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 خالصه

این منظور آزمایشی بصورت  برای ت سبز شدن علف هرز گالیول وحشیبر قابلیو عمق  تاثیر اندازه کورمبه منظور بررسی 

تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفت.  5 فاکتوریل بر پایه طرح کامال تصادفی با

و فاکتور دوم  گرم( 3/1و ریز )کوچکتر از گرم(  3/1  - 4/2گرم(، متوسط )  4/2درشت )بزرگتر از ها شامل، کورموزن فاکتور اول 

بیشترین که  دادنتایج نشان  در نظر گرفته شدند.متر( سانتی 5،  15، 15، 25، 25، 35، 45و  55) ها شاملعمق قرار گیری کورم

سبز شدند درصد  35و  45به ترتیب  ریزو  متوسطکورم های  .اختصاص دادبه خود  %22با ، درشتهای در صد سبز شدن را کورم

های گالیول وحشی اختالف در سبز شدن کورم نیزهای مختلف کاشت عمقداری را نشان ندادند. آماری اختالف معنیکه از نظر 

 55و  45در عمق و  متر به خود اختصاص دادسانتی5بطوری که بیشترین در صد سبز شدن را عمق  .داری با هم داشتندمعنی

از طرفی اثر متقابل این دو مولفه نیز معنی دار بودند. بطوری که بیشترین تعداد سبز شدن نبود.  سانتی متری هیچ کورمی قادر به

سانتی  55و  45های  عمق. امدکورم بدست  2/4سانتی متر با میانگین  5های متوسط با عمق کشت های تولید شده از کورمکورم

  متری در هیچ گروه وزنی، تکثیر کورم جدید را نشان ندادند.

 .تکثیر ها،لغات کلیدی: علف هرز چند ساله، طبقه بندی کورم

 

 

 قدمه م  -1 

نقاط در  باشد. این گیاهمی (Iridaceae) هرزی چند ساله و مشکل ساز از تیرهعلف (Gladiolus segetum)گالیول وحشی

و در مناطق شمالی استان روید یم مرکزی و اردبیل، کرمانشاه شرقی، آذربایجان قزوین، خراسان، یهااستان همانند مختلف ایران

از  درجه فشردگی خاک ، ذخیره غذایی اندام تکثیری ونور،دما، محتوی اب خاک ته است.فپراکندگی باالیی یادر مناطق دیم اردبیل 

دود حخاک مزنی از طریق عمق ی کنند. در این حالت میزان جوانهدفن شده را محدود م اندامعوامل اصلی هستند که جوانه زنی 

کنند. بطوریکه بعضی گونه ها قابلیت سبز شدن در دامنه وسیعی های هرز در این رابطه نقش مهمی ایفا میگونه های علف .میشود

زان جوانه زنی و سبز شدن می ،ند که با افزایش عمقد( نشان دا1334همکاران،  پهلوانی واز عمق کشت را دارند. بطور مثال )

سانتی متری  5/2سانتی متر قادر به جوانه زنی شدند در پایان هفته چهارم در عمق  2کاتوس در عمق کمتر از یابد. بذور کاهش می

جوانه زنی به صفر رسید. با افزایش عمق کاشت، بذور به خواب ثانویه رفتند. از طرف دیگر بعضی از بذور برای سبز شدن باید 

  کنند.های بیشتر دریافت نمیبرای جوانه زنی را در عمقنزدیک سطح خاک باشند. بعضی بذور میزان اب الزم 
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 مواد و روش: -2

تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی  5صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامال تصادفی با ب1335 ق در سالاین تحقی     

در خاک صورت کورم های گالیول وحشی رارگیری و عمق ق کورمآزمایش در دو بخش اندازه  دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفت.

این منظور در هر واحد آزمایشی پنج کورم  برای. مزارع دیم شهرستان گرمی جمع آوری شدند ی گالیول وحشی ازهاکورم گرفت.

های اول، کورمگرم(: گروه  4/2های درشت )بزرگتر از ها  به بر اساس وزن در سه گروه کورمگالیول وحشی در نظر گرفته شد. کورم

های ها در گلدانگرم(: گروه سوم طبقه بندی شدند. کورم 3/1های ریز )کوچکتر از گرم(: گروه دوم و کورم 3/1  - 4/2متوسط ) 

، 25، 25، 35، 45و  55، در عمق های متفاوت  1:1پالستیکی با ابعاد مختلف و حاوی خاک مزرعه و کود دامی گاوی به نسبت 

گراد درجه سانتی 15گراد در روز و درجه سانتی 25ماه در گلخانه با دمای حدود  دو متر کشت شدند و به مدتسانتی 5،  15، 15

های تشکیل صد سبز شدن و تعداد کورمگرفت و  در نهایت در آبیاری طبق نیاز گیاه به طور مرتب صورت می .در شب قرار گرفتند

ت گردید. نتایج بدست آمده از آزمایشات فوق پس از بررسی فرضیات آنالیز واریانس، های مادری ثبشده بر اساس عمق و وزن کورم

 استفاده شد. Excelها از نرم افزار تجزیه واریانس شدند. جهت ترسیم نمودار SASبا استفاده از نرم افزار 

 

 

 نتایج و بحث: -3
 تاثیر اندازه های کورم ها بردر صد سبز شدن  گالیول وحشی -1

اختالف معنی داری با هم داشتند. بطوری که بیشترین در  هانآدر سبز شدن  هاورمهای مختلف کدهد که اندازهنشان مینتایج 

درصد سبز  35و  45به ترتیب  و سوم های گروه دومکورم داد.به خود اختصاص  %22با  صد سبز شدن را کورم های گروه اول

بررسی اندازه ریشه سنکوس نشان می دهد که با کاهش اندازه . (1)جدول نشان ندادند شدند که از نظر اماری اختالف معنی داری را

 (.2515انباری و همکاران،)تاخیر در ظهور مشاهده شد. ریشه های سبک و کوچک( )ریشه 

 

 های گالیول وحشیتاثیر اندازه های کورم ها بردر صد سبز شدن کورم میانگین مقایسه -1جدول 

 سبز شدنمیانگین درصد  وزن

1 a22% 

2 b45% 

3 b35% 
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 های گالیول وحشی: تاثیرعمق کشت بر سبز شدن کورم -2

بطوری که داشتند. داری با هم های گالیول وحشی اختالف معنیهای مختلف کشت در سبز شدن کورمدهد که عمقنتایج نشان می

 سانتی متری هیچ کورمی قادر به سبز شدن نبود 55و  45عمق  . درمتر به خود اختصاص دادسانتی5بیشترین در صد سبز شدن را عمق 

الزم بذکر است که دالیل بیولوژیکی برای درک اثر بازدارندگی عمق هنوز به طور کامل مشخص نشده است. اما مسائلی (. 2)جدول 

ک و همچنین کاهش ذخیره از قبیل فقدان نور، کاهش تبادل گازها و حضور دی اکسید کربن حاصل از فعالیتهای بیولوژیکی خا

 انرژی بذر و اندام رویشی در عمق های باال در این رابطه قابل ذکر است.

 

 های گالیول وحشیتاثیر عمق های مختلف کشت بردر صد سبز شدن کورم میانگین مقایسه -2جدول 

 میانگین درصد سبز شدن عمق

5 a 33 

15 ab 33 

15 ab 33 

25 b53 

25 b 25 

35 c 13 

45 c5 

55 c5 

 

 در بطوری که نیز با افزایش عمق کشت، جوانه زنی کاهش پیدا کردCucurbita texana) ) در بسیاری از گونه های دیگر مانند

 یاـهعمقدر  یـنز هـناجو مدـع لیـصا لیلد(. 1333و همکاران، الیور.) .زنی نبود جوانهقادر به سانتی متری خاک  15عمق 
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 ختـس اطرـبخآن  لـلید ایدـش.  ستا هشد ارشگز مختلف توسطمحققین مرا ینا  که ستا ربذدر  ثانویه ابخو داـیجا ،شترـبی

  .دـباش رذـبیرـگیراقر قعم یشازـفا با زیگا تالدتبا نشد

 

 تعداد کورم تولید شده گالیول وحشی:های  کشت و اندازه های مختلف کورم  بر تاثیر عمق -3

گالیول وحشی اختالف تعداد کورم تولید شده بر  لف کورم ها و عمق های متفاوت کشتهای مختاندازهدهد که نتایج نشان می

از های تولید شده رممعنی داری با هم داشتند. از طرفی اثر متقابل این دو مولفه نیز معنی دار بودند. بطوری که بیشترین تعداد کو

سانتی متری از نظر  15کورمهای گروه اول در عمق  .کورم بدست امد 2/4سانتی متر با میانگین  5های متوسط با عمق کشت کورم

سانتی متری  ها  35تی متری نداشتند. در عمق کشت انس 5تولید تعداد کورم، تاثیر معنی داری با  غده های گروه دوم و عمق 

 . (3)جدولعدد کورم تولید کردند 2/5های گروه اول و دوم به طور میانگین فقط کورم
 

 های مختلف کشت و اندازه های کورم ها بر تعداد کورم تولید شده گالیول وحشیتاثیر عمق میانگین مقایسه-3جدول 

 میانگین تعداد کورم تولید شده وزنو  عمق

(5()1) Bcd2.2 

(15)1 Ab3.3 

(15)1 Cdef1.2 

(25)1 cdef 1.2 

(25)1 defg 1.4 

(35)1 Fg 5.2 

(45)1 g 5 

(55)1 g5 

(5)2 a 4.2 

(15)2 bc 2.3 

(15)2 cde 1.3 

(25)2 efg 5.2 

(25)2 efg 5.3 

(35)2 fg 5.2 

(45)2 g 5 

(55)2 g 5 

(5)3 Bc2.3 

(15)3 efg 1.2 

(15)3 fg 5.2 

(25)3 efg 5.2 

(25)3 efg 5.2 

(35)3 g 5 

(45)3 g 5 

(55)3 g 5 
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سانتی متری کشت شده بودند،  25و  15، 15ان در سه سطح نتایج تحقیقات نشان داد که در آزمایشی که بنه های زعفر

متری بدست  نتیساسانتی متری و کمترین تعداد بنه تولید شده در عمق بیست  15بیشترین تعداد بنه تولید شده در عمق کاشت 

  (1335سیاهمگویی و همکاران، آمد)

 

 نتیجه گیری: -4

-با قرار های گالیول وحشی داشتند.بر درصد سبز شدن کورم و اندازه کورم عمقاعمال تیمارهای متفاوت نشان داد تحقیق نتایج 

 25هرچه از  و بدست آمدبیشترین درصد سبز شدن  ،به دلیل دسترسی بهتر به آب و تهویه مناسب ،در عمق کمترکورمها گیری 

بدلیل کم بودن ذخیره غذایی قادر به  غده های ریز تر .یافتها کاهش قابلیت سبز شدن آن شدمتر عمق قرارگیری بیشتر سانتی

عمق قرار گیری و میزان ذخیره های گالیول وحشی نسبت به دهد که کورماین نشان میبودند. نعمق بیشتر  ازسبز شدن 

منجر به کاهش جمعیت و ها شود عمق بیشتر آنها در گیری کورملذا هر نوع مدیریتی که باعث قرار .حساسیت دارند غذاییشان

 ها خواهد شد. ل موثر آنکنتر

 

 

 :منابع -5

 علف بذر زنی جوانه رفتار ررسیب .1332م،ت.  ،ابراهیم  آل  ،م.،محالتی نصیری م،ع.، ،میبدی باغستانی ف.، ،میقانی م،ح.، ،راشدمحصل ،ا،ح.،پهلوانی. 1

 .43-52:1 ایران. زراعی پژوهشهای مجله . )acutum cynanchum(کاتوس هرز

 )sativus  Crocusهای زراعی زعفرانتأثیر کشت پرتراکم و عمق کاشت بنه بر ویژگی .1335 گ. عزیزی،، م.، جهانی، ع.ر.، کوچکی، آ.، سیاهمگویی، -2

L.) 32-43: 3. نشریه بوم شناسی کشاورزی. ها و رفتار بنه. 

3. ANBARI,s. LUNDKVIST, A VERWIJST, T. 2010. Sprouting and shoot development of Sonchus arvensis in relation to 

initial root size.  Weed Research Society Weed Research 51, 142–150. 

4. Oliver, L. R., HarrisonS.A., and Mcclelland, M. 1983. Germination of Texas gourd (Cucurbita texana) and its control in 

Soybean(Glycine max). Weed Sci. 31: 700-706. 

 

 

 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=56031
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=56031
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=226
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=226
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=1998
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=56032


 

 

6 

 

The effect of corm and planting depth on wild gladiolus (Gladiolus segetum) 

emergence percentage 

Roghayyeh Majd1, Hamid Reza Mohammaddust Chamanabad2, Eskandar Zand3, Mohammad 

Taghi Alebrahim2 , Mohammadjavad Golmohammadi1 and Rahman Khakzad1 

  

1- Ph.D. Student of Weed Science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran 

2- Assoc. Prof. of Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture and Natural resources, 

University of  Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran 

3- Prof. of Department of Weed Research, Iranian Institute of Plant Protection, Tehran, Iran. 

Corresponding author: r.majd.iran@gmail.com 

 

Abstract 

In order to Evaluation the effect of corms size and depth on the ability of wild gladiolus emergence a factorial 

experiment based on a completely randomized design with 5 replications were done at College of Agriculture and 

Natural Resources of the University of Mohaghegh Ardabili. The first factor was size of corms including, large 

(more than 2.4 gr, weight), Medium (1.3 - 2.4 gr, weight) and small (less than 1.3 gr, weight) and the second factor 

was corms depth including (5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 cm). The results showed that the highest percentage of the 

emergence was in large corms by 62%. Medium corms and small were emerged 45 and 30 percent respectively 

which significant showed statistically difference. Differences depth of planting also showed significant differences 

for wild gladiolus emergence. While the highest emergence percentage was in 5 cm depth and in 40 and 50 cm the 

corms didn't emerged. Also the interaction of these two factors were significant. While the highest number of 

produced corms(by average of 4.6) was from medium corms at 5 cm depth. Depth of 40 and 50 cm didn't show 

proliferation at dry weight class. 
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