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  )Physalis divaricata(عروسک پشت پرده  هرز علف یزن جوانه

 زادهیحسن محمدعل ،عالم يد نظریجمش
  دانشگاه تهران یئت علمیام نور شهرستان الشتر، عضو هیدانشگاه پ یت علمیعضو هئ

  دهیچک
ن یا يها سته يولوژین بیخاك و همچن) يمتر یسانت 30و  10صفر، (کساله در سه عمق یعروسک پشت پرد  هرز علفبذور  ییستایز

ج نشان داد ینتا. قرار گرفت یابیمورد ارز یزش در سطح مزرعه در شهرستان الشتر به صورت طرح کامال تصادفیکسال پس از ری هرز علف
 و بذور واقع در سطح یزن جوانهدرصد  98ر با ین مرگ و میخاك کمتر يمتر یسانت 10- 30 يها واقع در عمق هرز علفن یکه بذور ا

زش، یپس از ر هرز علفن یا يها ج نشان داد که ستهین نتایهمچن. کسال داشتندیر را در طول ین مرگ میشتریب یزن جوانهدرصد  86خاك با 
ده شدند و یاز هم کامال پاشها  ن ماه ستهیو در فرورد دهیجذب کرده و شکاف برداشتند و سپس در اسفند ماه پالس يادیماه آب ز يدر د

  .ختندیرون ریب بذور داخل آن
  .یزن جوانهعروسک پشت پرده ه،  :يدیکل يواژها

  

The Biology of grand cherry (physalis divaricata) on crop wheat 
Abstract 

The rate of viability grand cherry seeds which were survived in three different depths (0, 10, 30 Cm) of soil and also 
biology of berry this weed studied after pouring in one year period in farm. Results showed that the seeds buried at 10-
30 Cm had the less mortality with 98 percent of germination and the seeds were remained on the soil surface had most 
mortality with 86 percent germination in one year period. The berry’s weed absorbed abundant water in January and 
February  catered after pouring at soil and withered in March and collapsed in April and seeds spilled out off.  
Key words: Grand cherry, Germination. 

  مقدمه
 يبذور علفها. باشد یم هرز علفاز آن  یاز مشکالت ناش يریت و جلوگیرین مرحله در مدیاول هرز علفک ی يو اکولوژ يولوژیشناخت ب

ش هر یباشند که افزا یم ژنیرگذار در طول عمر بذور شامل رطوبت، دما و اکسیسه فاکتور تاث. باشند یم يادیطول عمر ز يهرز در کل دارا
ات خواب ی، از جمله خصوصياساسا طول عمر بذر در خاك به اثر متقابل عوامل متعدد). 4(شوند یم کاهش طول عمر بذرکدام باعث 

و ) ط یمح يمثال، نور، درجه حرارت، آب و گازها يبرا( گذارد  یم موجود در خاك که بر شکستن خواب اثر یطیط محی، شرایذات
بذور لگومها و  یروند ول یم نیعا از بیسر یاهان زراعیبذر گراسها و گ). 1(دارد  یبستگ)  یبیمثل شکار و دگرآس(  یکیولوژیاثرات متقابل ب

 يبرا ياز دارند که آب کمترینشاسته ن ينسبت به بذور دارا یچرب يبذور دارا). 5(مانند یم یزنده باق یمدت طوالن يهرز برا يعلفها
رطوبت، دما و طول  ين ارتباط محتوایر گذار در ایتاث ين فاکتورهایمهم تر). 3(ددارن ين بذور عمر کمتریره داشته باشند و در کل ایذخ

بذر در خاك ممکن است  یشتر در مورد دوام و زنده مانیص داده اند که اطالعات بیهرز تشخ يمحققان علفها. باشد یم يدوره نگه دار
 ). 2(هرز شود يت علفهایریمد يسبب بهبود روشها

  ها مواد و روش
در خاك ) متریسانت 0 – 10 – 30( زش، در سه عمق یز پس از رییعروسک پشت پرده در پا هرز علف هرز علفبذور :  ر بذوریممرگ و 

ن بذور به مدت یا. ک قرار داده شدندین  بذور در اتاق تاریاز ا ین قسمتیهمچن. ر قرار داده شدندینفوذپذ یکیپالست يها سهیمزرعه  در ک
درصد  1 يمتر محتو یسانت 9به قطر  يها شید يدر پترمار یاز هر ت بذر 25 کسال،یپس از . شدند يدار گهط نین شرایک سال تحت ای

ورقه  هیبطور کامل در دو ال گراد یدرجه سانت 25و شبانه  30روزانه  متناوب يانکوباتور در دمادر  ها  شید يپتر. شدندآگار قرار داده 
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تعداد  .شدند یم شها هر روز جابجاید يپتر. اجرا شد یتکرار و به صورت کامال تصادف 3ش در یزماآ.شدندقرار داده  یکیدر تار یومینیآلوم
   .بودچه  شهیر یمدگآمشاهده برز ین یزن جوانه اسیو مق ،شمارشش یروز از شروع آزما 14بذور جوانه زده بعد از 

از سطح مزارع جمع ها  از  سته يز، مقدارییپرده در پا عروسک پشت هرز علفزش سته یپس از ر :ز ییزش در پایسته پس از ر يولوژیب
 یدگیزان از هم پاشیم 1386بهشت ماه یتا ارد 1385انه از مهرماه یبه طور ماه. ن در سطح خاك قرار داده شدندیاز زم یو در قسمت يآور
ن یم و بر اساس ایمختلف تقس ياسهایبه مق راها  سته یدگین اساس از هم پاشیبر ا. شد يریو خروج بذور از داخل آنها اندازه گها  سته
  ).يقرارداد(کامل سته  قرار داده شد  یدگیانگر از هم پاشیب 4انگر سته سالم و عدد یب 1اس عدد یمق

  بحث ج وینتا
 ریز يمتر یسانت 10- 30 يها ن بذور عمقیش عدم تفاوت در سبز شدن بین آزمایدر ا: عروسک پشت پرده هرز علفر بذور یمرگ و م

. ره در خاك داشتندیبا بذور ذخ يدار یتفاوت معن  یزن جوانهدرصد  86بذور واقع در سطح خاك با  یول). 1شکل(خاك مشاهده شد 
. ن رفته بودیدرصد آنها از ب 2کسال داشتند و فقط یر را در طول ین مرگ ومیکمتر یزن جوانهدرصد  98ر خاك با یبذور مدفون شده در ز

ن ین بذور تحت ایوم نشان داد که ایچ کدام جوانه نزدند و تست تترازولیشده بودند ه يکسال نگه داریک به مدت یکه در اتاق تار يبذور
با  يداشتند و از لحاظ آمار يشتریر بیکسال قرار داشتند مرگ و میکه در سطح خاك به مدت  يبذور. ط خاص به خواب رفته اندیشرا

قرار داشته و  يشتریب ییژن و تناوب دمایاحتماال بذور سطح خاك در معرض اکس. نشان دادند يدار یر خاك تفاوت معنیره در زیبذور ذخ
باشند زودتر  يشتریب ییژن وتناوب دماینچ که هر چه بذور در معرض اکسیف يها افتهین با ین رفته اند و ایاز بذور از ب يشتریجه تعداد بیدر نت
  .روند یم نیاز ب
 

  

عروسک پشت  هرز علفبذور  تفاوت درصد سبز شدن. 1شکل 
و ) ر خاكیمتر ز یسانت 30 - 10- 0(پرده در اعماق مختلف

 ياه مادریکه تازه از گ يدر اتاق و بذور ينگه دار( یطیمح
  )جدا شد ه اند

  

       

 بذور يمختلف نگه دار يمارهایت                                                                                    

ش یب يز داراین) ک هفته بعد از برداشتی(بذور تازه . ه بودندیقوه نام يدارا یچ کدام جوانه نزدند ولیشدند ه يکه در اتاق نگه دار يبذور
  .بودند یزن جوانهدرصد  98از 
از  يزییپا ين سرماین اولدیعروسک پشت پرده با فرا رس هرز علفبوته : زییزش در پایعروسک پشت پرده پس از ر هرز علفسته  يولوژیب
ن یبذر ا 1000وزن . خته و بوته لخت شدیبوته ر يپاها  درصد سته 95ش از ین سرما بیبا بروز اول. ن در آبانماه اتفاق افتادین رفت و ایب

پس  هرز لفعن یبذر ا یباشد ول یم هرز علفن یز بودن بذر این نشان دهند کوچک و ریباشد که ا یم گرم 1پس از خشک شدن  هرز علف
اس ین مقیم کرده و بر اساس ایمختلف تقس يسته ها، آنها را به گروهها یدگیبرحسب از هم پاش. شود یم خارجها  زش به ندرت از ستهیاز ر

پوسته  يزیین باران پایزش سته و با اولیبا ر). يقرارداد(باشد  یم کامل سته یدگیاز هم پاش) 1جدول(انگریب 4انگر سته سالم و عدد یب 1عدد 
ر خاك وجود داشت ین حالت در بذور سطح خاك و بذور زیا. وب مانند به خود گرفتندیآب جذب و متورم شدند و حالت تها  سته

بر . بودها  ن مرحله در شکافتن و ترك برداشتن ستهین زمان اولیاد آب از نوك ترك برداشته و ایبر اثر جذب زها  ماه سته يدر د). 1حالت(
ر خاك زودتر آب از دست یموجود در ز يها در بهمن ماه سته). 2حالت(ده شدند یخارج و به مرور زمان پالسها  آب از ستهجاد ترك یاثر ا
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ده شده یز پالسیموجود در سطح خاك ن يها ده شدن بودند، ستهیسم ها، در حال پوسیکرواگانیده شده و در اثر حمله میدادند و زودتر پالس
ر خاك  چه  سطح  خاك  یچه  زها  با تمام ستهین ماه تقریدر ا. هوا خشک و سفت شده بود یال در اثر خشکپوسته سته احتما یبودند ول
در . بودند يالژیده شده و فاقد ماده موسین زمان نرم و پوسیز در ایر خاك  نیموجود در  ز يها سته. را از دست داده  بودند يالژیماده  موس
 يها مانده بود و سته یآن باق يمانند درآمده  و فقط رگبرگها يباشد بصورت مشبک و تور یم سبرگپوشش آنها که همان کاها  تمام سته
دن، با یر خاك در حال پوسیموجود در سطح و ز يها در اسفند ماه سته.  حالت خود را از دست نداده بودند یده را در بر گرفته ولیپالس

ب یدر حال تخر یطیر عوامل محیدر واقع پوست سته در اثر حمله قارچها و سا. دندن فشار دست له شده و بذرها از آن خارج  شیکوچکتر
ده و فقط تا یاز هم پاشها  با تمام ستهین ماه تقریدر فرورد). 3حالت (شکل مربوط به کاسبرگ را داشتند  يهنوز حالت تور یشدن بود ول

 یسانت 1تا ها  درصد بذور، در اطراف سته 99با یخ تقرین تاریادر ). 4حالت (کاسبرگها حالت مشبک خود را حفظ کرده بودند  يحدود
ده شده بودند و بذور آن هنگام سبز شدن یر خاك قرار داشتند کمتر از هم پاشیکه در ز يها ن حال ستهیبا ا. اطراف پخش شده بودند يمتر
  .شدند یم خارج ییک نقطه و به صورت کپه ایبا از یتقر

 4انگر سته سالم و یب 1سته که  یدگیبر حسب از هم پاش 4تا  1اعداد از . مختلف يدر زمانها 4تا  1اس از یب مقسته بر حس يولوژیب. 1جدول 
  کامل سته یدگیانگر از هم پاشیب
  )ماه(زمان   )حالت(اسیمق

  آبان، آذر  1
  يد  2
  بهمن  3
  اسفند  3
  بهشتین اردیفرورد  4

  
داشته و کشت گندم  با توجه  يادیاحتماال طول عمر ز هرز علفن یانجام گرفته، بذور ا يهایتوان گفت با توجه به بررس یم به طور خالصه

 .د باشدیار مفیبس هرز علفن یت و کنترل ایریباشند بتواند در مد یم فاقد خواب هرز علفن ینکه بذور ایبه ا
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