Population 

43.89 20.7 18.89 22.66 8.1 100 Epop 

6.08 4.38 5.03 9.05 9.7 - C.V. 

ns، درصد 1و  5دار در سطح احتمال  دار و معنی معنی * و ** به ترتیب غیر. 
Non significants, *,**, significantly different from p<0.005 and p<0.001 respectively. 

 

 
 

 
 

 
 

زادوکس )سبزشدن(. محور افقی میانگین دما در هر تاریخ کشت )مهر،  10اشت در مرحلۀ. اثر متقابل جمعیت در تاریخ ک2شکل 
 محور عمودی، زمان گرمایی TT/1 و آذر، دی، اسفند و اردیبهشت(

Figure 2. Interaction between ecotype in planting dates in 10 zadoks scale. Horizontal axis is mean temperature in 
each planting dates and Vertical axis is 1/TT growing degree days. 
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در تاریخ کاشت اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم درجۀ 

زادوکس( همۀ  10روز رشد الزم برای سبزشدن )مرحلۀ 

(. 2وحشی با هم برابر بود )شکل های یوالفجمعیت

( بیانگر کارایی دما برای رسیدن به b)ضریب  خط بیش

طور که مالحظه  حل پدیدشناختی است. همانمرا

به ازای افزایش هر واحد دما، سرعت سبزشدن  شود می

( در 11/0وحشی کامیاران )شیب در جمعیت یوالف

وحشی بیشتر است. های یوالفمقایسه با دیگر جمعیت

وحشی کامیاران جمعیت کرج پس از جمعیت یوالف

دیگر  بیشترین سرعت سبزشدن را نشان داد. در بین

وحشی سرعت سبزشدن نسبت به های یوالفجمعیت

های کاشت، تفاوت چندانی افزایش دما برای تاریخ

 (. 5و جدول  2مالحظه نشد )شکل 

 به وحشی کامیاران یوالف جمعیتگیاهان مادری 

 ۀ کامیاراندما در منطق یانگینبودن م  پایین دلیل

ی اند ول تری را گذرانده ( فصل رشد طوالنی1 )جدول

در  جمعیتاین  بذرهای شدن واقعپس از  احتمال دارد

دمای باالتر )افزایش دما(،  یانگینبا م رویاروییکرج و 

 ,.Page et al) پیدا کندآن افزایش  سبزشدنسرعت 

 29 زنی )مرحلۀروز رشد الزم برای پنجه ۀدرج .(2006

های جمعیتهای کشت بین زادوکس( در تاریخ

 (.3)شکل  متفاوت بود وحشی یوالف

   

 
 

افقی میانگین دمای هر تاریخ کشت )مهر،  زنی(. محورزادوکس )پنجه 29مرحلۀ  . اثر متقابل جمعیت در تاریخ کاشت در3شکل 

 محور عمودی زمان گرمایی TT/1آذر، دی، اسفند و اردیبهشت( و 

Figure 3. Interaction between ecotype in planting dates in 29 zadoks scale. Horizontal axis is mean temperature in 

each planting dates and Vertical axis is 1/TT growing degree days. 
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های جمعیتزنی سرعت پنجهدر مقایسۀ بین 

وحشی در دو دسته قرار گرفتند. به عبارتی دو یوالف

جمعیت اهواز و کرمانشاه در یک دسته و بقیه نیز در 

 دار یمعنها دستۀ دیگر واقع شدند که تفاوت بین آن

  (.5و جدول 3نبود )شکل 

خالف جمعیت وحشی اهواز بر جمعیت یوالف 

بودن میانگین دما در منطقۀ اهواز   دلیل باال کامیاران، به

ها واکنش کمتری ( نسبت به دیگر جمعیت1-)جدول

نسبت به افزایش دما نشان داد. دریافت بیشترین میزان 

درجۀ روز رشد و نیاز به دریافت بیشترین دما برای 

نیز  اهواز H. spontaneum  سبزشدن در جمعیت جودره

  (.Pourali et al., 2013) اهده شدمش

 

 
 

   
 

 
 

زادوکس )انتقال از مرحلۀ رویشی به زایشی(. محور افقی میانگین  39 - 31. اثر متقابل جمعیت در تاریخ کاشت در مرحلۀ 4شکل 

 دی زمان دماییمحور عمو TT/1دمای هر تاریخ کشت )مهر، آذر، دی، اسفند و اردیبهشت( و 
Figure 4. Interaction between ecotype in planting dates in 31-39 zadoks scale. Horizontal axis is mean temperature in 

each planting dates and Vertical axis is 1/TT growing degree days. 
 

نیز به ازای هر  پیشهمانند دو مرحلۀ رشدی 

های جمعیت تی گیاهچهواحد دمای دریاف

کمتری به ساقه  زمان مدتکامیاران در  وحشی یوالف

وحشی مازندران رفتند که از این نظر با جمعیت یوالف

نداشت. پس از دو جمعیت کامیاران  یدار یمعنتفاوت 

و مازندران جمعیت کرمانشاه سرعت به ساقه رفتن 

 دیگرها داشت و بین جمعیت دیگربیشتری نسبت به 

وحشی از این نظر تفاوت های یوالفجمعیت

 بدیهی(. 5و جدول  4)شکل وجود نداشت  یدار یمعن

تفاوت در سرعت رسیدن به هر یک از مراحل  ،است

وحشی پس از های یوالفجمعیت نیدر ب پدیدشناختی

 در هر تاریخ کشت افزایش پیدا کرده است. سبزشدن
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افقی میانگین دمای هر تاریخ کشت  زادوکس )ظهور خوشه(. محور 50-58. اثر متقابل جمعیت در تاریخ کاشت در مرحلۀ 5 شکل

 در محور عمودی، زمان گرمایی TT/1)مهر، آذر، دی، اسفند و اردیبهشت( و 
Figure 5. Interaction between ecotype in planting dates in 50-58 zadoks scale. Horizontal axis is mean temperature in 

each planting dates and Vertical axis is 1/TT growing degree days. 

 

آمده مالحظه شد، پس از  دستبنابر نتایج به

های مختلف سرعت سبزشدن با افزایش دما در تاریخ

های  ی و به ساقه رفتن در بین جمعیتزن جهپنرسیدن به 

ناشی از  تواند یموحشی متفاوت بود که این تفاوت یوالف

ای های ژنتیکی و یا ناشی از سازگاری منطقهتفاوت

شرایط  1فشار انتخابی لیبه دلها، در جمعیت جادشدهیا

 ,Clements & Ditommaso) آب و هوایی گیاه مادری

 باشد مو بذرهای حاصل یافته،در زمان تشکیل و ن (2011

(Mickelson & Grey, 2006; Gutterman, 1992; 

Sexsmith, 1969.) آید که از شکل نیز بر می طور همان

                                                                               
1. Selective pressure 

وحشی کامیاران به ازای به خوشه رفتن جمعیت یوالف

( 09/0افزایش هر واحد دما، با سرعت بیشتری )شیب 

وحشی اهواز همراه بود. همسان قبل نیز جمعیت یوالف

( وارد مرحلۀ 07/0با روند افزایش دما، دیرتر )شیب 

دهی شد و واکنش کمتری نسبت به افزایش دما  خوشه

های  داشت. پس از جمعیت کامیاران، به ترتیب جمعیت

دهی  کرمانشاه، مازندران، کرج و شیراز وارد مرحلۀ خوشه

(. سرعت رسیدن به مرحلۀ 5شدند )شکل و جدول 

با شرایط حاکم بر خاستگاه توده است  باطدر ارتگلدهی 

(Boonman, 1993)  و یک ارتباط قوی با طول فصل رشد

 .(Kirwa et al., 2016)دارد 
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وحشی یوالف جمعیتسرعت رسیدگی در 

 دیگرکامیاران، به ازای افزایش هر واحد دما نسبت به 

که از این نظر با وحشی بیشتر بود های یوالفجمعیت

داری را انشاه و مازندران تفاوت معنیهای کرمجمعیت

نشان نداد. سه جمعیت اهواز، کرج و شیراز نیز با هم 

 (.5و جدول  6)شکل وارد مرحلۀ رسیدگی شدند. 

وحشی یوالف جمعیتگونه که مالحظه شد همان

وحشی، های یوالفجمعیت دیگرکامیاران نسبت به 

حساسیت بیشتری نسبت به افزایش دما داشت. 

در  پدیدشناختیسرعت رسیدن به مراحل  یرتعبا به

به ازای افزایش هر واحد دما، بیشتر بود.  جمعیتاین 

نسبت به افزایش دما  جمعیتسریع این  واکنش

ناشی از شرایط رویش گیاه مادری این  تواند می

وحشی، های یوالفجمعیت دیگرنسبت به  جمعیت

راز وحشی اهواز و شییوالف جمعیتباشد. این روند در 

در  جمعیتبرعکس بود، بدین معنی که این دو  کلی به

ها حساسیت کمتری نسبت به جمعیت دیگرمیان 

 دیگرافزایش دما داشتند و با افزایش دما کندتر از 

وحشی، مراحل رشدی را سپری های یوالفجمعیت

 جمعیترغم به جمعیتکردند. گیاهان مادری این دو 

دمای باالتری  نیانگیوحشی کامیاران، در میوالف

به  جمعیتبودند که واکنش کمتر این دو  آمده عمل به

به این دلیل  ممکن استازای افزایش هر واحد دما 

وحشی بیشترین های یوالفجمعیت یطورکل بهباشد. 

( حساسیت را نسبت به افزایش خط بیش)باالتر بودن 

زنی داشتند و کمترین و پنجه سبزشدندما در مرحلۀ 

( پاسخ در برابر افزایش دما را خط بیشبودن تر )پایین

 در مرحلۀ رسیدگی نشان دادند.

دهد،  نتایج در نمودار دووجهی )بای پالت( نشان می

ۀ اول و دوم مؤلفیا  ملادو عدرصد تغییرات توسط  77

توان از نظر وحشی را میهای یوالفتوجیه شد و جمعیت

رای برخی صفات به چند دستۀ جداگانه تقسیم کرد. ب

شود، رشد مالحظه می 7که در شکل  طور همانمثال 

وحشی اهواز با دما همبستگی مثبتی جمعیت یوالف

با افزایش دما رشد این جمعیت  که یطور بهداشته است. 

نیز افزایش پیدا کرد. سرعت بیشتر سبزشدن دو جمعیت 

در ارتباط با وزن بذر بیشتر  تواند یمکرمانشاه و کامیاران 

(. در جمعیت مازندران 2عیت باشد )جدول این دو جم

باال بودن سرعت به خوشه رفتن و ساقه رفتن احتمال 

دارد ناشی از میزان بارندگی و رطوبت باال در این منطقه 

 بوده باشد. 

توان گفت که سرعت مراحل با توجه به نتایج باال می

وحشی افزون بر اینکه های یوالفپدیدشناختی جمعیت

وحشی  های یوالفن سبزشدن جمعیتبه دما و مکا

 به دستای که بذرها در آن مربوط است، از منطقه

از  گونه نیاپذیرد. به عبارتی نیز تأثیر می آیند می

قادر به تمایز به جمعیت در مناطق مختلف  وحشی یوالف

 ,.Masin et alبا توجه به شرایط منطقۀ رویش یافته )

وحشی ای یوالفه( است و اختالف در بین جمعیت2012

های تواند ناشی از تفاوت نیازهای محیطی و پاسخمی

 ;Probert, 1992های بومی باشد ) فیزیولوژیکی جمعیت

Forcella et al., 2000.) 

های یک گیاه در یک محیط که جمعیت هنگامی

شوند تنها تفاوت در میزان یکسان واقع می

رسد ها به شرایط محیط به ظهور میپذیری آن انعطاف

(Schlichting & Levin, 1986, 1990.) 

 
 وحشیهای یوالفبرای هر مرحلۀ نمو جمعیتb . ضریب 5جدول 

Table 5. b coefficients for each stage of development of A.ludoviciana populations. The number in pranthecies is 

standard error 

Shiraz Mazandarn Kermanshah Kamyaran Karaj Ahvaz Phenology 

stages 

A.ludoviciana 

populations 

0.096(0.013) 0.096(0.013) 0.097(0.006) 0.11 (0.003) 0.1(00.5) 0.099(0.006) 10 Zadokes  

0.093(0.004) 0.093(0.04) 0.084(0.005) 0.093(0.004) 0.093(0.004) 0.085(0.004) 29 Zadokes  

0.075(0.002) 0.089(0.002) 0.086(0.001) 0.089(0.001) 0.076(0.001) 0.072(0.002) 31-39 Zadokes b 

0.072(0.002) 0.086(0.001) 0.083(0.001) 0.09(0.001) 0.074(0.001) 0.07(0.002) 50-58 Zadokes  

0.067(0.001) 0.075(0.001) 0.073(0.001) 0.075(0.001) 0.067(0.001) 0.066(0.002) 75-100 Zadokes  

 
 



 ... زمستانه وحشییوالف هایجمعیت فنولوژی نمو و رشد مقایسۀفروزش و همکاران:  610

 

 

  
زادوکس )رسیدگی(. محور افقی میانگین دمای هر تاریخ کشت  75-100. اثر متقابل جمعیت در تاریخ کاشت در مرحلۀ 6شکل 

 در محور عمودی، زمان گرمایی TT/1اردیبهشت( و  )مهر، آذر، دی، اسفند و
Figure 6. Interaction between ecotype in planting dates in 75-100 zadoks scale. Horizontal axis is mean temperature 

in each planting dates and Vertical axis is 1/TT growing degree days. 

 

 
کنندة ارتباط بین  ، توصیف(CCA)های اصلی توسط تجزیۀ همبستگی کانونی ناشی از تجزیه به مؤلفه. نمودار دووجهی 7شکل 

 .محیطی است یها یژگیو باAvena ludoviciana وحشی های علف هرز یوالفجمعیت
Figure 7. plots of the main components analyzed by canonical correlation analysis (CCA), describes the relationship 

between population Avena ludoviciana with environmental features. 
 

Mazandaran 
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Shiraz 
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Kermanshah 

Kamyaran 
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های با وجود تأخیر در سبزشدن جمعیت

های کاشت در یک فصل وحشی در دیگر تاریخ یوالف

از  نظر صرف علف هرززراعی، مالحظه شد که این 

رویشی وارد مرحلۀ  های توسعه نیافتن کافی اندام

 کند. به بیانی دیگر، گرچهایشی شده و تولید بذر میز

 تکمیل به قادر ولی ،است یروزبلند گیاه وحشییوالف

و  کوتاه و بلند نوری دو دورة هر در خود زندگی چرخۀ

 .(Hulme, 2009) بروز سازگاری نسبت به شرایط بود

وحشی در سه تاریخ آخر کشت با یوالف هایجمعیت

توانایی رقابتی کمتری داشته  ة کمترتود ستیزتولید 

ولی در صورت مدیریت ومهار نشدن از راه تولید بذر 

منجر به آلودگی بانک بذر شده و مشکالتی در آینده را 

 خواهد داشت. به دنبال

 گیری کلی نتیجه

وحشی و گندم سرعت رشد به نسبت یکسانی دارند یوالف

(Minbashi et al., 2008)دو  . همزمانی رشد و نمو این

وحشی را در گندم از گیاه مدیریت و مهار یوالف

و یا چرا دچار  زودهنگامهای زراعی مانند برداشت  روش

ی به هنگام مراحل رشدی نیب شیپ. لذا با کند یماشکال 

توان در از راه شاخص درجۀ روز رشد، می علف هرزاین 

ی مدیریت و مهار از جمله تعیین زمان دقیق ساز نهیبه

همراه با کاهش میزان سموم که  ها کش علفکاربرد 

ی را به دنبال خواهد طیمح ستیزهای کاهش آلودگی

 و  هیتجزرسد که می به نظرداشت، اقدام کرد و موفق بود. 

بیشتر با استفاده از ابزار مولکولی برای تعیین تنوع  لیتحل

 وحشی ضروری است.ی یوالفا گونه درونژنتیکی 
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