
 

 ( و Hordeum spontaneum [C. Koch]هرز جودره )هایبینی ظهور گیاهچه علفپیش

 های دمایی در شرایط کرج( با استفاده از مدل.Polygonum aviculare Lبند )هفت
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 چکیده
در مزرعهه حقیییهاحی    1391-92های دمایی، آزمایشی در فصل زراعی بند با استفاده از مدلو هفت های جودرهبینی زمان ظهور گیاهچهجهت پیش

بند در مزرعه زودحر احفاق افتاد، به طوری که در حاشیه خارجی و مرکز مزرعهه  نتایج رویش هفتپردیس کشاورزی دانشگاه حهران اجرا گردید. بر اساس 
جهودره در حاشهیه خهارجی مزرعهه در      ههای گیاهچهه در مزرعه ظاهر شدند.  روز رشد -درجه 2/26 و در گذشت چهارده هفته بعد از کاشتها با گیاهچه
در غیها  حها     ظهاهر شهدند.   روز رشهد  -درجه 8/35ها با گذشت چهارده هفته بعد از کاشت و در یاهچهحری احفاق افتاد و گباال روز رشد -درجه متوسط

که در مرکز و به یک مرحبه افزایش یافت در حالی روز رشد -درجهواحد  50پوشش گندم )حاشیه خارجی مزرعه( سبز شدن حجمعی جودره پس از دریافت 
بند در حاشیه مزرعه در اوایل رشد و حا قبل از که بیشترین سبز شدن هفتاز آنجابه کندی افزایش یافت.  حاشیه داخلی مزرعه سبز شدن حجمعی گیاهچه

باشد عملیات کنترل نظیر سمپاشی باید زودهنگهام و در اوایهل فصهل رشهد     هرز غالب میافتد لذا در مزارعی که این علفروز رشد احفاق می -درجه 100
 صورت گیرد. 

 
  روز رشد، مدل لجستیک-درجه دره،جوبانک بذر،  های کلیدی:واژه

 

 4 3 2 1 مقدمه

های مدیریت نوین به جای سعی در جههت حهذع علهف   در روش
هرز شده اسهت کهه خهود    هایهرز، حأکید بر مدیریت جوامع علفهای

باشهد.  هرز با گیاه زراعهی مهی  مستلزم شناخت دقیق روابط پویای علف
کاربردههای عملهی در    ،اه زراعی به دمها هرز یا گیآگاهی از پاسخ علف
حوانهد  ثیر آن، گیهاه زراعهی مهی   أکه حقت حه دارد انتخا  حاریخ کاشت 
حیریبها از اوالهل    (.13)هرز بازدهی بیشتری داشته باشد نسبت به علف

ههرز بهه حهدریج    ههای میالدی، موضوع الگوی رویش علف 60ی دهه
ر بهاال بهردن کهارایی    امها اهمیهت آن د  ( 16)مورد مطالعه قرار گرفتند 

های اخیر با درک و حوجه بیشتری روبرو های هرز، در سالکنترل علف
هرز هایزنی و رویش علفثر در جوانهؤعامل م یکی ازشده است. دما 

 بسیار متغیر آن سطح رویی زیر در خاک روزانه حرارت درجه (.9)است 
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 (.8) باشهد مهی  ههرز ههای علهف  بهذر  زنیجوانه بر مستییم اثر دارای و
 و رخهدادهای بیولهوكیکی   حفسهیر  در دمهایی  -زمهان  مهدل  از استفاده
 سهطح  بهه  رسهیدن  و ههرز ههای علهف  مدیریت موقع به گیریحصمیم

 حیهویمی  اطالعهات  براسهاس  گیهری حصمیم ثرحر ازؤم کنترل، مطلو 

واکهنش   سهازی کمهی  بهرای  غیرخطهی  رگرسهیون  هایاز مدل .است
، 2)اسهت   استفاده شهده  دما به نسبت گیاهان بذور رویش و زنیجوانه
زمهان دمهایی مهورد نیهاز جههت       (15لبالنک و همکاران )(. 17و  10

 واحهد ککهر کردنهد.    500حهره را  های سهلمه حکمیل سبز شدن گیاهچه
نیز زمان دمایی مورد نیاز جههت رسهیدن    (16لیگوایزامن و همکاران )

کردنهد و در   واحد اعهالم  460را  5حرهدرصد از سبز شدن سلمه 75به 
 75نیهاز دمهایی حها رسهیدن بهه       (8دورادو و همکاران ) آزمایشی دیگر

واحهد زمهان دمهایی اعهالم      536را  6درصد سبز شدن بهرای سهوروع  
 کردند. 
 برخی بذر خوا  شکست در ثرؤم عنوان عامل به نور کهآنجالی از

 حقهت  ههرز علف رویش بینیپیش است، مطرح هرزعلف هایاز گونه

 رویش آن در که حقیییی در نیاز به بررسی دارد. زراعی گیاه ازاندسایه

                                                           
5- Chenopodium album 

6- Echinochloa cruss-galli 
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ه مشهاهد  ،شهد  بررسهی  گنهدم  رشد فصل در طول هرزعلف گونه چند

 نسبت گندم پوشش حا  که زمانی حا 1ریشه قرمز خروسحا  که گردید

 در و داشت رویش حوان ،دهد کاهش 7/0به  را دور به قرمز قرمز نور

شهد   متوقهف  کامال 2وحشیحر  از ایونهرویش گ 9/0از  کمتر نسبت
گزارش کردند که حضور  (25و  24). در میابل رومان و همکاران (14)

حره نداشت. رومان و حاثیری بر ظهور گیاهچه سلمه یا عدم حضور کرت
( اظهار کردند که معمهوال حها  پوشهش کرت حها بعهد از      24همکاران )

رطوبهت در  نیهش  چهه  اگر شهود. های هرز بسته نمیظهور بیشتر علف
ی آبیاری، های کشت که بواسطهزنی بدیهی است اما در سیستمجوانه

رسهد  شود، به نظر میرطوبت دیگر عاملی مقدود کننده مقسو  نمی
ی دمای حجمعی خاک باشد بتوان حری که حنها دربرگیرندهبا مدل ساده
 -های هیدروحرمال )رطهوبتی بینی خوبی نزدیک به همان مدلبه پیش

حوانهد بها   های دمایی رویش مهی . در این شرایط مدل(8)دمایی( رسید 
سهاده حوصهیف شهوند کهه در آن، رویهش       لیدییک منقنهی سهیگمو  

 3های هرز در ابتدای فصل، حابعی از زمهان دمهایی خهاک   حجمعی علف
 است. 

اسهتان   16اکنون در بهیش از  هم 4بر اساس حقیییات اخیر جودره
 بهه گسهترش اسهت   گی آن در مزارع گندم روایران وجود دارد و پراکند

های مورفولوكیکی و فیزیولهوكیکی بسهیاری   . جودره دارای شباهت(1)
کش انتخابی بهرای کنتهرل آن   است در نتیجه هیچ علف به جو زراعی

های هرز در دنیا حرین علفیکی از گسترده 5بند. هفت(12) وجود ندارد
(، کرت 28در نخهود )  نآکاهش عملکرد به دلیهل حضهور    کهباشد می
 ( گزارش شده اسهت. داشهتن  18( و مراحع )23(، گلرنگ )5(، گندم )4)

 بینهی پهیش  بها  شود کهمی موجب گونه هر برای معین رویش الگوی

 ههای علهف  کنترل زمان مناسب هرز، هایعلف رویش الگوی و زمان

 هرزعلف رقابت کاهش در حواندمی بینیپیش این گردد. مشخص هرز

برنامه  از استفاده همچنین و کشعلف مصرع و کاهش زراعی اهگی با
 . حاکنون بیشتر حقیییات انجام شده در(3)باشد  موثر مناسب مدیریتی

علهف  رویش بر زراعی گیاه حا  پوشش ثیرأو ح بوده زراعی گیاه غیا 
 است.  شده گرفته نادیده هرزهای

 

 هامواد و روش

و بههار   1391زمسهتان   و ای طی سه فصهل پهاییز  آزمایش مزرعه
واقع در کر  با مشخصهات  در مزرعه حقیییاحی دانشگاه حهران،  1392

دقییهه شهمالی، ارحفهاع     35دقییه شهرقی و   57درجه و  50جغرافیایی 

                                                           
1- Amaranthue retroflexus 

2- Raphanus sp 

3- Soil Thermal Time 

4- Hordeum spontaneum [C. Koch]  

5- Polygonum aviculare L. 

مزرعهه  اجهرا شهد.   متر میلی 241متر و متوسط بارندگی ساالنه  1361
 ربهذو  کشهت  از بعد قبل حقت کشت کرت بود. سالمورد آزمایش، در 

کهوادرات   4 شد. هاکوادرات نصب به اقدام آبیاری اعمال از بعد و گندم
 2مرکهز مزرعهه و    درکهوادرات   4حاشهیه خهارجی،    مربع درمتر 1×1

هها بهه دو   وادراتهر که شدند.  نصبحاشیه داخلی مزرعه  درکوادرات 
برداری بانک بهذر و  قسمت مساوی حیسیم شد و یک قسمت به نمونه

ها اختصها  داده شهد. از ههر    سی رویش گیاهچهقسمت دیگر به برر
متهری برداشهته شهد.    سهانتی  5حا  0کوادرات سه نمونه خاک از عمق 

ها جهت شستشو از صافی فلزی عبور داده شهدند و درون  سپس نمونه
گراد قرار گرفتند حها  درجه سانتی 65ساعت در دمای  24آون به مدت 
رز جلوگیری شود. نمونهه های هزنی بذور علفاز جوانه حا ندخشک شد

هایی از جنس حریهر ریختهه شهده و در    های بدست آمده داخل کیسه
حوسهط بینهی   شستشو، بهذور داخل آ  قرار داده شدند. پس از دو روز 

شمارش  .(26)ر دو چشمی مورد شناسایی و شمارش قرار گرفتند کوال
انجهام و پهس از   ههر هفتهه   هها  داخل کوادراتهای سبز شده گیاهچه
در طول شبانه روز و  هواحذع شدند. دمای حداکثر و حداقل  رششما

در ایستگاه هواشناسی واقع در نزدیکی )چند  هوامیانگین دمای روزانه 
ی مهورد آزمهایش ثبهت شهد و از ایهن دماهها بهرای        صد متری( قطعه
 -روز رشد حجمعی در طول آزمایش استفاده شد. درجه -مقاسبه درجه

 مقاسبه شد. 1ا استفاده از معادله ب GDDروز رشد یا همان 

 GDD                    (1معادله )

به حرحیب حداکثر و حداقل دمای روزانه و  minTو  maxTکه در آن 
bT ههای انجهام   است. بر اساس بررسهی  هرزعلفزنی صفر پایه جوانه

 5 (27بند )( و هفت11زنی برای جودره )شده در قبل دمای پایه جوانه
زنهی در  گراد در نظر گرفته شد. برای بررسی رونهد جوانهه  درجه سانتی

روز رشد  -روز رشدهای روزانه با هم جمع و درجه -طول زمان، درجه
 xحجمعی مقاسبه شد. این شاخص بهه عنهوان زمهان دمهایی، مقهور      

ههای  ای گیاهچهه ها را به خود اختصا  داد. نتایج شمارش دورهمدل
هم جمع و به عنوان سبز کردن حجمعی هرگونه در طول هرگونه نیز با 

برای  قرار گرفت. yر فصل در نظر گرفته شدند. این شاخص روی مقو
( 2سه پارامتره لجسهتیک )معادلهه    یها از معادلهبدست آوردن منقنی

 . (20و  6استفاده شد )
y= a /)1 + exp {b ]log (x0) - log (e)[}(         )2( معادله 

: زمهان  xمتغیر وابسته )حعداد گیاهچه سبز شده(،  yن معادله، در ای
شیب منقنی یا نهر  رویهش   : bزنی، حداکثر جوانه: a(، GDDدمایی )

 50الزم برای رسیدن به  GDDمیدار  :GDD ،0(e)x به ازاء هر واحد
های رگرسهیون غیرخطهی بها    درصد رویش نهایی هستند. برازش مدل

 انجام شد.  ver. 12  SigmaPlotافزارکمک نرم
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 نتایج و بحث

رونهد الگهوی رویهش    حوانست خوبی هحابع لجستیک سه پارامتره ب
بهر اسهاس   را در مناطق مختلف مزرعه  بندو هفت های جودرهتعیجم
. حخمین پارامترهای حابع فوق برای ههر  مایدحوصیف ن روز رشد -درجه

 ههرز بهود  دو گونهه علهف  مکان از مزرعه نشانگر حفاوت الگوی رویش 

 امکهان  ،ایساله دو آزمایش طی نیز(20) همکاران و (. مایرز1 )جدول

 6 حجمعهی  رویش بینیپیش را جهت خاک دمای روز درجه از استفاده
 مدل که دنددا نشانه و کرد بررسی آمریکا، در سالهیک هرزعلف گونه

 6 هر حجمعی های رویشباال به داده بسیار حبیین ضریب با لجستیک
 . شد داده برازش دمای خاک، روز درجه در میابل هرزعلف گونه

 

معادله لجستیك سه پارامتره به روش تجمعی با استفاده از در مناطق مختلف مزرعه بند و هفتپارامترهای برآورده شده سبز شدن جودره  –1جدول 

  رشد-درجه روز مقیاسدر 
Table 1- Estimated parameters of seedling emergence of wild barely and prostrate knotweed at different parts of field based 

on logistic model versus GDD 

   Wild barely  جودره Prostrate knotweed  هفت بند

adj2R 0X b a adj2R 0X b a 
 مکان سبز شدن

Emergence place 

0.99 48.40(0.53) 7.67(0.55) 115.49(1.02) 0.99 118.91(1.13) 10.74(0.94) 5.10(0.8) 
 حاشیه داخلی مزرعه

Inner margin of field 

0.99 46.24(0.53)  4.23(0.19) 84.60(0.64) 0.99 95.07(0.22) 19.49(0.66) 11.95(0.4) 
 مرکز مزرعه

Center of field 

0.99 38.33(0.21) 16.75(1.45) 9.01(0.5) 0.99 51.73(0.5) 6.79(0.4) 72.14(0.54) 
 حاشیه خارجی مزرعه

Outer margin of field 

aیا حداکثر سبز شدن،  : حد باالb شیب منقنی یا نر  رویش به ازای هر  :GDD ،x0 میدار :GDD  درصد سبز شدن حجمعی 50برای رسیدن به 

tive emergence : GDD for 50 percent cumula50Upper limit, b: slope curve or emergence rate per GDD, x a: 
 

ههای جهودره نسهبت بهه     روند رویش حجمعی گیاهچهه  a 1 شکل
دههد. شهاخص  را در مناطق مختلف مزرعه نشان مهی  روز رشد-درجه

ی رویش نشان داد کهه رویهش جهودره در حاشهیه     های مقاسبه شده
حهری احفهاق افتهاد و    پهایین  روز رشهد -درجهخارجی مزرعه در متوسط 

روز -درجهه  8/35ده هفته بعد از کاشت و در ها با گذشت چهارگیاهچه
رشد در مزرعه ظاهر شدند. پس از این منطیه رویش جودره در مرکز و 

وز رشهد در  ر-درجهه  3/100و  8/87حاشیه داخلی مزرعه به حرحیب در 
(. همچنین 1هفته پس از کاشت( احفاق افتاد )جدول  20و  19مزرعه )

مزرعهه زودحهر از سهایر     های جودره در حاشیه خهارجی رویش گیاهچه
درجه روز رشهد بها    6/113هفته پس از کاشت در حدود  21مناطق در 
به پایان رسید، درحالی که رویش جودره پس از  72های حعداد گیاهچه

 7/142و  128این منطیه در مرکز و حاشیه داخلی مزرعه به حرحیب در 
دره در بهه پایهان رسهید. جهو     5و  12درجه روز رشد با حعداد گیاهچهه  
حهری، زودحهر در   پایین روز رشد-درجهحاشیه خارجی مزرعه با دریافت 

مزرعه ظاهر شده و حراکم بیشتری از آن پیش از سایر مناطق، مزرعهه  
حوانند در اوایل فصهل  را در بر گرفت. لذا در این منطیه بذور جودره می

مهان  حواند کشاورزان را در احخاک بهترین زرشد، سبز شوند، این امر می
دههد در غیها  حها     نشان می a1که شکل کنترل یاری کند. همانطور

پوشش گندم )حاشیه خارجی مزرعه( سبز شدن حجمعی جودره پس از 
یابهد در  به یک مرحبهه افهزایش مهی    روز رشد-درجهواحد  50دریافت 
که در مرکز و حاشیه داخلی مزرعه سبز شدن حجمعی گیاهچه به حالی

گزارش کردند کهه در   (22) همکاران اورکات و یابد.کندی افزایش می

درصد سبز شهدن حجمعهی    25غیا  کرت زمان الزم برای رسیدن به 
( کهاهش حهراکم   19کاهش یافت. مولر و کهالوی )  درصد در انتاریو 16

کهه  را زمهانی  قرمزخروس ریشهو حا  2خرچنگعلف ،1حره، خرفهسلمه
دلیل کهاهش سهطح    حواند بهکرت حضور داشت گزارش کردند که می
 نور زیر حا  پوشش گیاه زراعی باشد. 

بنهد در حاشهیه خهارجی و مرکهز مزرعهه در متوسهط       رویش هفت
ها بها گذشهت چههارده    افتاد و گیاهچه قحری احفاپایین روز رشد-درجه

درجه روز رشد در مزرعه ظهاهر شهدند.    2/26هفته بعد از کاشت و در 
هفته پس از کاشهت در   16در بند در حاشیه داخلی مزرعه رویش هفت
(. همچنین 1روز رشد در مزرعه احفاق افتاد )جدول  -درجه 3/43حدود 

بند در حاشیه خارجی مزرعه زودحهر از سهایر   های هفترویش گیاهچه
رشهد بها   -درجهه روز  4/52هفته پس از کاشت در حدود  17مناطق در 
بند پس از که رویش هفتبه پایان رسید، درحالی 9های حعداد گیاهچه

و  97این منطیه در حاشیه داخلی و مرکز مزرعه به حرحیهب در حهدود   
بهه پایهان رسهید.     25و  21روز رشد با حعداد گیاهچهه  -درجه 45/150

بند در حاشیه داخلی مزرعه نر  رویهش بهاالحری را بهه ازاء    البته هفت
روز رشد دریافتی نسبت به سایر مناطق از خود نشان داد، یعنی  -درجه
روز رشد حعداد گیاهچه بیشتری نسهبت بهه    -ا افزایش هر واحد درجهب

 سایر مناطق مزرعه به سطح خاک آمدند. 
 

                                                           
1- Portulaca oleracea L. 

2- Digitaria sanguinalis (L.) Scop 
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دریافتی در  GDD)روز رشد -درجه مقیاسدر مناطق مختلف مزرعه در ( bبند )و هفت (a) های جودره رویش تجمعی سبز شدن گیاهچه -1شکل 

 ل(. طول فص

Figure 1- Cumulative seedling emergence of wild barely (a) and prostrate knotweed (b) at different parts of field versus 

GDD. 
 

 ها در حاشیه داخلی مزرعههرز و درصد سبز شدن آنهایمیانگین تعداد بذر، گیاهچه علف -2جدول 

Table 2- Mean number of seed, seedling and its emergence percentage in inner margin of field 

 درصد سبز شدن 

 )بذر/گیاهچه(

Percentage of emergence 

(seed/seedling) 

 هرزگیاهچه علف

 ()تعداد گیاهچه در متر مربع 

Weed seedling bank (number of 
2seedling/m 

 

 بانك بذر

 )تعداد بذر در متر مربع( 

Seed bank (number of 

)2seed/m 

 هرزعلف گونه

Weed species 

 حاشیه داخلی مزرعه
 inner margin of field 

15.70 2 12.74 
  جودره

 Wild barely 

19.44 62 318.90 
 هفت بند

Prostrate knotweed 

 همرکز مزرع  
Center of field 

23.95 6 25.05 
  جودره

 Wild barely 

15.92 38 238.64 
 هفت بند

Prostrate knotweed 

 حاشیه خارجی مزرعه

Outer margin of field 

25.91 66  254.78 
  جودره

 Wild barely 

 8.83  9 101.91 
 هفت بند

Prostrate knotweed 
 

درصد رویش  50رشد  -درجه روز 40/48در این منطیه با دریافت 
ویهش  درصهد ر  50بند احفاق افتاد. این در حهالی بهود کهه    نهایی هفت
بند در مرکز و حاشیه خارجی مزرعه به حرحیب بها دریافهت   نهایی هفت

( 7دونالهد ) (. 1روز رشد حاصل شهد )جهدول    -درجه 33/38و  24/46

اظهار داشت که مدل لجستیک حوانسهت بهه خهوبی واکهنش رویهش      

را بهه درجهه    1های نابجای ریشه خارلتههای حاصل از جوانهشاخساره

                                                           
1- Cirsium arvense L. 

a b 
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  د.روز دمای حجمعی نشان ده
در حاشهیه داخلهی    (عدد در متر مربع 90/318)بند حعداد بذر هفت

مزرعه نسبت به جودره بیشتر بود. از نظر سبز شدن نیز نتایج نشان داد 
مربع نسبت به جودره بیشتر سبز شد. از  عدد در متر 62بند با که هفت
در مزرعه سبز شهد. از نظهر درصهد    عدد  2بذر جودره نیز حنها  74/12

درصد سبز شدن بذور خود از بانک بهذر   44/19بند با سبز شدن، هفت
 (.2بیشترین رویش را داشت )جدول 

عدد در متر مربع در  64/238بند در مرکز مزرعه با حعداد بذر هفت
بهذر در   05/22که در جودره با میایسه با بذر جودره بیشتر بود. بطوری

بند مشهاهده شهد.   با حعداد بذر هفت داریمعنیختالع بسیار مربع ا متر
عدد بیشترین رویش گیاهچه را  38بند با هرز هفتاز نظر رویش، علف

به خود اختصا  داد و این درحالی اسهت کهه از نظهر درصهد رویهش      
درصد بیشترین رویش را از بانک بذر داشت  95/23گیاهچه، جودره با 

 (.2)جدول 

در حاشهیه داخلهی و خهارجی مزرعهه و در     آزمایش براساس نتایج 
درصهد سهبز    50روز رشد الزم برای رسهیدن بهه    -مرکز مزرعه درجه

رود کهه  بند باالحر بود بنابراین انتظار میشدن نهایی در جودره از هفت
بنهد دیرحهر سهبز شهود     در هر سه منطیه مزرعه جودره نسبت به هفت

ن آنها بسیار مههم و ضهروری   (. آگاهی از زمان سبز شد2و  1)جداول 
باشد، چرا که یکی از اصول پایهه در مهدیریت حلفییهی مبهاررزه بها      می
ههای کنترلهی در حسهاس   های هرز، پایش دقیق و کهاربرد روش علف

باشهد کهه نتیجهه آن کنتهرل بهتهر و کهاهش       حرین مرحله رشدی می
(. از آنجاکهه بیشهترین سهبز شهدن     21های کنترل خواهد بهود ) هزینه
روز  -درجهه  100بند در حاشیه مزرعه در اوایل رشد و حا قبهل از  هفت

باشهد  ههرز غالهب مهی   افتد لذا در مزارعی که این علهف رشد احفاق می
عملیات کنترل نظیر سمپاشی باید زودهنگام و در اوایهل فصهل رشهد    

 صورت گیرد. 
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Introduction: Increasing public awareness and concern about the impacts of herbicides on the environment, 

development of herbicide-resistant weeds, and high economic cost of herbicides have increased the need to 
reduce the application of herbicides in agriculture. The prediction of weed emergence timing would help to 
reduce herbicides through the optimization of the timing of weed control. Seedling emergence is probably the 
most important phenological stage that influences the success of an annual weed. Wild barley (Hordeum 
spontaneum [C. Koch]) grows in diverse habitats in the eastern Mediterranean and in south-western Asia and is 
widely distributed in winter fields of Iran. Based on the recent weed surveys, it is now present in more than 16 
provinces in Iran and it is increasing in in winter wheat fields. Prostrate knotweed (Polygonum aviculare L.) is 
one of the most widespread weeds in nearly all the temperate regions of the world. It is an annual weed that 
colonize open, human-made habitats and able to adapt to different ecological conditions. 

Materials and Methods: In order to predict the emergence of wild barley and prostrate knotweed using the 
temperature model, an experiment was conducted at the research field of college of agriculture and natural 
resources of the University of Tehran located in Karaj during 2012-13. The first objective was to determine 
whether accumulated heat degree-days after wheat planting can adequately predict shoot of wild barley and 
prostrate knotweed emergence. The other objective of this work is that how the presence or absence of wheat 
affects the emergence patterns and total emergence of aforementioned weeds under growing conditions in Karaj. 
The experimental area was infested with natural weed populations of two species. No herbicides were used 
during the course of the experiment to allow the greatest number of weeds to emerge. Ten quadrats 1.0 by 1.0 m 
were used. Four quadrats placed at the center of the field, four and two quadrats placed at outer and inner 
margins of field, respectively. Half of the quadrats were assigned for sampling of seed bank and the half of them 
for emergence recording. Three soil samples were taken from depth of 5 cm. Soil samples were initially poured 
sieve (9-mesh) and the residues were placed in oven at 65ºC for 24 hours. After that, they were placed in cloth 
bags under running water. Weed seedling emergence was recorded every week. Weed seedlings were counted by 
species and cut at the soil surface to minimize soil disturbance. Weather data were obtained from weather 
stations located next to the experimental field. Heat sums (temperature units or cumulative growing degree days) 
were calculated based on the base temperature (Tbase) of 5ºC for both species. The nonlinear regression model 
(logistic 3 parameters) emergence versus cumulative growing degree days was used. 

Results and Discussion: Results showed that the emergence of prostrate knotweed occurred earlier than wild 
barley in the outer margin and the center of the field at fourteen weeks after planting. Also based on the results, 
emergence of wild barley in outer margin of the field was happened at lower mean GDD and seedlings were 
appeared over fourteen weeks in 35.8 GDD. Cumulative emergence of wild barely was increased after received 
50 GDD in the absence of wheat (outer margin of field) but decreased at inner margin and the center of wheat 
field. The presence of wheat affected the emergence of wild barely. Wheat canopy was probably developed to 
affect light levels or soil temperature needed for weed germination and, consequently, seedling emergence. 
Required GDD for 50% seedling emergence of wild barely was higher than prostrate knotweed at outer and inner 
margin of field and center of the field. Therefore, it is expected that wild barely was emerged later than prostrate 
knotweed.  

Conclusion: Integrated weed management systems require a comprehensive knowledge of weed biology. 
Timing of the emergence often determines whether a plant competes successfully with its neighbors, is 
consumed by herbivores, infected with diseases, and whether its flowers reproduce, and mature properly by the 
end of the growing season. The simplicity and accuracy of this model would make it an excellent tool to predict 
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wild barley and prostrate knotweed seedling emergence in field situations, facilitating the determination of the 
timing of scouting in integrated weed management systems. More prostrate knotweed seedling emerged at the 
margin of field before 100 GDD, thus, control methods such as herbicide must done as soon as possible at early 
of growing season in the field infested with this species. 
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