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چکیده
Hordeum spontaneumهاي مختلف جودره (منظور بررسی واکنش اکوتیپبه C. Kochدر کش سولفوسولفورن ) به علف

این در در بخش تحقیقات گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه تهران انجام شد.1393در سالاي دماهاي مختلف مطالعه
درجه 35- 37و 25- 27، 15- 17، 5-7کش سولفوسولفورن در چهار دماي مختلف جودره به علفاکوتیپ15، پاسخ پژوهش

مورد ارزیابی قالب طرح کامالً تصادفی صورت اسپلیت فاکتوریل درها بههاي مختص این نوع آزمایشدر اتاق رشدگرادیسانت
کش سولفوسولفورن در هاي مختلف جودره پاسخ متفاوتی به کاربرد علفآمده نشان داد که اکوتیپدستنتایج به.قرار گرفت

اد جودره افزایش یافت، و فقط تعديهادهند. با افزایش دما، صفات وزن تر، وزن خشک و ارتفاع اغلب تودهدماهاي مختلف می
بنابراین با توجه به درجه حرارت و مرحله ) را نسبتاً تحمل نمایند.گرادیدرجه سانت37(ها توانستند دماي باالکمی از توده

رود باید مورد توجه قرار گیرد تا بیشترین کنترل کش در آن بکار میرشدي جودره در مناطق مختلف، زمان و دمایی که علف
ممکن حاصل گردد.

اقلیم، اکوتیپ، سولفوسولفورون.لیدي: کهايواژه

The study of different temperature effects on wild barley responses to sulfosulfuron

Sirwan Babaei1, Hassan Alizadeh2, Mohammad Ali Baghestani3

1- Ph.D. weed science at University of Tehran
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Abstract
In order to investigate the response of wild barley (Hordeum spontaneum C. Koch) different ecotypes to
sulfosulfuron under different temperatures in lab conditions, an experiment was conducted at the research lab of
the Department of Agronomy and Plant Breeding, University of Tehran in 2014. This study investigated the
difference in response of 15 ecotypes of wild barely to sulfosulfuron in four different temperature regimes; 5-7,
15-17, 25-27, 35-37 °c, in the growth chamber in a factorial split organized in CRD. The results showed that
there are significant differences between ecotypes responses to sulfosulfuron in different temperatures. With
regard to temperature increase, the traits of H. spontaneum of most of the masses were improved, and only a few
of ecotypes had partial tolerance in high temperature (37°c). Although according to the temperature and
Hordeum spontaneum growth stage in different regions, herbicide time of application and the temperature need
to considered to have more and better control of this weed.
Keywords: climate, ecotype, sulfosulfuron.
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مقدمه  
Hordeum spontaneum)زا به گندم، جودرههاي هرز خسارتعلفانیدر م C. Koch.)از یکیبه عنوان ریاخيهادر سال
و یمناطق مانند فارس، خوزستان و کرمانشاه مطرح شده است (باغستانیهرز مهم و مساله ساز مزارع گندم برخيهاعلف

جودره انجام شده که يمختلف بر رويهاکشعلفییکارانهیدر زمقاتییتحق. )1389و جوکار، ی؛ جمال1386همکاران، 
ثبت يهاکشاز علفکیچینشان داده است که هقاتیتحقنیاجهیحاصل شده است. در مجموع نتزیاندکی نییهاشرفتیپ

شده، هاي ثبتکشدر بین علف).1386و همکاران، ی(باغستانستندیشده در گندم، قادر به کنترل کامل جودره ن
هرز و زمان کش تحت تاثیر مراحل فنولوژي علفسولفوسولفورون بیشترین کارایی را در کنترل جودره دارد، اما کارایی این علف

هرز از لحاظ مرحله رشدي متفاوت است، زمان کاربرد عالوه بر اینکه علف.)2007(باغستانی و همکاران، یابدکاربرد تغییر می
هاي هرز، در مناطق بذور علفیزننیاز دمایی، جهت جوانهدما نیز در مناطق مختلف با توجه به نوع اقلیم کامال متفاوت است.

قرار ریشرایط محیطی قرار گرفته و احتمال دارد میزان و نحوه کنترل و مبارزه با آن را تحت تأثریمختلف ممکن است تحت تأث
و شکل از خود اندازههرز در طیف وسیعی از شرایط محیطی رویش یافته و تنوع بسیار زیادي در هاي علفدهد. بیشتر گونه

هاي ژنتیکی داخل و پذیري فنوتیپی و یا در اثر تفاوتاین تنوع ممکن است بیشتر در اثر انعطاف.)1982(بارت، دهندمینشان 
هاي زنی در بین جمعیت) نشان دادند که جوانه1392بابائی و همکاران (.)1996(هرمانوتز و ویور، ها باشدبین جمعیت

هرز بیدگیاه با تحقیقات برخی محققین نشان داده است که علفتفاوت وجود دارد.هرز جودره با توجه به شرایط اقلیمی،علف
؛ کسلی، 1972(بیرد و بگمن، بهتر کنترل شده استگرادیدرجه سانت32درجه نسبت به 16کش گالیفوسیت در دماي علف

کش صورت و یا جذب و انتقال علفاي مبنی بر اثرات دما بر میزان کنترلهرز جودره مطالعهعلفي. تاکنون بر رو)1972
هرز در نقاط مختلف کشور وجود دارد که اي حاکی از تفاوت در زمان کنترل این علفها چاپ نشدهنگرفته است، اما گزارش

هاي مختلف جودرهبنابراین این مطالعه با هدف بررسی تاثیر دما بر روي اکوتیپکش شده است. گاهی موجب عدم کارایی علف
انجام شد.تفاوت ژنتیکی اثبات شده در مطالعات چاپ نشده از نگارنده)(داراي

مواد و روشها
، شهرکرد، بروجرد، یزدشامل مرودشت، خیز کشور هرز جودره از مناطق مختلف گندمعلفهاي، توده1391در ابتدا در سال 

آوري شد و تا زمان آزمایش جمعو مشهد قم، قزوین، کوهدشت، اردبیل، ارومیه، مریوان، کامیاران، کرمانشاه، همدان، ایالم
صورت فاکتوریل این آزمایش بهدید. نگهداري گردانشگاه تهران درجه گروه زراعت و اصالح نباتات 4در سردخانه ) 1393سال (

سطح دمایی با 4جودره و فاکتور دوم، شامل توده15تکرار انجام شد. فاکتور اول، 4و در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با 
قرار داده شدند. قبل از شروع این گرادیدرجه سانت35-37و 25- 27، 15-17، 5- 7دماهاي متناوب شب و روز به ترتیب 

هاي مختلف جودره در شرایط یکسان سال قبل) جهت حذف خصوصیات و شرایط رشد گیاه مادري، بذور تودهکمطالعه (ی
تا زمان شروع این مطالعه نگهداري شد. گرادی+ درجه سانت4در سردخانه با دماي کشت شده، و پس از بذردهی، برداشت و 

هاي حاوي هاي یک لیتري انتقال یافت. گلداناندازه به گلدانهمايهدار شده و گیاهچهها در آزمایشگاه جوانهبذرهاي این توده
ساعت تاریکی)، آبیاري به 10ساعت روشنایی/14ور و نگرادیدرجه سانت20-25اي (دما هرز جودره در شرایط گلخانهعلف

گیاهان موردمطالعه کهيطورهدستگاه آبیاري خودکار، نگهداري شدند، بلهیوسلیتر) بهمیلی250ساعت 48میزان الزم (هر 
.تحت تنش و استرس قرار نگیرند تا به مرحله رشدي مورد نظر برسند

اي زنی رسیدند و سپس با استفاده از سمپاش پشتی ماتابی کالیبره شده با نازل شرهاز سه هفته گیاهان به مرحله پنجهپس
کش، گرم ماده تجاري در هکتار بر روي گیاهان مورد نظر پاشیده شد. پس از کاربرد علف27سولفوسولفورن به مقدار کشعلف

بود، نگهداري یپاشمذکور (فاکتور دوم)، و آبیاري و نور که مانند مرحله قبل از سماییدمها در اتاق رشدهاي با شرایط گلدان
ها بر اساس مرتبه انجام شد. تغذیه خاك گلدان1-2اي ها بر اساس ارزیابی وضعیت رطوبتی خاك هفتهشدند. آبیاري گلدان

آزمایش خاك و مطابق نیاز کودي گندم بود.
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توده انجام شد. نتایج آخرین مرحله گیري زیستو اندازه(EWRC)کنترل جودره به دو روش چشمیارزیابی کارایی تیمارها در
کارایی برخی تیمارها بر اساس ارزیابی چشمی در کنترل کهیروز هنگام30از گذشت پس.ارزیابی در نتایج ارائه شده است

در آون به مدت هابا قرار دادن نمونهآنهاخشکگیري وزندازهها و اناشت نمونهدرصد ارزیابی گردید، اقدام به برد100جودره 
بیبه ترتExcel 2013و SAS 9.1افزار به دست آمده از این مطالعه با استفاده از نرميهاداده.گردیدگیري ساعت اندازه72

تجزیه واریانس شده و نمودارهاي آن رسم گردید.

ایج و بحث نت
وزن خشک بوته گرادیدرجه سانت27دما تا شیها با افزاکش در همه اکوتیپبدون علفماریدر تنتایج حاصل نشان داد که 

(عدم از ارتفاعشتریوزن خشک بيهانیانگیمنیتر بوته شد. تفاوت بدما باعث کاهش وزنشتریبشیکرد اما افزادایپشیافزا
کش علفماریوزن خشک بوته نسبت به ارتفاع داشته است. تيرويشتریدما اثر بکهدهدینشان منیبود که انمایش)

.در وزن خشک بوته شديدارینظر از اکوتیپ و درجه حرارت باعث کاهش معنصرف

هاي کش سولفوسولفورن در اکوتیپهاي به دست آمده از صفت وزن خشک جودره نشان داد که کارایی علفمیانگینبررسی
کمتري ریکش قرار گرفتند، تأثتحت تیمار علفگراد،یدرجه سانت5-7که در دماي زمانیمشهداردبیل، کوهدشت، قزوین و 

). الف- 1-نسبت به شاهد بدون تیمار افزایش یافت (شکلکشعلفتر جودره در تیمار داشت بطوریکه میزان وزن

-37، د) 25-27، ج)15-17، ب) 5-7الف) کش سولفوسولفورن در دمايعلفریمقایسه میانگین وزن خشک جودره تحت تأث:1شکل 
گرادیدرجه سانت35

).باشندخطوط بار، نشانگر خطاي استاندارد می(

کش قرار گرفته و وزن خشک آنها نسبت به شاهد بدون علفریهرز جودره در دماي پایین، تحت تأثهاي دیگر علفاکوتیپ
ب -1- شکلکش سولفوسولفورن داشتند. با توجه به ها حساسیت بیشتري به علفتیمار کاهش یافت. احتمال این اکوتیپ

کش قرار گرفته و وزن خشک علفریتحت تأثگرادیدرجه سانت15- 17، مریوان و کوهدشت در دماي مرودشتهاي توده

(الف)ب)(

د)                                                                       (ج)(
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درجه 25- 27هاي جودره در دماي دار نسبت به شاهد بدون تیمار داشت. همچنین همه اکوتیپودره کاهش معنیج
دار  و یا مشابه هم مشاهده کش قرار گرفته و در هرکدام با توجه به شاهد بدون تیمار کاهش معنیعلفریتحت تأثگرادیسانت

مانند همدان، کامیاران، مریوان، گرادیدرجه سانت35-37مناطق با اقلیم سرد در دماي هاياکوتیپ.)ج- 1-شد (شکل
تیمار ریکرمانشاه، اردبیل و قزوین در شاهد بدون تیمار، کاهش وزن خشک جودره مشاهده شد، اما گیاهانی که تحت تأث

).د- 1-د (شکلبودنوردارتر بیشتري برخکش بودند، دماي باال را تحمل کرده و از وزنعلف
و همچنین ردیگیدما قرار مریکش سولفوسولفورن تحت تأثدهد که کارایی علفطور کل نتایج این پژوهش نشان میبه

دهند. دلیل این پدیده ممکن است بیشتر به هاي متفاوتی از خود نشان میهاي مختلف جودره در دماهاي مختلف واکنشتوده
اقلیم در گیاه بیشتر ریهاي بقایی این گیاه تحت تأثعنوان مکانیسمبهیاديزيهاطی سالباشد کههاي ژنتیکی خاطر تفاوت

هرز در مناطق مختلف متفاوت دهد که توصیه مبارزه با این علفاند. همچنین نتایج حاصل از این بخش نشان میبیان شده
درجه حرارت محیط و مرحله رشدي وصایط محیطی بخصهرز اقدام نمود که شرباشد و زمانی باید به مبارزه علیه این علفمی

کهيطورزنی، دماي محیط بسیار پایین باشد بهاي اوایل مرحله پنجهجودره مورد توجه قرار گیرد. ممکن است در منطقه
.هرز برخوردار باشدکش نتواند از کارایی مناسبی جهت کنترل علفعلف

تواند به گیاهان زراعی نیز آسیب جدي بزند.  در این رابطه تحقیقی کش در دماهاي پایین و باال میکاربرد علفهمچنین
کش  ترالکوکسیدیم در دماي پایین کاهش یافته و به گیاه زراعی نیز خسارت صورت گرفت و نتایج نشان داد که کارایی علف

کارایی يدما بر روریشود که با توجه به تأث. بنابراین پیشنهاد می)1999(هال و همکاران، چشمگیري وارد نموده است
هاي جودره، در هر منطقه با توجه به اطالعات هواشناسی، اقدام به مبارزه کش سولفوسولفورن و همچنین تفاوت اکوتیپعلف

هرز صورت گیرد.علیه این علف
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