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  مقدمه - 1-1

رطوبت،باد، .عوامل متعددي بر روي تاریخ وقوع مراحل فنولوژیکی گیاهان مؤثرهستند

روز را بهعنوان مهمترین عوامل مقدار و نوع بارش، رژیم و نحوهپراکنش بارش، دما و طول 

؛ White, 1972(مختلفیپژوهشگران  .ندنکاقلیمی مؤثربر روي فنولوژي گیاهان معرفی می

Boyer, 1973 ؛Holt, 1987 ؛Jordan et al., 1989 ؛Frank, 1991؛Hunter, 1992؛

Harrison, 1994؛(Wang et al., 2004عنوان یککه در حقیقت دما بهاند، بیان کرده 

. گذاردمستقیم بر روي گیاهان تأثیر میشناسی به دو صورت مستقیمو غیرعامل بوم

 گذاردمیصورت مستقیمبرهمه اعمال حیاتی گیاهان و شدت متابولیسم آنها اثر حرارت به

 و صورتغیر مستقیم بر روي عوامل حیاتی دیگر ازجمله مقدار آبدر دسترس گیاه داردو به

دراستقرار گیاهان مناطق خشک و نیمه هین عوامل محدودکنندعنوان یکی از مهمتربه

که رابطه بین سرعت نمو و ، مطالعات مختلف نشان داده است.شودخشک محسوب می

درجه حرارتتقریباً خطی است و این رابطه در محدوده وسیعی از دماها در صورتی 

بت و پایداري دماي هوا شاخص ثا.کهبارندگی و شرایط خاك ثابت باشد، برقرار است

برایتخمین دوره (GDD١)روز رشد-که استفاده از آن بهصورت دمایتجمعی یا درجه ،است

سبزشدن گیاهچه از مهمترین رویدادهاي . رشد و نمو مورد تاکید قرارگرفته است

 Forcella(دهدهاي هرز را تحت تأثیر قرار میکه استقرار گونه ،باشدفنولوژیکی گیاهانمی

et al., 2000 .(ها شوند و اغلب گونههرز در یک دورهزمانی خاص سبز میهايبیشتر علف

هايزمان ظهور علف).Anderson & Nielesen, 1996(الگوي سبزشدنمشخصی دارند

هرزبر رقابت بین گیاه زراعی و علفهرز و همچنین عملکردمحصول زراعی اثر بسزایی 

_________________________
1. Growth Degree Day



 ,.Forcella et al(است انجام شدهزهرظهور علفالگوی مطالعات متعددي در مورد.دارد

2000;Bradford, 2002.(هاي پیشي مدلعهبسیاري از این مطالعات به منظور توس-

هرزبراي کشاورزان یهادر مورد روشوزمان کنترلعلفرا تواند اطالعاتی کهمی ،بینیاست

  ).Grundy, 2003(فراهمسازد

  هرز هايعلفنگرش اکولوژیک براي کنترل مؤثر  - 1-2

هـاي عـددي گـروه    که جنبـه  ،اي از علوم گیاهی استاکولوژي جمعیت گیاهی، شاخه

توانـد بعضـی از روابـط نامشـخص بـین گیاهـان       دهد و میمشخصی را مورد بحث قرار می

تواند براي تشخیص مراحـل بحرانـی   این ابزار می. هاي هرز را مشخص نمایدزراعی و علف

قرار گرفتـه و چگـونگی تغییـر جمیعـت در طـول       هرز مورد استفادههاي علفزندگی گونه

هاي متفاوت و تغییرات ناشـی از روش مـدیریت را مـورد آزمـایش قـرار      زمان و در محیط

پیچیدگی جوامع علف هرز با استفاده از جداول زندگی و در بعضی موارد با اسـتفاده  . دهد

شـود  بی توصـیف مـی  به خو ،دهدها و تغییرات جمعیت را نشان میهایی که تفاوتاز مدل

هـاي  اي موجـود بـین گیاهـان زراعـی و گونـه     امروزه روابط گونه). 1383زند و همکاران، (

بـه  . هاي هرز تا حد قابل مالحظه گسترش یافته و یا در حال گسـترش اسـت  مختلف علف

هاي هرز و گیاه زراعی یک اکوسیستم مصنوعی به نـام آگروفیتوسـنوز   این صورت که علف

که بر خالف سایر اجتماعات طبیعی تا حد زیادي تحت تـاثیر انسـان    ،دهندرا تشکیل می 

-هاي مختلف اکولوژیکی قـرار مـی  این اجتماعات در واقع حاصل عملکرد فاکتور. قرار دارد

هـاي هـرز در محـیط دارنـد شـامل      عواملی که مهمترین تاثیر را بر وضـعیت علـف  . گیرند

کـه ممکـن    ،ر عوامل زراعی مشابه هستندخصوصیات گیاه کشت شده تناوب زراعی و سای



این تغییرات ممکن اسـت،  . هاي هرز منطقه شوندباعث ایجاد تغییراتی در فلور علف ،است

ي به اشـکال مختلفـی ماننـد مراحـل اکولـوژي تنـاوب زراعـی و مراحـل تشـکل زنجیـره          

مکاران، کافی و ه(اجتماعات به ویژه تغییرات کوتاه مدت در اجتماعات گیاهی دیده شوند 

-حــــلهــــاو راههایشیمیاییحاوینســــخهنگــــرش اکولوژیــــک،برخالفروش ). 1379

-هایمشخصوتعیینشدهنیســـــــــــــــت وبجایآنبراطالعـــــــــــــــاتبیولوژیکی،روش

ــولمبارزه   أهایتو ــازگاریدقیق اص ــاورز وس ــببامنطقه(ممدیریتی،تصمیماتکش  )متناس

ــتتاکیدشده ــدعلف.اســـــــــــ ــاي درمدیریتاکولوژیک،توقفرشـــــــــــ هـــــــــــ

برخورداربوده،آلودگیهواوآبوهمچنینخســــــــــــــارتواردهبهموجودات هرزازتداومبیشتری

  ).1385نجفیوهمکاران، (دیگرکمتراست 

  هرزتعریف علف - 1-3

گیاهیحضور یکهبرخالفمیالنساندرترکیبجامعه، اندهاي هرز گیاهانیعلف

آورند یگیاهزراعیکشتشدهبهوجودمیداشتهوشرایطنامناسبیرابرایرشدوتوسعه

ردویاکیفیتمحصوالتزراعیمیشوندویاعملیات ودرنتیجهباعثکاهشعملک

- هایکشاورزییکی ازتنشهرزدراکوسیستمهايحضورعلف.کنندزراعیرابامشکلمواجهمی

کهموجبکاهششدیدعملکردگیاهان ، رودهایبیولوژیکیمهمبهشمارمی

ثیرزیادیدرافزایشتولیدگیاهانزراعیداشته أهامیتواندتزراعیمیگرددوکنترآلن

-دهندهتولیدمحصوالتزراعیصرفکنترالینعوامل کاهشیهزینهساالنهبخشاعظمیاز.باشد

هرزبسته هايبدونکنترلعلف.شودعملکردوکیفیتگیاهانزراعیمیی

-بنابراین،رشدعلف .درصدیرویمیدهد100تا10بهقابلیتگیاهزراعی،تلفاتعملکرددرمحدوده



-کهدرنتیجه، هزراعی استاهرزدرمزارعگیاهانزراعیهمراهبارقابتآنهاباگیهاي

. یابدکردوکیفیتمحصولکاهشمیآنعملی

. )1390محمددوست،(یابد بهاینترتیبسودمندیاقتصادیوسودمندیانرژیگیاهزراعیکاهشمی

هاي خاص بودن ویژگی ابه دلیل دارکه  ،هاي زیستی مهم هستندهاي هرز از تنشعلف

و موجب کاهش شدید  رویشی و زایشی، رقباي سرسختی براي محصوالت زراعی بوده

-هاي هرز در بوم نظاماثرات علف. )1380راشد محصل و همکاران،(شوند عملکرد آنها می

 ;Zimdahl, 1999(هاي زراعی به کرات از سوي پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است 

Liebman et al. 2001 .(زمین را تشکیل  يدرصد گیاهان کره 1/0هاي هرز فقط علف

هاي زیان)1999(زیمدال. کنندا این حال زیان اقتصادي سنگینی وارد میدهند، بمی

هاي رقابت با گیاهان زراعی، افزایش هزینه: گروه تقسیم کرده است 9هاي هرز را به علف

هاي فرآوري، ایجاد مشکل تولید، کاهش کیفیت محصوالت زراعی و دامی، افزایش هزینه

هاي گیاهان نسان، افت ارزش اراضی، کاهش گزینهدر مدیریت آب، تاثیر سو در سالمت ا

طور این گیاهان به. شودبراي کشت و کاهش ارزش زیباشناسی را شامل می زراعی

-ایجاد حساسیت سبب صورت آلرژنها و انسان شده و یا بهمستقیم سبب مسمومیت دام

هاي زهکشی لها و کاناها و مخازن آب، انسداد آبراه، آلودگی آب دریاچهاي گوناگونه

هاي هرز مهمترین محدودیت در سیستم علف). 1380راشد محصل و همکاران، (شوند می

گیاهان زراعی بسته به توان ،عملکرد که در صورت عدم کنترل ،باشندهاي کشاورزي می

). Auskarniene et al. 2010(یابد درصد کاهش می 100تا  10بین  زهاي هررقابتی علف

درصد به  84تا  69رین میزان خسارت را به مزارع وارد و در دامنه بین هاي هرز بیشتعلف



-هاي هرز در سیبمیزان خسارت کمی علف. زنندعملکرد محصول اصلی خسارت می

درصد متغیر است  76تا  16و از وابسته بوده زمینی به نوع علف هرز و سایر عوامل 

میلیارد دالر  100بیش از هاي هرز خسارت جهانی اقتصادي علف). 1389موسوي، (

 5/11هاي هرز در دنیا متوسط خسارت علف). Singh et al. 2006(گزارش شده است 

-میلیون تن می 160که مقدار آن در غالت  ،درصد در کل محصوالت برآورد شده است

هاي هرز در سطح جهان همچنین مجموع خسارات ناشی از علف). 1389موسوي، (باشد 

ها روي گیاهان زراعی و باغی هاي حاصل از آفات و بیماريکل خسارت تقریباً معادل با

. کنند،بر رویهماثراتمتقابلدارندهنگامیکهدوگیاهدرکنارهمرشدمی). 1385غدیري، (است 

-کند،رابطههرزدرکنارگیاهزراعیرشدمیزمانیکهعلف. ایناثراتممکن استمثبتویامنفیباشد

  ).1373کوچکی و همکاران، (است نفیآید،بیشترازنوعمایکهبین آنهابهوجودمی

  هرز با گیاه زراعیرقابت علف - 1-4

هـاي متفـاوت    یا گونه گونه یککنش افراد عنوان جزئی از تداخل، حاصل برهمهرقابت ب

رقابـت بـا افـزایش تـراکم،     . در پاسخ به یک یا بیش از یک منبع محـدود محیطـی اسـت   

تراکم افزایشـ بـا  در آللوپاتی،  که درحالی،شود ییابد، اما از عملکرد گیاه کاسته م افزایش می

ــی       ــاهش مــ ــیط کــ ــه محــ ــده را بــ ــا شــ ــموم رهــ ــر ســ ــاه، اثــ ــد گیــ . دهــ

ــدیدمی ــف  ،شودرقابتبینگیاهانزراعیوگیاهانهرززمانیش ــیونیازهایغذایی عل کهخصوصیاترویش

ــدویژگی ــدوزمانیبهحداکثرمیهرزماننــــــــ هایرویشیونیازهایغذاییگیاهزراعیباشــــــــ

ــودایرشدگیاهزراعیمحدودکهمنابعغذاییموجودبر،رسد ــدرتراکمتوده. شــــــــ هرقــــــــ

بههماننسبتازمیزانعملکردگیاهزراعیکاســـــــــتهمی، یگیاههرزدرمزرعهزیادترباشـــــــــد



کهاثرمستقیمبرکاهشمحصولگیاهزراعی،کنند زیرابیشترموادغذاییخاکراگیاهانهرزجذبمی،شود

  .دارد

  هاي هرز مورد مطالعهنگاهی به علف- 1-5

  گاوپنبه-1- 1-5

  Velvetleaf: نام انگلیسی

  Abutilon theophrasti: نام علمی

  Malvaceae: نام تیره

متر که سانتی 220تا  120، ایستا، ارتفاع آن به طور معمول گیاهی است یکساله

ي آن راست، پوشیده از کرك که در بخش باالیی منشعب ساقه. یابدتوسط بذر تکثیر می

ندارند و ارتفاع گیاه ممکن است به  ها رشد زیاديدر شرایط نامناسب محیطی ساقه. است

دار، شکل و نوكمتناوب، ساده، قلبی ،ها بزرگبرگ. متر کاهش یابدسانتی 65تا  30

عرض . طور متراکم پوشیده از کرك بوده و سطح آن نرم و مخملی استدار و بهدمبرگ

-سانتی 30تا  25ولی در برخی موارد به متر استسانتی 5/12تا  5طور معمول ها بهبرگ

 2ها زرد رنگ، به قطر گل. هاي این گیاه قوي و سفید رنگ هستندریشه. رسدمتر هم می

. ها قرار گرفته انداي کوتاه و در بغل برگمتر که در بخش باالیی ساقه، بر روي پایهسانتی

اي خاردار متر که در باال داراي حلقهسانت 5/2ي مرکب، به قطر ي این گیاه فندقهمیوه

اي متمایل به خاکستري تیره به ها به رنگ قهوهبذر .بذر است 15تا  5بوده و محتوي 

این . موسم گلدهی این گیاه خرداد تا مرداد ماه است. متر هستندمیلی 5/3تا  3ي اندازه

( شود ها یافت میدر مزارع سویا، ذرت و باغعلف هرز خاص مناطق مرطوب بوده و بیشتر 

هایی نظیر کشدهی و استفاده از علفشخم، آفتاب). 1379ان، راشد محصل و همکار



  .هاي کنترل این علف هرز استاترازین، دیکلوبنیل، دیورون و سیمازین از راه

  خروس وحشیتاج-2- 1-5

Redroot Amaranthو Common Amaranth: نام انگلیسی

  Amaranthus retroflexus: نام علمی

  Amaranthaceae: نام تیره

 200تـا   30بـه ارتفـاع   خشـبی   يالهیکسـ  خروس ریشه قرمز گیاهی چهارکربنـه و تاج

ي اصـلی  هاي پایینی قرمز یا داراي نوار قرمز که تـا انتهـاي ریشـه   با ساقهاست، متر سانتی

هـاي آن نسـبتاً   بـرگ . ها واضح هستندهاي آنها ضخیم و رگبرگپهنک برگ. تداوم دارند

هاي ضخیم و قوي که به سـاقه  متر با دمبرگیسانت 15ول اي شکل بوده، به طپهن و نیزه

هـاي زیـر   تکثیر آن توسط بذر و ریشه. آیندمتصل هستند و به تدریج به رنگ قرمز در می

هـاي متـراکم اسـت    آذین به صورت سـنبله گل .گیردزمینی قرمز رنگ و عمیق صورت می

-گل. و داراي تعداد زیادي انشعاب جانبی کوچک است است که در انتهاي ساقه قرار دارد

شـکل و در دو طـرف محـدب کـه     رنگ، بذرها به رنگ سیاه براق، عدسیها کوچک و سبز

تولید بذر در این گیاه زیاد بوده و ممکـن  . باشندداراي یک شکاف کوچک در کنار بذر می

هـاي قابـل کشـت    در زمینطور عمده به .است هر بوته گاهی تا یک میلیون بذر تولید کند

از جملـه  . شـود با بافت سبک و نفوذ پذیري مناسب وداراي مواد غذایی فراوان مشاهده می

هـا، حاشـیه   مختلف و همچنین بـاغ  که به طور وسیع مزارع ،برگی استهاي هرز پهنعلف

-کـش شخم، خاکپوش و آفتابدهی و بـا علـف  با . کندهاي بایر را آلوده میحصارها و زمین

بوزین، دیکلوبنیـل،  ترفالن، سوناالن، متريیی مانند آترازین، سیمازین، داکتال، دیورون، ها

  ).1390آل ابراهیم و همکاران، (آمید قابل کنترل هستند متالین و دیفنپندي



  تاتوره -3- 1-5

  Jimsonweed: نام انگلیسی

Datura stramonium: نام علمی

  Solanaceae: نام تیره

زمینـی و جـزو   ي سـیب متـر از تیـره  سـانتی  200-50یکساله به ارتفاع  ،گیاهی است

کـه خاصـیت    ،آیدي آتروپین بدست میاز این گیاه ماده. شودگیاهان دارویی محسوب می

آب موجود در آوندهاي این گیاه اگر در چشـم  . باشدخود این گیاه سمی می. ضد سم دارد

ي ایـن گیـاه بـه کسـی     اگـر جوشـانده  .شـود ریخته شود سبب بازماندن مردمک چشم می

ومصـرف بـیش از حـد    . شـود اش بـراي مـدتی غیـرارادي مـی    خورانده شود اعصاب ارادي

دهـد و بـه   این گیاه از خـرداد تـا مهـر گـل مـی     . شودي این گیاه سبب مرگ میجوشانده

  .باشداحتمال زیاد بومی شمال شرقی آمریکاي شمالی می

-هاي تاتوره شبیه شیپور و تـک گل. نه کمی تلخ استآور و داهاي تاتوره گس، قیبرگ

هـاي  هـاي تـاتوره شـبیه دانـه    دانه. باشد و در گل بیش از یک یا دو روز دوام نداردتک می

اي ودر دو سطح جانبی صاف و همـوار و در سـطح زیـري و رویـی     شان قلوهسماق و شکل

. متـر اسـت  میلـی  5-4بزرگی آن اي است و ها سیاه مایل به قهوهرنگ دانه. دار استزگیل

ي سـمی ایـن   ماده. شودمیوه بیضی شکل خاردار و کپسول است که با چهار شکاف باز می

گیاه داتورین است که از سه آلکالوئید آتروپین، هیوسیامین و اسکوپوالمین تشـکیل شـده   

 دار وهـاي حاصـلخیز، مرطـوب و شـن    این گیاه بومی اروپا و غرب آسیاست در خاك. است

  .٢رویدمیها و استخرها ها، کنار نهرها، حوضچهاغلب در گودال

_________________________
2. https://fa.m.wikipedia.org/wi



  ايخوشهماشک گل -4- 1-5

  Hairy vetch: نام انگلیسی

Vicia villosa:نام علمی

  Fabaceae: نام تیره

کـه توسـط   اسـت،  متـر  سانتی 60تا  30گیاهی یکساله یا دوساله، باالرونده و به ارتفاع 

هاي متراکم و یا بدون کـرك،  منشعب، ظریف، پوشیده از کركها ساقه. شودبذر تکثیر می

تـا جفـت برگچـه و     5اي و شامل ها شانهبرگ. دار یا چند ضلعی و نسبتاً نرم هستندگوشه

. هاي درشت و چنـد شـاخه هسـتند کـه در انتهـاي هـر بـرگ وجـود دارنـد         داراي پیچک

اي و اند، سـرنیزه قرار گرفتههایی که در بخش باالیی گیاه ها کوچک و کامل، آنگوشوارك

هاي این گیـاه عمیـق، راسـت و    ریشه. هستند ها نیمه پیکانی و یا نیمه پیکانی بازپایینی 

گـل بـه رنـگ     30تـا   3آذین آن خوشه و شامل گل. داراي انشعابات جانبی فراوان هستند

ده و بـر روي  متـر بـو  میلـی  20تا  12ها اندازه این گل. ارغوانی تا بنفش مایل به آبی است

اي مایل بـه زرد، پهـن، بـدون    هبه رنگقهو ،ي این گیاه نیاممیوه. انددمگلی بلند قرار گرفته

متـر اسـت و سـطح آن تعـداد کمـی      میلی 8تا  3متر و عرض سانتی 4تا  2کرك، به طول 

اي تیـره تـا   بذر است و بذرها به رنـگ قهـوه   6تا  4هر میوه محتوي . هاي مشبک داردرگه

هر گیـاه  . متر هستند و ظاهري مخملی دارندمیلی 4تا  3ي کروي تا پهن و به اندازهسیاه، 

این . موسم گلدهی این گیاه خرداد تا شهریور ماه است. کندعدد بذر تولید می 250حدود 

تـوان آن را در مـزارع غـالت، یونجـه، باغـات،      هرز در ایران انتشار وسیعی دارد و مـی علف

  ).1379راشد محصل و همکاران، (ها مشاهده کرد كهاي بایر و پارزمین

                                                                                                                        



  وحشی یوالف-5- 1-5

  Wild oat: نام انگلیسی

Avena fatua: نام علمی

  Poaceae: نام تیره

که توسـط  است، متر سانتی 120تا  30به ارتفاع و  ي حقیقیزمستانه يیکساله،گیاهی

رشد سریع، ساقه . آن دارد یوالف وحشی شباهت زیادي به انواع زراعی. شودبذر تکثیر می

هـا نـازك،   بـرگ . و از قاعـده منشـعب اسـت    منفرد، راست، به رنگ سبز تیره، فاقد کـرك 

متـر و  سـانتی  8تـا   5هاي بلند و یا فاقد کرك و به طول تیز، پوشیده از کركظریف، نوك

رو اي باز، غیرمتـراکم، آویـزان و   پانیکول به صورت خوشه. متر هستندمیلی 12تا  6عرض 

هـا تقریبـاً   متر، پوشـینه سانتی 5/2گلچه، به طول  3تا  2ها شامل به سمت زمین، سنبلک

تیـز  شکل و نوكايرگه بوده و سرنیزه 9تا  8متر و داراي سانتی 3تا  5/2مساوي، به طول

اي دندانـه  رگـه کـه در انتهـا دو    7متـر و داراي  سانتی 5/2تا  7/1پوشینک عقبی . هستند

. خـوردگی اسـت  تر داراي پیچو در قسمت پایین متر داردسانتی 3ریشکی به طول است و 

 8اي، خاکستري و یا زرد روشن، بـه طـول   هاي مختلف سفید تا قهوهبذر این گیاه به رنگ

هاي هاي ظریف و ابریشمی است که بدین وسیله از گونهمتر و پوشیده از کركمیلی 10تا 

هاي مهـم ایـران اسـت و در منـاطق وسـیعی و در      ونه از علفاین گ. شودزراعی متمایز می

بـذر   6000هربوته قادر است حدود . شودها مشاهده میانواع محصوالت و مناطق بایر و باغ

تولید کند و این بذور قادرند چند سال به حالت خواب در خاك باقی بمانند کـه ناشـی از   

زیادي نـدارد و در انـواع مختلـف    این گیاه به خاك حساسیت . ي سخت استوجود پوسته

انتخـاب تـاریخ کاشـت مناسـب،     ). 1379راشد محصل و همکاران، (شود ها یافت میخاك



جایگزینی آفتابگردان به (افزایش تراکم گیاه زراعی، سوزاندن بقایاي گیاهی، تناوب زراعی 

یی ، وجـین دسـتی و کنتـرل شـیمیا    )جاي گندم پاییزه در اواخر زمسـتان یـا اوایـل بهـار    

ــري ( ــه صــورت هــدایت شــده، ت ــوپگالیفوســیت ب ــل، فنوکســاپروپ و آالت، دیکلوف متی

  .هاي کنترل این علف هرز هستندراه تریناز مهم) ایمازامتابنزمتیل

  چاودار وحشی-6- 1-5

  Wild rye: نام انگلیسی

Secale cereale: نام علمی

  Poaceae: نام تیره

. سـیر گسـترش دارد  گـرم سردسـیر و نیمـه  در منـاطق  که عمدتاً است، گیاهی یکساله 

متر بلنـدتر از گنـدم   سانتی 25تا  20. زنی باالیی نسبت به گندم داردارتفاع و قدرت پنجه

اي در کنتـرل آن  به همین دلیل در این مرحله کاربرد گالیفوسیت با سمپاش فیتیله ،است

تـر  زبانک آن کوتاه .استها پوشیده از کرك فراوان ي رشد ساقهدر مراحل اولیه. مؤثر است

ایـن علـف   . شـود تا از آن بارور مـی  2تا گلچه دارد که  3هر سنبلچه . از زبانک گندم است

کنـد و تـا   هرز تحمل زیادي به خشکی و گرما دارد و حتی در زمستان زیر برف رشـد مـی  

 هـا بیشـتر اسـت بنـابراین    در پاییز سرعت رشد آن از سایر گرامینه. کندرا تحمل می -25

در شرایط تـنش خشـکی   . ي یوالف وحشی بیشتر استي آن از یک بوتهخسارت یک بوته

بنـابراین در سـال   ) اي قدرتمنـد تحمل باال و سیستم ریشـه (قدرت رقابت آن بیشتر است 

هاي معمولی یـک  ي گندم ولی در سالي این علف هرز در مقابل سه بوتهخشک یک بوته

ي ضعف این علف هرز عـدم وجـود   نقطه.کندرقابت میي گندم اش در مقابل یک بوتهبوته

توانیم قبل از اقدام به کاشـت، زمـین را شـخم بـزنیم و     باشد و میدورمانسی در بذرها می



برونـد و محصـول زراعـی     آبیاري کنیم تا بذور آن جوانه بزنند و بـه روش مختلـف از بـین    

  .٣کشت شود

  روابط فنولوژي با سازگاري گیاه - 1-6

ثیر بـر طـولدوره و زمان وقوع مراحل مختلـف نمـو و   أو سرعت نمو به دلیل تفنولوژي 

بـه تبــعآن شـــرایط محیطـــی حـــاکم بـــر هریـــک از ایـــنمراحل، نقطـه کلیـدي          

هـرز،  هـاي براي کنترل مناسب و بـه موقـع علـف   .سازگاري با شـرایطمتنـوعمحیطی است

می باشد، چرا که یکی ازاصـول پایـه در    آگاهی از زمانسبز شدن آنها بسیار مهم و ضروري

هاي کنترلـی در حسـاس   مدیریت تلفیقی مبارزه با علفهاي هرز، پایشدقیق و کاربرد روش

هـاي کنتـرل خواهـد    باشد که نتیجه آن کنترل بهتر وکاهش هزینهترین مرحلهرشدي می

-محاسـبه سبزشدن نیز از طریق بینی زمان پیش).Norsworthy & Oliiveira, 2007(بود

بررسی منابع حاکی از این است که آلوده شدن .صورت میگیرد )GDD(روز رشد-ي درجه

میزبان بهمرحله فنولوژیکی میزبان نیز بسـتگی  وهرز بین علف يچغندرقند عالوه بر فاصله

4برگـی اسـت و بـذور سـس در فاصـله      6  -8دارد، به طوري که وقتیمیزبان در مرحلـه  

ــه زدهمتــري از میزســانتی6و ــان جوان ــه ترتیــب ب ــد ب ــوده 20و 80ان ــان آل درصــد از میزب

هـرز جـودره   هاي مختلف علـف رویش اکوتیپیالگو یبررس ).Benvenuti et al., 2005(شد

هاي جودره هم از لحاظ زمـان آغـاز رویـش و همشـیب افـزایش      که توده ،درگندم نشانداد

و هم از نظـر بـازده زمـانی    درجه روزهاي رشد ) GDD(ها به ازاي دریافتجمیعت گیاهچه

  ).Moghanloo et al., 2013(متفاوت بودند

_________________________
3. https://fa.m.wikipedia.org/wi



نتایج تحقیقات انجام شده نشــانداده اسـت، کـه تعیـین تـاریخ دقیـق ظهـور مراحـل         

هــاي مــورد مطالعــهزمانی شـروع بـه      فنولوژي درگیاه به بررسی دقیق نیاز دارد و گونـه

بنـابراین رشـد   . باالي صـفر رسـیده باشـد   که حداقل درجه حرارتهوا به  ،نمایندرویش می

ین آمـدن  ییزهمعموالً پس از بارندگی و فراهم شدن رطوبت خـاك همراهبـا پـا   یمجدد پـا

. باشـد حرارت میافتـد و تـابعشرایط اقلیمی بخصوص درجهحـرارت هـوا اتفـاق مـیدرجه

داد روز مـورد  هاي درجـهحــرارتهوا، تعـ  هاي مختلف با توجه بـه نوسـاندر نتیجهدر سال

-اًثابـت مــی  تقریبباشـد،اما انـرژي گرمـایی مـورد نیـاز      نیاز براي هر مرحله متفـاوت مـی  

میتوانتـاریخ ظهـور و طـول دوره    )GDD(روز رشـد -بـدینترتیب، با استفاده از درجه.باشـد

کاشــــت بــــا   تغییــــر تـــاریخ ). Fraser, 2006(رد بینـیکزمانی را بطور دقیـق پـیش

شـــرایطمحیطـــی عمـــدتاً درجــهحـــرارت وطـــول روزحـاکم بــر گیــاه،         تغییـــر

 ,Sharratt;(زنـــــــیپنجـــــــه و نمـــــــوو همچنین)Equiza et al., 1997(رشـــد

1991Sojka, 1975(ضــــرایب تخصــــیص)Tollenaar,1989 ( عملکــرد را  در نهایــــتو

مرتعــیبومی و غیـر بـومی در     يگونــه 11بـر روي در تحقیقی . تحت تاثیر قرار می دهد

کـه رشـد    ،ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبســردبه مــدت ســه ســال مشــخصنمودند     

هـاي گـرم بیشـترین رشـد رویشــی را      باشد و گیــاهدر مـاه  حرارت میگیاهان تابع درجه

نتیجـه گرفتنـد کـه درجهحـرارت هـوا      در تحقیقی دیگـر  . )1352بنوان و همکاران، (دارد

بخصوص Agropyronsmithiiو Agropyrondesertoruهـايتـأثیربسزایی در فنولوژي گونه

ضمن بررسی فنولوژي علف ). 1990فرانک و رایس، (از شروع رشد تا مرحلهگلـــدهیدارد

ها تحـت تـاثیر نـور و دمـا     مشاهده شد که رشد این گونه ٥و اویارسالم ارغوانی ٤هرز حلفه

_________________________
4. Imperata cylindrica



در بررسی فنولوژي اویارسـالم ارغـوانی، دریافتنـد کـه     ). Booth et al,2013(گیردقرار می

در ). Smith & Fick, 1997(کنترل این علف هرز در اوایل زندگی آن مـوثرتر خواهـد بـود   

حرارتهوا و خـاك  که درجه مشخص شد،Cymbopogonolivieriمطالعـــه فنولـــوژیگونه 

در ) 1377(قصـریانی  . )1372،یزههــــو (باشــد در مراحل فنولـوژیکی گیـاه مــؤثر مــی  

) 1385و  1378(بررسیفنولوژي هشت گونه مرتعیایستگاه خرکـه کردسـتان، میرحــاجی  

بررسی فنولوژي پنج گونه درمنه سمنان و پنج گونـه مهـممرتعی در استان تهـران پـس   و 

از بررســی بــه ایــن نتیجــه رســیدندکه مهمتــرین عامـــل در ظهـــور مراحـــل فنولـــوژي  

ـــهتغییـر ـــی اتدرجـ ـــدگی مـ ـــوا و بارنـ ـــرارت هـ ـــدحـ ــاجی . باشـ ـــرزاده ومیرح اکبـ

کـه   ،فنولوژي چند گونه مرتعـی را در پلـوربررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند)1381(

ر تحقیقـی دیگـر   د.باشـد حرارت عامل بسیار مؤثري میدر ظهور مراحلفنولوژي گیاه درجه

ظهور گیاهچه تا آغـاز گلـدهی افـزایش، امـا دوره      يورهبا کاهش فتوپریود، د ،نشان دادند

ممکـن اسـت دمـاي بـاال و روشـنایی شـدید، باعـث        . یابـد گلدهی تا بذردهی کاهش مـی 

 & Moosavia-nia(ها شـود  ها نسبت به برگتخصیص ماده فتوسنتزي بیشتري به ریزوم

Dore, 1979.(  

و گیـاه زراعـی اثـرات     هـاي هـرز  زنی و سرعت رشـدعلف طی بر روي جوانهحیشرایطم

هاي هرز و گیـاه زراعـی یکسـان    به بیان دیگر اگرچه نیازهاي محیطی علف. متفاوتی دارد

ها در  واکنش به شرایط محیطی ممکن است یکسان است، ولی توانایی نسبی هریک از آن

. هرز و گیاه زراعی به شدت تحت تـأثیر شـرایط محیطـی اسـت    توانایی رقابت علف .نباشد

                                                                                                                        
5. Cyperus rotundus



ي هرز و گیاهان زراعی به تغییرات دمـا، آب قابـل دسـترس و حاصـلخیزي خـاك      هاعلف

  ).1390آباد، محمددوست چمن(دهند پاسخ متفاوتی نشان می

  اهداف تحقیق- 1-7

هـاي هـرز، معمـوالً بـا     کش براي مـدیریت علـف  زمان مناسب شخم یا استفاده از علف

-بیان مـی  د تعداد برگ یا گلدهیي رشدي خاصی مانناستفاده از تاریخ تقویمی یا مرحله

بیولوژي و  هاي هرز شناختتر علفامروزه براي موفقیت در مدیریت موثر و اقتصادي. شود

هاي هرز اهمیت بسزایی دارد، بطـوري کـه بـدون آن امکـان کنتـرل      ي زندگی علفچرخه

  .هاي هرز وجود نداردمناسب علف

هـاي هـرز متعـددي    رشـد در علـف  روز -هاي هرز بر اساس درجهبررسی فنولوژي علف

 ,Giffen & Masiunas(گـزارش شـده اسـت    ٩نیلـوفر و ٨ریـزي تـاج ، ٧، لویی٦تاتاريمانند 

1992; Sobreo et al., 1997; Keeley et al.,1983; Blackshaw & Harker, 1997; 

Horak & Wax, 1991; Mc Carty, 1985(.  ي هدف اصلی این تحقیق، بررسـی و مقایسـه

مورد نیاز مراحل مختلف رشد و نمو چند گونه علف هرز و زمـان طـی شـدن    واحد دمایی 

شـناخت  . ها استهاي هرز مختلف براي بهبود برنامه کنترلی آنمراحل فنولوژیک در علف

ست، که شناخت زمان الزم بـراي رشـد و   ا هاهاي هرز کلید اصلی کنترل آنبیولوژي علف

اي از بیولـوژي  باشد، که در آزمایش حاضـر جنبـه   تواند جزو بیولوژيهرز نیز  مینمو علف

هـاي هـرز بـراي تحقیـق     ي علف هرز شناسایی  شد و دلیل انتخاب ایـن علـف  گونه شش

  بنابراین شناخت خصوصیات . ها در مزارع مهم کشور بودحضور و مشکل آفرینی این گونه

_________________________
6. Carduus sp.
7. Typha sobulata
8. Solanum nigrum
9. Ipomoea pandurata
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Abstract
Research Aim:If there is ununderstanding of the patterns of growing each 

weed, it can be useful in more precise and accurate control. Aim of this 

research is study of the life cycle of several weed species based on growth 

degree day.

Research method: The present experiment was conducted on six weed 

speciesincluding velvet leef, redroot corolla, datura, wild aut, wild rye and 

hairy vetch. To carry out this test, the pots were filled with a mixture of soil 

and organic materials and seeds of each weed were cultured in pots at a depth 

of 1-3 cm. After the emergence and placement of seedling in each pot, 20 

plants remained. The data of entry of each to the growth stage was separately, 

recorded and based on the degree of growth day needed to enter each stage 

was calculated.

Findings:The results of the experiment showed that weeds of redroot 

corolla, hairy vetch, datura, velvet leef, wild rye and wild oat required 70, 78, 

82.5, 161.4, 122.5 and 163 for germination, respectively, andrequired1844.5, 

3264, 1989.5, 3191.5, 2944 and 2822units of heat to complete the life cycle 

and rach the seeds.
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