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 چکیده
های هرز مؤثر واقع خواهد شد. مدیریت پایدار علفکاشت، در جهت سازی زمین و تاریخداشتن اطالع از فنولوژی گیاه، از طریق تنظیم مراحل آماده

بدین منظور آزمایشی به صورت اسپلیت پالت در قالب بلوک عالوه براین تعیین بهترین زمان سمپاشی نیز منوط به شناخت دقیق مراحل فنولوژی است. 
انجام شد. تیمار اصللی شلامل تلاریخ     1392در سالکرج  شتدجاده مشکینپزشکی واقع در مزرعه تحقیقاتی موسسه گیاهکامل تصادفی با سه تکرار در 

مشلهد و   ،اصلفهان  ،گرگلان  ،شلیراز  ،قلزوین  ،کلرج )فرعی شامل هفت اکوتیپ تاتوره  و تیمار (فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریورکاشت )
باز شدن کپسول و رسیدگی در طلول فصلل رشلد     ،)کپسول( دهیمیوه  ،دهیگل ،هشت برگی ،سه تا چهار برگی ،ارومیه( بودند. صفات تاریخ سبز شدن

ها بیشلتر  ( در اکوتیپ ارومیه به ازاء افزایش هر واحد دما در مقایسه با دیگر اکوتیپ0030/0یادداشت برداری شد. نتایج نشان داد که سرعت سبز شدن )
هلا وارد مرحلله   رغم جثه خیلی کوچکش زودتر از سلایر اکوتیلپ  ارومیه علی اکوتیپ های ارومیه و گرگان زودتر به مرحله سه برگی رسیدند.بود. اکوتیپ

های انتهایی دوره رشد عنوان مکانیزمی جهت حفظ بقا و تولید بذر برای نسل آینده در برابر روند رو به کاهش دما در طی ماهتواند بهزایشی شدند که می
ها به دملا در مرحلله   ین دما در شهر شیراز نسبت به شهر کرج واکنش کمتری نسبت به سایر اکوتیپاکوتیپ شیراز به دلیل باالتر بودن میانگ باشد.گیاه 
 و رسلیدگی  سبزشلدن  مرحلل   در افزایش دملا  به نسبت را کمترین حساسیت به ترتیب بیشترین و های تاتورهاکوتیپ کلی طور به دهی نشان داد.گل

 دادند. نشان

 
 سرعت سبز شدن، فنولوژی، علف هرزرشد، -درجه روز های کلیدی:واژه

 

   2 1 مقدمه

طلی چنلد دهله    ( در .Datura stramonium Lهرز تاتوره )علف
 Betaچغندرقنلد )  هلرز مهلاجم در ملزارع   اخیر به عنوان یل  عللف  

vulgaris L.)، ( حبوبات، توتونNicotiana tabacum L. سبزی و ،)
 Glycine max) سلویا  (،.Gossypium hirsutum L)پنبله   صیفی،

(L.) Merr.(27و  4)ها معرفلی شلده اسلت    های روغنی و باغ(، دانه .
هلای تهلران، قلزوین،    )در اسلتان  در برخی نقاط کشور این علف هرز

)خمین(، فارس و خراسلان رولوی( شلایع     آذربایجان شرقی، مرکزی
تلاتوره  همچنلین  (. 17) باشدشده و در حال پیشرفت به سایر نقاط می

 (.30) ایلران قلرار دارد   هلرز هلای علف هایهگون ترینهمم در فهرست
خطرناک با قدرت رقابتی باال در محصوالت تابستانه  یهرزتاتوره علف

هرز بزرگ جثه همزمان با ذرت سبز شلده  . این علفاستذرت  ویژهبه
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و حتلی در ملواردی در اواخلر     نلد تواند هم ارتفاع با ذرت رشد کو می
داری باعل   طلور معنلی  هگیلرد و بل  ذرت قرار میباالتر از  ،فصل رشد
 (.15) شودذرت  عملکردکاهش 

ای از رشلد اسلت کله در آن    گیاهچله بیلانگر مرحلله    سبز شلدن 
انجلام  های بلذر رهلا شلده و توانلایی     گیاهچه از وابستگی به اندوخته

تلرین رویلدادهای   آورد. این مرحله یکی از مهلم فتوسنتز را بدست می
ساله را در ادامه چرخه زندگی ه موفقیت گیاهان ی فنولوژیکی است ک

، کنتلرل مناسلب و بله هنگلام     علالوه (. بله 11و  10) نمایلد تعیین می
زملان سلبز شلدن     دقیلق بینلی  بله پلیش   بسلتگی های هرز نیز علف
از ارکلان ملدیریت تلفیقلی     با توجه به اینکه یکی. داردهای هرز علف
ترین مرحله رشد ل در حساسابزارهای کنتر کارگیریبه های هرزعلف
بله کلاهش کلاربرد     شناخت دقیلق ایلن مراحلل   ، استهای هرز علف

هللای کنتللرل هللای شللیمیایی و افللزایش کللارایی رو  کللشعلللف
 موفقیت. (23و  6) انجامدمیها غیرشیمیایی و در نتیجه کاهش هزینه

 شناخت و بهتر درک به منوط هرز هایعلف مدیریت های برنامه در

 زیسلتی  و رشلدی  هلای ویژگلی  بلر  محیطلی  هلای  لعامل  درسلت 

 و هلرز  عللف  مراحل رشلدی  .)29و  13(است  گیاهان بیولوژیکی((

 )علوم و صنایع كشاورزي(اهان حفاظت گی نشریه
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 ایلن  جملل   از تلوان ملی  را گیاهان زراعلی  بر آنها رقابتی هایتعامل

 رتغیی با رویارویی در که گیاهی هایگونه برای(. 3)دانست  هاویژگی
 تواندپذیری فنوتیپی میافانعط گیرند،می قرار محیط زمانی و مکانی

در  اغللب  سلاله یل   هرز هایگونه از (.  برخی26باشد ) حیاتی امری
 در زنیبه جوانه منجر که شوندمی واقع محیطی متغیر عوامل معرض

 مراحلل  زنی،زمان جوانه ( که24شود )می سال از مختلفی هایزمان

و  دهیخوشه رفتن، ساقه زنی،سبزشدن، پنجه زمان جمله از را رشدی
 (.9دهد )قرار می تأثیر تحت را غیره

عنوان یکلی   به تاتوره ژیکیتاکنون مراحل فنولواینکه با توجه به 
ساز در ایران مورد بررسی جامعی قلرار نگرفتله   مشکلهرز هایعلفاز 

، در پلژوهش  های مربوط بله ملدیریت آن  رفع پیچیدگیو جهت  است
 مورد بررسی قرار گرفت.  ی تاتورههااکوتیپ ییکحاور مراحل فنولوژ

 

 هامواد و روش

قاللب بللوک    درهای خردشلده  طرح کرتآزمایش به صورت  این

پزشلکی  سسه گیلاه ؤمزرعه تحقیقاتی م در تکرار کامل تصادفی در سه
خ یتلار  .به اجرا در آملد  1392در سال کرج  دشتجاده مشکینواقع در 
تیلر   21خلرداد ملاه،    21 اردیبهشت ماه، 21فروردین ماه،  24)کاشت 
به عنوان کرت اصللی و اکوتیلپ   شهریور ماه( 20مرداد ماه و  22ماه، 

 ،اصلفهان  ،گرگلان  ،شیراز ،قزوین ،کرج)هرز تاتوره های مختلف علف
. (1ند )جلدول  فرعی در نظر گرفته شدبه عنوان کرت مشهد و ارومیه(
 تلا  150 زاحلرا  دلیلل  به نظر مورد هواشناسی منطق  بر پای اطالعات

 نیمله  و گلرم خشل    ایمدیترانله  منلاطق  زمرة در خش ، روز 180
 مترمیلی 250 منطقه سالیان  میانگین بارندگی آید.می شمار به خش 
دهد )آملار  می رخ بهار اوایل و زمستان در عمده طور بار  به که بوده

 طلول  در دملا  به مربوط هایداده .و اطالعات هواشناسی استان البرز(
 ایسلتگاه  از )رسلیدگی کاملل   تلا  سبزشلدن  زملان  از(آزملایش   دورة

 .(1)شلکل   آملد  به دست آزمایش محل متری500 در واقع هواشناسی
هدایت الکتریکلی ایلن   و دارای بافت لومی محل انجام آزمایش خاک 
 بود.  05/8 آنمتر و اسیدیته موس بر سانتیمیلی 786/0خاک

 
 نآهای تاتوره و وزن هزار دانه اکوتیپ بذر نمونۀ آوریگرد مناطق جغرافیایی مشخصات -1 جدول

Table 1- Geographic characteristics of the locations that jimsonweed seeds were collected and their 1000 seed weights 
 وزن هزار دانه 

1000 
 Seed weight g 

 ارتفاع از سطح دریا 
Elevation 

(m) 

 طول جغرافیایی

Longitude 
عرض جغرافیایی 

Latitude 

 متوسط دما 
Mean 

temperature 

(˚c) 

محل نمونه

 برداری
Sampling 

sites 
6.30 1302.0 50˚56'  98" E 35˚ 48 '  07" N 14.5 Karaj   کرج 

5.38 1297.9 00"  E  ' 0 º50 00" N  ' 16  º36 14.0 Qazvin قزوین 

7.21 1593.0 52° 36' 09" E 29° 33' 41"N 18.9 Shiraz   شیراز 

7.32 128.9 21"  E  ' 26  º54 44" N  ' 50  º36 18.8 Gorgan   گرگان 

6.92 1648.0 4"  E  ' 22  º51 56" N  ' 37  º32 17.7 Esfahan   اصفهان 

6.12 1279.1 17"  E  ' 48  º58 8 " N  ' 14  º36 15.2 Mashhad   مشهد 

6.54 1325.6 17"  E  ' 23  º45 19"  N ' 57  º36 12.5 Urmia   ارومیه 

 

 و )متلر سانتی 25 عمق تا(دار گاوآهن برگردان با شخم پس از
انجلام   لولر توسط تسطیح زمین عملیات هم، بر عمود بار دیس  دو
 شدند. فاصل  متر ایجاد 5 ×6ابعاد  به آزمایشی های کرت . سپسشد

 هفت جمعیلت  فرعی هایکرت در .بود متر 2بعدی  کرت با کرت هر

قزوین، شیراز، گرگان، اصفهان، مشهد و  کرج، از شده تاتوره گردآوری
 مترسانتی 30فاصل   به ردیف چهار در بذور تاتوره گرفتند. جای ارومیه

جهلت   .شلدند  کشلت  دسلتی  صلورت  بله  متلر سانتی 5تا  3 عمق در
دقیقله اسلتفاده    5/1شکستن خواب بذور از اسید سولفوری  به ملدت  

و آبیلاری هلای    آبیاری پس از کاشلت صلورت گرفلت    اولین(. 1)شد 
ظرفیت مزرعه انجام شد  %10بعدی با رسیدن سطح رطوبت خاک به 

از گیاهلان بله   شد. یادداشت برداری که توسط بلوک گچی کنترل می
با  .رشد انجام شد یمراحل فنولوژیک جهت ثبت بار در هفته دو صورت

مرحلله   7 ،تلاتوره هلرز  عللف رشلد   فنولوژیکی مراحل بررسی توجه به
انتخاب و مورد بررسی قلرار گرفتنلد     BBCHبر اساس کدهای اصلی

(14). 
( سه تا BBCH scale 08) این مراحل عبارت بودند از: سبز شدن

( BBCH scale 19( هشلت برگلی )  BBCH scale 13چهار برگی )
دهی )تشکیل ( میوهBBCH scale  55) دهی )تشکیل غنچه اول(گل

 BBCH scale( باز شلدن میلوه )  BBCH scale  71اول( )کپسول 

 (.BBCH scale  91( رسیدگی )زرد شدن بوته( )81

 دملایی  واحلدهای ( دملایی  نیلاز  محاسب  برای های چندیرو 

 نیلاز  1 رابطل   از دارد. وجلود  گیلاه  رشد از مرحله هر در )تجمع یافته

 (. 19شد ) محاسبه تاتوره هایاکوتیپ دمایی
 TT =            1رابطه 
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 هلر  در واحلدهای دملایی   تجمع دهندة نشان :TTمعادله  این در

و  میلانگین  دملای :  T averageفنولوژیکی،  مرحل  Si رشد، از مرحله
Tb: (. دملای 24دهلد )  نمی رخ زدنآن جوانه از کمتر که پایه، دمای 

 محاسلب   از پس(. 8)شد  گرفته نظر در گرادسانتی درج  8پای  تاتوره 

 از یل   هلر  در فنولوژیکی مراحل از ی  هر برای الزم رشد روز درجه

 واحلدهای  بلین  معادلل   براز  کاشت، مختلف هایتاریخ و هااکوتیپ

 از استفاده با مربوطه هایمدل تعیین و رشدی مختلف مراحل و دمایی

اسلتفاده   Sigmaplot (Version, 12.5)افزار از نرم رگرسیونی رابطه
     .شد

 
 

 

 سانتی متر در طول آزمایش 5میزان بارندگی و دمای کمینه و بیشینه خاک در عمق  -1شکل 
Figure 1- Minimum and maximum temperatures and precipitation value at the 5 cm soil depth during the experiment 

 

 نتایج و بحث

ایشلی بلر مراحلل مختللف     ها آزمثیر تیمارأنتایج تجزیه واریانس ت
هلرز  مختلف علف رشد فنولوژی  )از رویش تا رسیدگی( اکوتیپ های

کاشلت و همچنلین    دار نوع اکوتیپ، تلاریخ ثیر معنیتاتوره حاکی از تأ
اثرات متقابل بین آنها بر کلیه صفات به جلز اثلرات متقابلل آنهلا بلر      

  .(P ≤ 0.01سرعت سبز شدن بود )
 

 هرز تاتورههای مختلف علفاکوتیپ  رشدی مراحل بر کاشت های تاریخ تأثیر واریانس تجزیۀ -2جدول 
Table 2- Analysis of variance effect of planting dates on the growth stages of jimsonweed ecotypes 

    Mean squares میانگین مربعات
درجه 

آزادی 

(DF) 

 ابع تغییراتنم

 (S.O.V)  رسیدگی 
Maturity 

باز شدن 

 کپسول

Opening 

fruit 

 دهیکپسول
Fruiting 

 گلدهی
Flowering 

 هشت برگی

Eight-leaf 
 سه برگی

Three-leaf 
 سبز شدن

Emergence 

ns15455.42 ns 3.46 ns 219.57 ns 93.72 ns 0.97 ns 58.1 ns 7.95 2 
 تکرار

 Replication 
**38196.00 **28730.81 **14792.70  **10238.45 **94.0263 **5068.70 **600.11  5 

 Time ofتاریخ کاشت 

planting 
5985.50 3.02 101.04 89.84 11.53 17.29 4.03 10 (Time) E 

**5173.36 **133.48 **168.36 **319.08 **22.63 **27.86 ns1.03  6  اکوتیپEcotype 
**3588.96 **241.64 **105.96 **325.79 **15.94 **22.12 ns 2.84 30 Time×Ecotype 

 Errorخطاء 68 2.14 4.57 7.21 178.13 26.43 22.90 3082.78

 C.V وریب تغییرات  8.35 4.25 3.35 17.44 5.81 3.58 32.09

 دار عدم وجود تفاوت معنی nsو  %1دار در سطح ** تفاوت معنی
 Significant at 1% level and n.s non-significant** 

 روزهای سال
Days of year 
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 مرحلۀ سبز شدن کاشت بر تاریخ × اکوتیپ متقابل اثر -2شکل 

 گرمایی زمان عمودی، محور TT/1 و )فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور(کشت  تاریخ هر در دما میانگین افقی محور  
Figure 2- Interaction between ecotype and planting dates on seedling emergence stage 

 Horizontal axis is mean temperature in each planting dates and vertical axis is 1/TT growing degree days 
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 سبز شدن

های تاتوره در رسیدن به مراحل فنولوژیکی جهت مقایسه اکوتیپ

یکی از دالیلل اسلتفاده از    .مختلف، از رگرسیون خطی استفاده گردید

طی برای توصیف نمو فنولوژیکی گیاهان این است که در رگرسیون خ
طول دوران زنلدگی گیلاه و در فاصلله ظهلور گیاهچله تلا رسلیدگی،        
واکنش سرعت نمو اکثر گیاهان نسبت به دما خطی و یلا نزدیل  بله    

مطابقلت دارد  باشد که با ماهیت رو  سنتی زمان حرارتلی  خطی می
روز رشلد الزم  -وع درجهدر تاریخ های کاشت اول تا ششم مجم(. 24)

های مختلف تاتوره با یکدیگر برابر بود )جدول برای سبز شدن جمعیت
خط بیانگر کارایی سرعت مراحل رشد فنولوژی  در برابر دما شیب(. 3

دهلد ایلن ولریب بلرای     نشلان ملی   2که شلکل   طورباشد. همانمی
 اکوتیپ ارومیه بیشترین مقدار را داشت.

های مختلف دوره کاشت تا ظهور اکوتیپ دیگر، در بینبه عبارت 
هللای گیاهچلله در ایللن اکوتیللپ کوتللاهتر بللود و زودتللر از گیاهچلله  

تواند ناشلی متفلاوت   ها در مزرعه ظاهر شدند. این امر میسایراکوتیپ
های قلزوین و  بودن مختصات جغرافیایی مناطق مختلف باشد. اکوتیپ

ر، در مدت زمان مشلابه  کرج تقریبا بعد از اکوتیپ ارومیه، با شیب کمت
دار بلین آنهلا   ظهور گیاهچه رسلیدند و تفلاوت معنلی     50به مرحله %

وجود نداشت. بذور شیراز با داشتن کمتلرین مقلدار شلیب افلزایش در     
برابر زمان، که نشان دهنده تاخیر در رسلیدن اسلت، بله ایلن مرحلله      

ر و ها هم از لحاظ آغلاز ظهلو  فنولوژیکی رسیدند. بدین ترتیب اکوتیپ
هم شیب افزایش به ازاء دریافت درجه حرارت، در تاریخ هلای کاشلت   

باال نشلان دهنلده    (2R(. مقادیر وریب تبیین )4متفاوت بودند )جدول 
توانایی باشد. براز  مناسب خط رگرسیون با مشاهدات سبز شدن می

ها در واکنش به دما توسلط سلایر محققلان    متفاوت سبز شدن اکوتیپ
هلای  است. برای مثلال درصلد سلبز شلدن اکوتیلپ     نیز گزار  شده 

کلله در  ((Cyperus rotundus L. CYPROاویارسللالم ارغللوانی 
 85تلا   11گلراد قلرار داشلتند از    درجه سلانتی  20معرض دمای ثابت 
هلایی را در  نیز تفاوت( 12)(. فروز  و همکاران 16درصد متغیر بود )

 Avenaهللای یللوالف وحشللی ) واکللنش بلله دمللا بللین اکوتیللپ  

ludovicianaمشاهده کردند ). 

 
 های تاتوره در هر تاریخ کاشتروز رشد الزم برای مرحله سبز شدن اکوتیپ-درجه -3جدول 

Table 3- Required growth-degree day for emergence of jimson weed ecotypes at any planting time 

 تاریخ کاشت
Time of planting 

Emergence  سبز شدن   

 کرج
Karaj 

 قزوین
Qazvin 

 شیراز
Shiraz 

 گرگان
Gorgan 

 اصفهان
Esfahan 

 مشهد
Mashhad 

 ارومیه
Urmia 

Farvardin فروردین   29 27 28 26 29 29 28 

Ordibehesht اردیبهشت   12 13 14 11 12 14 13 

 Khordad 16 17 17 19 17 15 17 خرداد 

 Tir 15 17 16 16 16 16 16 تیر

 Mordad  15 13 15 13 13 15 15مرداد  

 Shahrivar 16 17 17 17 17 17 17  شهریور

 

 سه برگی

مدت زمان الزم تا رسیدن به مرحله سه برگی در تاریخ  3در شکل
هلرز تلاتوره ملورد    های مختلف علفهای متفاوت برای اکوتیپکاشت

گلردد  طلور کله مالحظله ملی    بررسی قرار گرفت. در این مرحله همان
ها بله مرحلله سله    سایر اکوتیپرگان و ارومیه زودتر از های گاکوتیپ

خلط در ایلن دو   اند که دارا بلودن بیشلترین مقلدار شلیب    برگی رسیده
 باشد.اکوتیپ نشان دهنده این موووع می

بذرهای اکوتیپ گرگان دارای بیشترین مقلدار وزن هلزار دانله در    
خلود را   رفته بودند و موفلق شلدند نلرخ رشلد    کار های بهبین اکوتیپ

نسبت به زمان، جهت رسلیدن بله ایلن مرحلله فنوللوژیکی در برابلر       
هایی که اندوخته بذر کمتری داشتند، افلزایش دهنلد. اکوتیلپ    اکوتیپ

کرج نرخ توسعه فنولوژیکی کمتری بر اساس شیب خطوط نسلبت بله   
وارده  فشار عموما تاریخ کاشت روی(. 4ها داشت )جدول دیگر اکوتیپ
بر گیاه زراعی تاثیر گذار است. تاریخ کاشت، تعلادل   هرزاز طرف علف

های هرزی که پس از کاشت جوانه میرقابتی بین گیاه زراعی و علف
دهد. این امر به دلیل وابستگی سلرعت  ثیر قرار میأزنند را نیز تحت ت

حرارت و رطوبت خصوص درجهه)ب رشد گیاه زراعی به شرایط محیطی
کنند ال این شرایط در طول فصل تغییر میافتد و معموخاک( اتفاق می

(22.) 
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 مرحلۀ سه برگی بر کاشت تاریخ × اکوتیپ متقابل اثر -3شکل 

 گرمایی زمان عمودی، محور TT/1 و (فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور(کشت  تاریخ هر در دما میانگین افقی محور 
Figure 3- Interaction between ecotype and planting dates on three-leaf stage 

 Horizontal axis is mean temperature in each planting dates and vertical axis is 1/TT growing degree days 
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 برگی مرحلۀ هشت بر کاشت تاریخ ×اکوتیپ متقابل اثر -4شکل 

 گرمایی زمان عمودی، محورTT/1 و  )فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور(کشت  تاریخ هر در دما میانگین افقی محور  
Figure 4- Interaction between ecotype and planting dates on eight-leaf stage 

 Horizontal axis is mean temperature in each planting dates and vertical axis is 1/TT growing degree days 

 
 هشت برگی

های اکوتیپ ارومیه با شلیب بیشلتری   در این مرحله رشد گیاهچه

باشلد و ایلن مرحلله    هلا در حلال افلزایش ملی    نسبت به دیگر اکوتیپ
روز رشلد الزم از  -درجله  فنولوژی  را با سرعت زیادی سلپری نملود.  
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به مرحله هشلت برگلی در تلاریخ کاشلت      مرحله سه برگی تا رسیدن
بلود.   90و  62های ارومیه و اصفهان بله ترتیلب   فروردین در جمعیت

آخرین اکوتیپ از نظر شلیب افلزایش در برابلر زملان در ایلن مرحلله       
فنولوژیکی اصفهان بود، کله ایلن اکوتیلپ علالوه بلر داشلتن شلیب        

یب خلط در  تری نیز داشت. شهای کوچ تر در این مرحله بوتهمالیم
اکوتیپ گرگان منفی بود که حاکی از کاهش ناگهلانی و توقلف رشلد    

باشد. در طول ملاه آذر بلر طبلق    های آخر رشد میاین اکوتیپ در ماه
های گرگان با جثه بزرگ و ای بوتهنتایج ارائه شده و مشاهدات مزرعه

که تلاتوره گیلاهی   رنگ سبز تیره در حال رشد بودند، و با توجه به این
هلا  های سلبز، کپسلول  باشد این اکوتیپ دارای برگشد نامحدود میر

های تلازه تشلکیل شلده    خش  شده و از طرف دیگر غنچه و کپسول
هلای  زدگلی بافلت  بود. ولی کاهش ناگهانی دما در این ماه موجب یلخ 

های این اکوتیپ گردید و شیب منفی نمودار نیز به دلیل رخ دادن بوته
 (.4و جدول  4ل باشد )شکمیاین پدیده 
سلرعت   مختللف  هلای تلاریخ  در دملا  افزایش با از سبزشدن پس
 این که بود متفاوت های تاتوره اکوتیپ بین در هشت برگی به رسیدن

 سلازگاری  از ناشلی  یا و ژنتیکی هایاز تفاوت ناشی تواند می تفاوت

 و شرایط آب انتخابی، فشار دلیل به ها،اکوتیپ در شده ای ایجادمنطقه
 تشلکیل شلده   بذرهای نمو و تشکیل زمان ( در7مادری ) گیاه اییهو

 (.21باشد )

 

 گلدهی

 مدت زمان الزم از کاشت تا رسیدن به مرحله گلدهی 5در شکل 
هلرز تلاتوره   های مختلف علفهای متفاوت در اکوتیپدر تاریخ کاشت

نتایج نشان داد روند تغییلرات زملان تلا     مورد بررسی قرار گرفته است.
ن به مرحله گلدهی در مقابل دما )تاریخ کاشت( با مدل خطی به رسید

خوبی توصیف شد. این امر حاکی از آن اسلت کله بلا افلزایش دملای      
هرز تاتوره در رسلیدن  های مختلف علفمحیط اختالفاتی بین اکوتیپ

به مرحله گلدهی وجود داشت. درجه روز رشلد الزم از مرحلله هشلت    
های گرگلان و  ت شهریور ماه در جمعیتبرگی تا گلدهی در تاریخ کاش

بلود. شلیب خلط )بیلانگر پاسلخ مرحلله        111و  61قزوین به ترتیلب  
فنولوژی  به دماست( برای اکوتیپ گرگان باالترین مقدار را دارا بلود.  

عبارت دیگر این اکوتیپ با سرعت بیشتری این مرحله فنولوژی  را به
س از آن اکوتیپ هلای  سر گذاشت و وارد مرحله زایشی گردید. پپشت

مشهد و ارومیه وارد مرحله زایشی شدند. با توجله بله یکسلان بلودن     
( ایلن دو  4های شلیراز و اصلفهان )جلدول    شیب نمودارها در اکوتیپ

طور که در جلدول  اکوتیپ در پاسخ به دما یکسان عمل کردند و همان
گلردد مشخصلات ایلن دو    مالحظه ملی  1مختصات جغرافیایی جدول 

 رسیدن سرعت باشد.ز نظر جغرافیایی تقریبا نزدی  به هم میناحیه ا

اسلت   خاستگاه اکوتیپ بر حاکم شرایط با ارتباط در مرحل  گلدهی به
 (.  18رشد دارد ) فصل طول با قوی ( و ارتباط5)

 

 دهی(کپسول)میوه 

شود اکوتیپ شیراز بله دلیلل   مشاهده می 6طورکه در شکل همان
ا در شهر شیراز نسبت به شلهر کلرج واکلنش    باالتر بودن میانگین دم

 اینکمتری نسبت به سایر اکوتیپ ها به دما در این مرحله نشان داد. 

 شلرایط  بله  توجه مختلف با مناطق در اکوتیپ به تمایز به گونه قادر

تلاتوره   هلای اکوتیپ بین در اختالف و ( است20یافته ) رویش منطق 
 هلای فیزیوللوژیکی  پاسخ و یمحیط نیازهای تفاوت از ناشی تواندمی

 (.11باشد ) بومی هایاکوتیپ
 
 

 
 تاتوره  هایاکوتیپ نمو مرحلۀ هر برای b ضریب -4 جدول

Table 4- b coefficients for each stage of development of jimsonweed ecotypes.  
 Ecotypeاکوتیپ  

 مرحله فنولوزیکی

Phenological stages ارومیه 
Urmia 

 دمشه
Mashhad 

 اصفهان
Esfahan 

 گرگان
Gorgan 

 شیراز
Shiraz 

 قزوین
Qazvin 

 کرج
Karaj 

 Emergence  سبز شدن 0.0026 0.0027 0.0018 0.0020 0.0022 0.0019 0.0030

 Three-leaf  سه برگی 0.0002 0.0006 0.0004 0.0007 0.0005 0.0005 0.0007

 Eight-leaf هشت برگی 0.0004 0.0003 0.0005 0.0005 - 0.0002 0.0003 0.0006

 Flowering دهیگل 0.0002 0.0002 0.0004 0.0007 0.0004 0.0006 0.0005

  Fruitingدهیمیوه 0.0009 0.0008 0.0001 0.0008 0.0006 0.0007 0.0006

0.0006 - 0.0003 -0.0002 - 0.0002 0.0003 - 0.0003 0.0003 
 Opening باز شدن کپسول

fruit 
  Maturity رسیدگی   0.0003- 0.0002 - 0.0002 - 0.0001 0.0002 - 0.0001 0.0003 -
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 مرحلۀ گل دهی بر کاشت تاریخ × اکوتیپ متقابل اثر -5شکل 

 گرمایی زمان مودی،ع محورTT/1 و )فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور(کشت  تاریخ هر در دما میانگین افقی محور 
Figure 5- Interaction between ecotype and planting dates on flowering stage 

 Horizontal axis is mean temperature in each planting dates and vertical axis is 1/TT growing degree days 
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 مرحلۀ میوه دهی بر کاشت تاریخ × اکوتیپ متقابل اثر -6شکل 

 گرمایی زمان عمودی، محورTT/1 و  )فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور(کشت  تاریخ هر در دما میانگین افقی محور  
Figure 6- Interaction between ecotype and planting dates on fruiting stage 

 Horizontal axis is mean temperature in each planting dates and vertical axis is 1/TT growing degree days 
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 .کپسولباز شدن  مرحلۀ  بر کاشت تاریخ × اکوتیپ متقابل اثر -7شکل 

 گرمایی زمان عمودی، محورTT/1 و )فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور(کشت  تاریخ هر در دما میانگین افقی محور 
Figure 7- Interaction between ecotype and planting dates on ripening fruit stage 

 Horizontal axis is mean temperature in each planting dates and vertical axis is 1/TT growing degree days 
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 کپسول (باز شدن)رسیدن 

لوژیکی در اکوتیپ ارومیه با توجه بله دارا بلودن   در این مرحله فنو
ها اولین شلکاف طلولی   بیشترین میزان شیب خط قبل از سایر اکوتیپ

هلا، اکثلر آنهلا در ایلن مرحلله      ایجاد ولی به دلیل وعیف بلودن بوتله  
ها ها نتوانستد به طور کامل باز شوند و بوتهفنولوژیکی مانده و کپسول

شدن کردند. با توجه به شلیب خطلوط   به همین صورت شروع به زرد 
های اکوتیپ کرج بعد از ارومیله شلروع بله بلاز شلدن کردنلد       کپسول
روز رشد الزم برای این مرحله در اکوتیپ -(. درجه7و شکل  4)جدول 

هلای  واحد بود که بین تلاریخ  100و  90های ارومیه و کرج به ترتیب 
 ی وجود نداشت.دارمختلف کاشت نیز در این دو اکوتیپ تفاوت معنی

 

 رسیدگی 

 مدت زمان الزم از زمان کاشت تا رسیدن بله مرحلله   8در شکل 
هرز تلاتوره ملورد بررسلی قلرار     های مختلف علفدر اکوتیپ رسیدگی

گرفته است. با بررسی شیب خط مشاهده گردیلد کله در ایلن مرحلله     
ها گردید، به همین دلیلل شلیب   عاملی باع  توقف ناگهانی رشد بوته

هایی کله در ایلن بلین    باشد. تنها اکوتیپها منفی میاکثر بوته خط در
های اکوتیلپ گرگلان از   شیب مثبت داشت گرگان و مشهد بودند. بوته

ها بود، بر طبق مشاهدات تر از سایر اکوتیپنظر رشد فنولوژیکی عقب
که هنوز سبز بودند در اثر مواجه سرمای هلوا  ها در حالیای بوتهمزرعه

زدگی شدند، این قضیه باع  شد که شیب نمودار مربوط به دچار سرما
ها دارای شلیب  مرحله رسیدگی اکوتیپ گرگان بر خالف سایر اکوتیپ

های کرج و ارومیه کمترین میزان شیب (. اکوتیپ8 مثبت باشد )شکل
داری از لحاظ شلیب بلا یکلدیگر نداشلتند.     را دارا بودند و تفاوت معنی

در کل دوره بررسی مراحلل نمولو فنولوژیل     های اکوتیپ ارومیه بوته
بودند. درجه روز رشد الزم از کاشت  هاتر از سایر اکوتیپبسیار کوچ 

تا رسیدگی کامل برای هر تاریخ کاشت در اکوتیلپ هلای مختللف در    
هلرز تلاتوره   های مختلف عللف نشان داده شده است. اکوتیپ 5جدول 

علالوه  ه دملا بودنلد، بله   های فنولوژیکی متفاوت نسبت بل دارای پاسخ
های منلاطق جغرافیلایی متفلاوت بلا     سرعت توسعه فنولوژی  اکوتیپ

 .(5یکدیگر متفاوت بود )جدول 
 

 گیری  نتیجه

 را کمتلرین حساسلیت   بیشترین و های تاتورهاکوتیپ طورکلی به

 نشلان  و رسیدگی سبزشدن مرحل  به ترتیب در افزایش دما به نسبت

 هلای تلاتوره، حساسلیت   اکوتیپ دیگر به بتنس ارومیه اکوتیپ .دادند

 بله  رسلیدن  سرعت عبارتی به .داشت دما افزایش به نسبت بیشتری

 بیشلتر  دما، واحد هر افزایش ازاء به اکوتیپ در این فنولوژی  مراحل

 از ناشی توانددما می افزایش به نسبت اکوتیپ این سریع واکنش .بود

 هلای اکوتیلپ  دیگلر  به نسبت این اکوتیپ مادری گیاه رویش شرایط

 بلدین  بلود،  بلرعکس  کلی شیراز به اکوتیپ در روند این تاتوره باشد.

 کمتلری  حساسلیت  هلا اکوتیلپ  دیگلر  در میان اکوتیپ این که معنی

دیگلر اکوتیلپ   از کنلدتر  دما افزایش با و داشت دما به افزایش نسبت
 اکوتیپ این مادری گیاهان سپری کرد. را رشدی مراحل های تاتوره،

 بودند آمده عمل باالتری به دمای میانگین در اکوتیپ ارومیه، برخالف

در باعل  شلد.    دملا  واحلد  هلر  افزایش به ازاء آن را کمتر واکنش که
بسیاری موارد عدم کارایی سموم به دلیل طی شلدن مراحلل رشلدی    

اخلتالل در   هلا اسلت.  کلش هرز و کاهش حساسیت آنها به عللف علف
ای هرز )تخلیه بان  و جلوگیری از تقویت آن( هپویایی بان  بذر علف

زنلی و مراحلل فنوللوژی گیلاه     نیز نیازمند اطالع از خصوصیات جوانله 
توانند در جهت تعیین دقیلق عملیلات زراعلی    است. این اطالعات می

های شناخت این رفتارهای متفاوت در توده کاربرد فراوان داشته باشند.
نقلش بسلیار مهملی را در    ه و های هرز بسیار مهلم بلود  علفمختلف 

شلرایط محیطلی و   هلای هلرز بله    شناخت الگوهای سلازگاری عللف  
 .(2) کندهمچنین انتخاب راهبردهای مدیریتی مناسب ایفا می

 
 های تاتوره در هر تاریخ کاشتروز رشد الزم از کاشت تا رسیدگی برای اکوتیپ-درجه -5 جدول

Table 5- Required growth-degree day from planting until maturity for jimson weed ecotypes at any planting time 

 تاریخ کاشت
  Planting until maturity از کاشت تا رسیدگی 

 کرج
Karaj 

 قزوین
Qazvin 

 شیراز
Shiraz 

 گرگان
Gorgan 

 اصفهان
Esfahan 

 مشهد
Mashhad 

 ارومیه
Urmia 

Farvardin  487 473 514 666 722 643 684  فروردین 

Ordibehesht  496 450 507 536 795 834 675  اردیبهشت 

 Khordad 592 850 671 659 502 455 478 خرداد 

 Tir  712 622 647 516 516 453 502  تیر

 Mordad  651 722 654 493 451 458 506مرداد  

 Shahrivar 677 712 538 501 450 476 485  شهریور
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 مرحلۀ رسیدگی بر کاشت تاریخ ×اکوتیپ متقابل اثر -8شکل 
 گرمایی زمان عمودی، محورTT/1 و  )فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور( کشت  تاریخ هر در دما میانگین افقی محور 

Figure 8- Interaction between ecotype and planting dates on maturity stage 
 Horizontal axis is mean temperature in each planting dates and vertical axis is 1/TT growing degree days 
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Introduction: Jimsonweed (Datura stramonium L.) is considered as a serious weed in many crops such as 

corn, soybean, Chitti been and cotton and in waste land. Due to jimsonweed is resistant to most commonly used 

herbicides, its control is difficult. Contamination of wheat, rye, buckwheat and linseed with seeds of jimsonweed 

resulting in poisoning have been reported. A precise prediction of the phenological development of jimsonweed 

in crops would provide timely control for more efficient management of it in growing season. 

Materials and Methods: The experiment was carried out at Iranian Plant Protection Research farm in Karaj 

(Meshgin dasht) during 2013. The experiment was a split plot layout as randomized complete block design with 

three replications per planting date (March, April, May, June, July and August) and ecotypes (Karaj, Ghazvin, 

Shiraz, Gorgan, Esfahan, Mashhad and Oromiee) as the main plot and the subplot. Jimsonweed seeds were 

cultivated manually in four rows at a distance of 30 cm and a depth of 3-5 cm. The plants were noted twice a 

week to record the phonological stages of growth. Seven main stages were selected and studied according to the 

study of phonological stages of jimsonweed based on BBCH codes. The base temperature of jimsonweed was 

considered 8 ºC. Time to main phonological stages of jimsonweed ecotypes including emergence, three-leaf, 

eight-leaf, flowering, fruiting, opening fruit and maturity were compared using linear regression model. 

Results and Discussion: One of the reasons for using linear regression to describe the phenological 

development of plants is that, during plant life and at the time of seedling emergence, the reaction of the rate of 

development of most plants is linear or near the linear temperature, which is the nature of the traditional thermal 

time method (GDD). This suggests that with increasing environmental temperature, there is a difference between 

the seeds of different ecotypes of jimsonweed during emergence of seedlings. Emergence rate was higher in 

Oromiee ecotype than the other ecotypes. Oromiee and Gorgan ecotypes reached to three-leaf stage sooner than 

the other ecotypes. Oromiee ecotype with smaller canopy reached sooner to reproductive stage that can be used 

as a mechanism for survival and seed production for future generations against the falling temperature during the 

last months of plant growth. The ecotype of Shiraz showed less reaction to temperature in this stage than other 

ecotypes due to higher average temperature in Shiraz city compared to Karaj city. Oromiee ecotype was more 

sensitive to temperature than other jimsonweed ecotypes. In other words, the rate of reaching to the phenological 

stages in this ecotype was higher for each unit of temperature. The rapid reaction of this ecotype to the increase 

of temperature could be due to the conditions of the growth of the mother plant of this ecotype compared to the 

other jimsonweed ecotypes. This trend was reversed in the ecotype of Shiraz, which means that this ecotype was 

less sensitive to temperature, and grew at a slower rate than the other jimsonweed ecotypes. The mother plants of 

this ecotype, in contrast to the Oromiee ecotype, were produced at a higher average temperature, which resulted 

in a lower reaction due to an increase in temperature per unit of temperature. 

Conclusion: Different ecotypes of jimsonweed have different phonological responses relative to the 

temperature. In addition, the rates of phonological development of ecotypes with different geographic regions 

were significantly different. In general, jimsonweed ecotypes showed the highest and lowest sensitivity to the 

increase in temperature at emergence and reproduction stages, respectively. Having knowledge of plant 

phenology, through the establishment of land preparation and planting date, will be effective for sustainable 

weed management. Additionally, the determination of the best time for spray also depends on the precise 

knowledge of the phonological stages. In many cases, the ineffectiveness of herbicides is due to the growth 

stages of the weed and the reduction of their sensitivity to them. Disturbance in the dynamics of the seed bank of 

weeds also requires knowledge of the germination characteristics and plant phonological stages. Recognizing 
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these different behaviors in different ecotypes of weeds is very important and plays a very important role in 

recognizing patterns of weed adaptation to environmental conditions and also choosing appropriate management 

strategies. 
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