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 چکیده
های . جهت مطالعه تفاوتاستها های زراعی در اغلب استانمراتع و زمین ،های هرز چند ساله در مزارع گندمترین علفدر ایران خارلته یکی از مهم

 گذشت . بعد ازلومی کاشته شدند-کیلوگرمی حاوی خاک شنی 52های گلدانمتر در سانتی 01دو قطعه ریشه به طول اکوتیپ خارلته،  01ریخت شناسی 
در  گیری شدد. ول و وزن خشک اندازهطول کاپیت ،های ساقه اصلی، تعداد کاپیتول شمارش و طول ریشه، ارتفاع ساقه اصلیها و شاخهروز تعداد برگ 01

هدا  نتایج آزمایش ند.قرار گرفتمورد بررسی گراد درجه سانتی 83 تا 0 یهادما، هابه منظور مطالعه اثر دما بر درصد و سرعت سبز شدن ریشهآزمایش دوم 
یک نمودار چنگالی  هااکوتیپای تجزیه خوشه داشت. ها وجودطول کاپیتول بین اکوتیپ ءداری در تمام صفات مورد بررسی به جزتفاوت معنینشان داد 

های ورامین، شهرضا، مشدهد، همددان و شدیراز در خوشده دوم و     های بابل، گنبد و مغان بود. اکوتیپگروه اول شامل اکوتیپ .گروه اصلی تولید کرد 4با 
هدای  ها تجزیه به مولفهدر مرحله بعد روی ماتریس همبستگی دادهند. های سوم و چهارم بودترتیب متعلق به خوشههای کرمانشاه و دزفول نیز بهاکوتیپ

درصد تغییرات را توجیه نمود. ارتفداع   88/84مولفه اول . ها را توجیه نمودنددرصد تغییرات کلی داده 51/31مولفه اصلی حدود  8اصلی انجام شد در کل 
. مولفده دوم  بودند و وزن خشک اندام هوایی با آن همبستگی منفی داشت ستگی مثبتمولفه دارای همببا این وزن خشک کل و تعداد برگ  ،ساقه اصلی

 18/05ها را توجیه نمود. وزن خشک اندام زیرزمینی و طول ساقه + ریشه در این مولفه ضرایب باالیی داشتند. مولفه سوم درصد تغییرات کل داده 35/88
دمدای پایده تخمدین زده شدده بدرای      . در هر شاخه همبستگی باالی مثبتدی بدا ایدن مولفده داشدت      درصد تغییرات را در برگرفت که تنها تعداد کاپیتول

 56/6، 05/8، 25/6، 45/4، 01/2، 13/2، 10/4، 84/2ترتیب بابل، ورامین، شهرضا، گنبد، مشهد، دزفول، کرمانشاه، مغان، همدان و شیراز بههای اکوتیپ
درک بهتر اثدرات  به دست آمد.  501و  011، 515، 035، 551، 011، 512، 511، 501، 510سبز شدن  رشد-گراد و درجه روزدرجه سانتی 10/2و  31/8،

های هرز بهبود بخشیده و به توسعه راهکارهای افزایش دما بر سبز شدن در شرایط محیطی متغیر توانایی راهکارهای موجود مدیریتی را در مدیریت علف
 انجامد.جدید می

 

  وزن خشک اندام هوایی ، سرعت سبز شدن،، دمای پایه سبز شدنرشد-درجه روز ،تعداد کاپیتول های کلیدی:واژه
 

   *1 مقدمه

ند ساله بدا  هرز سمج چیک علف( .Cirsium arvense L)خارلته 
اسدت کده در اروپدا و آمریکدای شدمالی بسدیار       پراکنش وسیع در دنیا 

 80راعدی را در  گیداه ز  50خارلته حدداقل   .(44و  50)دردسرساز است 
شدود  کره شمالی یافت میکشور آلوده کرده است و در مناطق گرم نیم

 Brassica)مدزارع غد ت و کلدزا     درصدد  28 هرز دراین علف (.20)

napus L. )  و همچندین در مراتدع و مدزارع     (44)گزارش شده اسدت
بسدیاری از گیاهدان   و در ( 0)( .Medicago sativa L)بذری یونجده  
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، (Pisum sativum) ، نخدود (.Zea mays L) ذرت لده زراعدی از جم 
 ( وBeta vulgaris) قنددد، چغندددر(Phaseolus vulgaris) لوبیددا
میزبان  خارلته (.01) دارد دوجو( Solanum tuberosum)زمینی سیب
زنندد و میزبدان   فرنگی خسارت مدی است که به ذرت و گوجه یحشرات

 هدرز علفاین  (.58ست )ا های گیاهیبیماریجایگزین برای بعضی از 
به مهاجرت  کام از مناطق گرم خاورمیانه منشاء گرفته و گسترش آن 

. خارلته در ابتدا در (42)های کشاورزی وابسته است ها و فعالیتانسان
شمال آفریقا، شرق مدیترانه، آسیا، افغانستان، ایران، پاکسدتان و چدین   

. در (43)شدده اسدت    پراکنش داشته ولی اکنون در همه دنیا پراکندده 
جمعیدت ایدن   هدا  کشدلیل عدم استفاده از علفبهکشاورزی ارگانیک 

و بیدد  ( Sonchus arvensis)با دو گونه شدیر تیغدی   ه علف هرز همرا
. خارلتده  (80و  84) افزایش یافته است( Elymus repens (L.))گیاه 

مناطق زراعی طبیعی مسدکونی و تجداری را نیدز مدورد تهداجم قدرار       

 های حفاظت گیاهان ایران )علوم و صنایع كشاورزی(نشریه پژوهش
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اثدرات محیطدی و اقتددادی خارلتده توسدط محققدان        (.45)دهدد  می
زارها و تواند جایگزین علفاین گونه می . برای مثالگزارش شده است

 تدراکم  کاهش (.54) مراتع شده و تولید علوفه را در مراتع محدود کند
 مهدم  هایگونه غنای ساحلی، مناطق در کشعلف تیمارهای با خارلته
 (.  51داده است ) افزایش ار آبزی پرندگان برای

های ساختارهای استقرار اولیه از جوانه ،های هرز چند سالهدر علف
هدرز  در شروع فدل رشد عامل مهمی در بقاء علدف  یرویشی زیرزمین

 ،زیرزمیندی  یهدا در سداختارهای رویشد   . ذخیره کربوهیددارت (6) است
نمو فدراهم   های جدید در حالمنابع را برای رشد جوانه یگذرانزمستان
گیرندد  زنی و رشد تحت تاثیر بسیاری از عوامل قرار مدی کند. جوانهمی

. اسپنسدر و  (83و  81) کندکه در این بین دما نقش مهمی را بازی می
 Arundo)های نی هنددی  ساندر دریافتند که سرعت سبز شدن رامت

donax83تدا   51از افزایش دما  (.48)دما بستگی دارد  ووزنشان  ( به 
 Cyperus)گراد نه تنها سرعت سبز شدن اویارس م زرد درجه سانتی

esculentus (L.) )    هدا را  را افزایش داد بلکده همچندین رشدد جوانده
افزایش داد و بنابراین طول و وزن خشک ساقه با افزایش دما افزایش 

 2که متوسدط دمدای هفتگدی بده     سبز شدن خارلته زمانی(. 55) یافت
درجده   3که دما حداقل رسد شروع شده و هنگامیگراد میدرجه سانتی

در مونتاندا  ایالت افتد. در گراد باشد بیشترین سبز شدن اتفاق میسانتی
شوند سپس تشکیل سبز می اردیبهشتها در اوایل ساقهایاالت متحده 

کنند. بیشترین سرعت هفته بعد رشد سریع عمودی می 8زت داده و ور
انجام  خردادهفته پایانی  5ول طدر روز در متر سانتی 8رشد با متوسط 

صدفر  مدرداد  سرعت رشدد کداهش یافتده و در     تیرشود و در طول می
است که در مناطق گرم با بارندگی  C 8 خارلته یک علف هرز .شودمی

کند اما که خارلته غرقاب را تحمل نمی. در حالی(3) کندکافی رشد می
خداک خشدک تواندایی    ش به کمبدود آب حسداه هسدتند و    یهاریشه

 (.42) دهداستقرار گباهان جدید را کاهش می
های محلدی سدازگار مدورد    عناوین متعددی برای توصیف جمعیت

و  4توان به اکوتیدپ اشداره کدرد )   گیرد برای مثال میاستفاده قرار می

اکوتیپ یعنی گیاهانی که به طور ژنتیکی به محیطدی کده در آن   (. 80
هرز در مراتع و در ایران این علف (.01اند )هعادت کرد ساکن شده اند،

ها شامل گلستان، مازنددران، زنجدان،   های زراعی در اغلب استانزمین
همدان، اصفهان، خراسان، لرستان، سمنان، فاره، کرمان، سیستان و 

هدای زراعدی   های هرز عمده در زمینقزوین وجود دارد و یکی از علف
های هرز چند ساله در مزارع ین علفتر. خارلته یکی از مهم(88) است

گندم است به خدوص در مناطقی که گندم به مدت چند سال مدداوم  
هدای آن در  اکوتیدپ های ژنتیکی بین کاشته شده است. مطالعه تفاوت

اما در ایران مطالعه ( 8و  5، 0)بسیاری از مناطق دنیا انجام شده است 
اران بده مطالعده   تنها سیف و همکد  کمی روی آن صورت گرفته است.

 . (41) اندبیوسیستماتیکی این گونه در ایران پرداخته
کننده سبز شددن خارلتده   افزایش درک ما از عوامل محیطی تعیین

. (82و  52)فددراهم آورد ن آتوانددد راهکارهددایی را بددرای کنتددرل مددی
وری آاکوتیپ جمدع  01شناسی های ریختبنابراین دراین مقاله ویژگی

درصدد و سدرعت   اثر دمدا بدر   همچنین و ختلف ایران شده از مناطق م
های ریشه در شرایط کنترل شده مدورد بررسدی قدرار    سبز شدن جوانه

گرفت. دما به عنوان تیمار درنظر گرفته شد به این دلیل کده یکدی از   
مهمترین عواملی است که در بین مناطق انتشار خارلته در ایران تغییدر  

 کند. می

 

 هامواد و روش

 ش اول آزمای

های خارلتده،  های ریخت شناسی بین اکوتیپجهت بررسی تفاوت
آوری جمدع  0811( در سال 0استان ایران )جدول  01قطعات ریشه از 

هددای ای در تغییددر ویژگددیشدددند. خارلتدده توانددایی قابددل م حظدده  
 محیطدی  شرایطهای خود در واکنش به ها و ساقهشناسی ریشهریخت
(.53) دارد

 
 وری شدهآهای خارلته جمعاکوتیپ و ارتفاع از سطح دریا طول و عرض جغرافیایی ،قهمنط -1 جدول

Table 1- Geographical location, longitude, latitude and altitude of collected ecotypes of Canada thistle 
ارتفاع از سطح 

 دریا
Altidute (m) 

 عرض جغرافیایی

Latitude 
 طول جغرافیایی

Longitude 
 منطقه

Location 
 استان

Province 
 شماره

No. 

-2 36° 29ʹ  53° 04ʹ Babol Mazandarn 1 
1210 35° 03ʹ 51° 30ʹ Varamin Tehran 2 
1263 32° 21ʹ 51° 23ʹ Shahreza Esfahan 3 
53 37° 07ʹ 54° 33ʹ Gonbad Golestan 4 

1049 36 °20ʹ 55° 06ʹ Mashhad Khorasan-Razavi 5 
151 32 °14ʹ 48° 26ʹ Dezful Khozestan 6 
1380 34° 22ʹ 47° 26ʹ Kermanshah Kermanshah 7 
30 39° 33ʹ 47° 46ʹ Moghan Ardebil 8 

1830 34° 80ʹ 48° 51ʹ Hamedan Hamedan 9 
1580 29° 61ʹ 52° 54ʹ Shiraz Fars 10 
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هدا مجدددا در گلددان در گلخانده و     برای کاهش اثر محیط، ریشه

و  81ترتیب رایط کنترل شده، تکثیر شدند. دمای روز و شب بهتحت ش
ساعت بود. خاک در 03گراد بود و طول مدت روشنایی درجه سانتی 02

تمام مدت مرطوب نگه داشته شد. قطعات ریشه سپس برداشت شدند 
ماه نگهدداری شددند. دو    8گراد برای مدت درجه سانتی 2و در دمای 

جوانده در  سه متر با وزن مشابه و تعداد یسانت 01قطعه ریشه به طول 
هدا در  هایی حاوی خاک شنی لومی کاشته شدند. آبیاری گلددان گلدان

طول آزمایش انجام شد و گیاهان در معرض تنش آبی نبودند. آزمایش 
واقدع در دماوندد متعلدق بده      به صورت طرح کام  تدادفی در گلخانه

بعدد از   .انجام شدتهران  اتواحد علوم و تحقیق -زاد اس میآدانشگاه 
های ساقه اصدلی،  ها و شاخهروز گیاهان برداشت شدند. تعداد برگ 01

تعداد کاپیتول شمارش و طدول ریشده، ارتفداع سداقه اصدلی و طدول       
گیری شد. وزن خشک ساقه و ریشه بعد از خشک شدن کاپیتول اندازه
شدد.  گیدری  سداعت انددازه   43گراد به مدت درجه سانتی 01در دمای 

و مقایسدده  SASافددزار هددا بددا اسددتفاده از نددرمتجزیدده واریددانس داده
تجزیده  حفاظت شده انجام شدد.   LSDاستفاده از آزمون  ها بامیانگین
های اصلی برای تبیین درصد اهمیت هر صدفت انجدام شدد.    به مولفه

مقدار ویژه نسبتی از واریانس کل متغیرهاست کده توسدط هدر عامدل     
طریق مجموع مجذورات بارهای عاملی مربوط بده  شود و از تبیین می

تمام متغیرها در آن عامل قابل محاسبه اسدت. بندابراین مقدادیر ویدژه     
دهد و پایین بودن این ها را در ارتباط با متغیرها نشان میاهمیت عامل

مقدار برای یک عامل به این معنی است که عامل مذکور نقش اندکی 
پوشدی اسدت.   رو قابل چشدم شته و از ایندر تبیین واریانس متغیرها دا

عواملی که دارای مقادیر یک و باالتر از آن باشدند در تحلیدل نهدایی    
بدا محاسدبه فاصدله     ایتجزیده خوشده   گیرندد. مورد استفاده قرار مدی 
انجام  SPSS افزارها با استفاده از نرمجمعیتبندی اقلیدسی برای گروه

 و نمودار چنگالی آن رسم گردید.

 

 ایش دومآزم

به منظور مطالعه اثر دما بر درصد و سرعت سدبز شددن و تعیدین    
به صورت  یهای خارلته، آزمایشهای ریشهدمای پایه سبز شدن جوانه

تکرار انجام شد. عوامدل   4دادفی با تطرح کام  و در قالب فاکتوریل 
هایی با سطح بودند. ریشه 02اکوتیپ خارلته و دما در  01 مورد بررسی

جوانده در ظدرو    دو متر( و دارای تعداد سانتی 0وزن یکسان ) طول و
قدرار  بدون خداک  متر سانتی 6متر و عمق سانتی 01 قطرپ ستیکی با 

قطعه ریشده بدود. ظدرو  در انکوبداتور در      6هر ظر  حاوی  گرفتند.
، 56، 58، 51، 03، 06، 04، 05، 01، 2، 8 ،0 دمدای ثابدت   02معرض 

گراد قرار گرفتندد. جهدت جلدوگیری از    انتیدرجه س 83و  82، 85، 51
سدبز شددن    تنش آبی، ظرو  در زمان نیاز با آب مقطر آبیاری شددند. 

ها زمانی سبز ها به صورت روزانه مورد بررسی قرار گرفت. جوانهجوانه

 8تدر از  شده در نظر گرفته شدند که طول بافت جدید سبز شده بدیش 
درصد سبز شدن محاسدبه شدد.    در انتهای آزمایش. (83)متر بود میلی

 (.00شد )از فرمول زیر استفاده سبز شدن برای محاسبه سرعت 

Rs=  

: تعدداد  Si)تعدداد بدذر در روز(،    سبز شدن: سرعت sRکه در آن  
: تعدداد روز از شدروع آزمدایش تدا     iDجوانه سدبز شدده در هدر روز و    

ما رسدم شدد.   در مقابل د سرعت سبز شدنمنحنی ام است. iشمارش 
با استفاده از  (دمای پایه )دمایی که در آن سرعت سبز شدن صفر است

  معادله رگرسیون خطی بین سرعت سبز شدن و دما به دست آمد.

 

 نتایج و بحث

 آزمایش اول

های خارلته بررسی اکوتیپمیانگین مربعات صفات مورد  5جدول 
بررسدی در   هدا در صدفات مدورد   تفاوت بین اکوتیدپ دهد. را نشان می

داری در طدول کداپیتول   تفاوت معنیدار بود اما سطح یک درصد معنی
  (.5جدول ) داشتنها وجود بین اکوتیپ

 طول ریشه

بررسدی را نشدان    دمیانگین صفات ریخت شناسدی مدور   8جدول 
ترین طول ریشه را اکوتیپ کرمانشاه نشان داد که تفداوت  دهد. کممی
گنبد و بابل نداشت اما اکوتیپ دزفدول  های مغان داری با اکوتیپمعنی
 ترین ریشه را تولید کرد. طویل
 

 طول ساقه اصلی

هدای کرمانشداه   کمترین و بیشترین طول ساقه اصلی در اکوتیدپ 
متر مشاهده شد. مدور طدول   سانتی 02/26متر و دزفول  سانتی 52/84

 . (56)متر گزارش کرده است سانتی 02تا  42ساقه اصلی خارلته را 
 

 تعداد شاخه فرعی

متغیدر بدود. کمتدرین     0تا  52/4تعداد شاخه فرعی در هر ساقه از 
طول ساقه+ریشه در اکوتیپ کرمانشاه مشاهده شد در مقابدل اکوتیدپ   

 دار بود.ها معنیآندزفول رشد بیشتری داشت و تفاوت 
 

 وزن خشک اندام هوایی

ن ترتیدب کمتدرین و بیشدترین وز   های مشهد و دزفول بهاکوتیپ 
هدای  هدای زیدادی در ویژگدی   خشک اندام هدوایی را داشدتند. تفداوت   

هددا خارلتدده تددا کنددون گددزارش شددده اسددت. اکوتیددپ شناسددیریخددت
هدایی را در فنولدوژی، فتوپریودیسدم، عدادت رشددی و انددازه،       تفاوت

زنی نشدان  ها، خواب بذر و جوانهشکها، واکنش به علففراوانی روزنه
 . (56)اند داده
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 های خارلتهمیانگین مربعات صفات ریخت شناسی اکوتیپ -2جدول 

Table 2- Mean squares of morphological traits of Canada thistle ecotypes 
 میانگین مربعات

MS 

درجه 

 آزادی

Df 

منابع 

 تغییرات

S.O.V 
 طول کاپیتول

Capitulum 

length 

تعداد 

کاپیتول در 

 هر شاخه

Number of 

capitulum 

per branch 

تعداد 

 برگ

Number 

of leaves 

وزن 

خشک 

ساقه 

 ریشه/

Dry 

weight 

shoot to 

root 

ratio 

وزن 

خشک 

 کل

Total 

plant 

dry 

weight 

وزن 

خشک 

اندام 

 زیرزمینی

Below-

ground 

dry 

weight 

وزن 

خشک 

اندام 

 هوایی

Above-

ground 

dry 

weight 

طول کل 

ساقه و 

 ریشه
Total 

length 

(shoot + 

root) 

عداد شاخه ت

های فرعی 

 در هر ساقه

Number 

of 

branches 

per shoot 

ارتفاع 

ساقه 

 اصلی

Main 

shoot 

height 

طول 

 ریشه

Root 

length 

n.s0.747  *1.113 **4.09 **0.249 **30.27 **4.73 **18.79 **556.29 **3.95 **249.05 **217.65 9 
 اکوتیپ

Ecotype 

0.608 0.458 **0.76 0.24 1.81 0.70 0.89 24.92 0.45 5.07 13.96 30 
 خطاء

Error 

5.2 19.76 6.11 9.97 5.66 8.90 6.54 2.82 13.02 5.14 3.27 - 
ضریب 
 تغییرات

C.V 

 

 وزن خشک ریشه

گدرم در   2/00گدرم در اکوتیدپ گنبدد تدا      3وزن خشک ریشه از 
کدرد. وزن خشدک کدل در همددان کمتدرین      اکوتیپ ورامین تغییر می

هدای مشدهد و گنبدد    داری بدا اکوتیدپ  و تفاوت معندی  مقدار را داشت
  .نداشت
 

 وزن خشک کل

بیشترین وزن خشک کل متعلق به اکوتیپ شیراز بود. نسبت وزن 
متغیر بود. کمترین و بیشدترین   00/5تا  85/0خشک ساقه به ریشه از 

 های کرمانشاه و دزفول مشاهده شد. تعداد برگ به ترتیب در اکوتیپ

 

 ل در هر شاخهتعداد کاپیتو

در  52/4در اکوتیپ شیراز تدا   02/5در هر شاخه از  کاپیتولتعداد 
های ورامین و دزفول متغیر بود. مور نیز بیدان کدرد کده تعدداد     اکوتیپ
 52تدا   02بدین   کداپیتول متغیر و طول  2تا  0در هر شاخه از  کاپیتول
شناسدی در سدایر   هدای ریخدت  . تفاوت در ویژگدی (56) متر استمیلی
شناسی در تعدداد  تغییرات ریختهای هرز نیز مشاهده شده است. لفع

 Echinochloa crus-galli) های هرز از جمله سورو زیادی از علف

(L.) Beauv.)تددوق ، (Xanthium strumarium L.) دسددمودیوم ،
(Desmodium tortuosum (Sw.) DC.) اپوسدینوم ، (Apocynum 

cannabinum L.) گاوپنبده ، (Abutilon theophrasti Medic.)  و
 (.41و  85، 54، 4های هرز گزارش شده است )سایر علف

 

 
 های خارلته بر اساس روش اقلیدوسینمودار چنگالی اکوتیپ -1 شکل

Table 1- Dendrogram of Canada thistle ecotype based on Euclidean distance 
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 اکوتیپ های خارلته یریخت شناسصفات  )انحراف معیار(میانگین  -3جدول 
Table 3- Mean (Standard Error) of morphological traits of Canada thistle ecotype 

  Mean  میانگین

 اکوتیپ

Ecotype 

تعداد کاپیتول 

 در هر شاخه

Number of 

capitulum 

per branch 

 تعداد برگ

Number 

of leaves 

وزن خشک 

 ریشه/ساقه

Dry weight 

shoot to root 

ratio(g) 

وزن خشک 

 کل

Total plant 

dry 

weight(g) 

وزن خشک 

اندام 

 زیرزمینی

Below-

ground dry 

weight(g) 

وزن خشک 

 اندام هوایی

Above-

ground dry 

weight(g) 

طول کل 

ساقه و 

 ریشه
Total 

length 

(shoot + 

root) 

(cm) 

تعداد شاخه 

های فرعی 

 در هر ساقه

Number of 

branches 

per shoot 

ارتفاع 

ساقه 

 اصلی

Main 

shoot 

height 

(cm) 

طول 

 ریشه

Root 

length 

(cm) 

3.0 
 (0.41) 

12.58 
(0.31) 1.55 (0.04) 22.30 

(1.04) 8.75 (0.48) 13.55 (0.58) 178.0 

(4.74) 
6.0 

 (0.41) 
50.50 

(1.71) 
107.5 

(3.23) 
بابل  Babol 

4.25 
 (0.25) 

12.37 

(0.52) 1.45 (0.06) 27.42 

(0.65) 11.5 (0.29) 15.92 (0.54) 172.50 

(2.18) 
7.0  

(0.41) 
36.75 

(1.38) 
115.0 

(1.44) 
ورامین  Varamin 

3.0 
 (0.41) 

13.20 

(0.11) 1.32 (0.08) 22.51 
(0.37) 9.75 (0.48) 12.76 (0.25) 182.50 

(1.32) 
4.5 

 (0.29) 
42.25 

(1.11) 
120.25 

(1.84) 
شهرضا  Shahreza 

3.25 
 (0.48) 

13.02 

(0.35) 1.60 (0.08) 20.76 

(0.43) 8.0 (0.41) 12.76 (0.13) 183.25 

(3.52) 
5.5 

 (0.29) 
53.50 

(1.32) 
109.75 

(2.25) 
گنبد   Gonbad 

3.0 
 (0.41) 

12.97 

(0.18) 1.27 (0.05) 20.44 

(0.74) 9.0 (0.41) 11.44 (0.45) 179.75 

(1.70) 
4.0 

 (0.41) 
42.75 

(0.85) 
117.0 

(1.29) 
مشهد  Mashhad 

4.25 
 (0.25) 

14.37 

(0.20) 2.17 (0.03) 26.92 

(0.46) 8.5 (0.29) 18.42 (0.48) 202.50 

(1.84) 
6.0 

 (0.41) 
56.75 

(0.48) 
127.75 

(2.17) 
دزفول  Dezful 

3.5 
 (0.29) 

10.60 

(0.48) 1.56 (0.11) 23.59 

(0.57) 9.25 (0.48) 14.34 (0.45) 157.25 

(0.75) 
4.5 

 (0.29) 
34.25 
(2.72) 

103.0 

(1.08) 
 Kermanshahکرمانشاه

3.5 
 (0.29) 

12.12 

(0.11) 1.64 (0.07) 24.38 

(0.70) 9.25 (0.48) 15.13 (0.25) 169.50 

(1.32) 
5.5 

(0.29) 
47.50 

(0.65) 
105.0 

(0.71) 
مغان  Moghan 

3.75 
 (0.25) 

11.89 

(0.57) 1.38 (0.06) 22.0 (0.56) 9.0 (0.41) 13.02 (0.25) 172.75 

(1.93) 
4.25 

(0.25) 
35.75 

(0.48) 
120.0 

(1.47) 
همدان  Hamedan 

2.75 
 (0.25) 

11.73 

(0.56) 1.55 (0.13) 27.97 

(0.70) 
11  

(0.41) 16.97 (0.87) 170.75 

(2.56) 
4.25 

(0.25) 
38.25 

(0.45) 
115.5 

(1.94) 
شیراز  Shiraz 

0.97 1.10 0.22 1.94 1.20 1.36 7.20 0.96 3.25 5.39 FLSD 
 

بر اساه فاصدله تولیدد شدده     های خارلتهاکوتیپای تجزیه خوشه
گدروه اصدلی    4های مورد مطالعه یک نمودار چنگالی بدا  برای ویژگی
هدای بابدل، گنبدد و مغدان بدود.      گروه اول شدامل اکوتیدپ   .تولید کرد
های ورامین، شهرضا، مشهد، همددان و شدیراز در خوشده دوم    اکوتیپ

های کرمانشاه و دزفول نیز به ترتیب متعلدق بده   کوتیپقرار گرفتند و ا
ها زیداد  بندی اکوتیپ. خوشه(0شکل )خوشه های سوم و چهارم بودند 

 (02) هددابنر و همکداران بدا توزیدع جغرافیددایی آنهدا در ارتبدداط نبدود.     
 جمعیت گدالیوم  2های مرفولوژیکی در های زیادی را در ویژگیفاوتت
(Galium aparine)  ها تا حدی با توزیدع  کردند و این تفاوتمشاهده

هدای سدويدی و بلژیکدی    ها ارتباط داشت. جمعیدت جغرافیایی جمعیت
هدای ندروژی دارای   شباهت بیشتری به یکدیگر داشدتند امدا جمعیدت   

 تفاوت بیشتری بودند.
های ها تجزیه به مولفهدر مرحله بعد روی ماتریس همبستگی داده

درصدد تغییدرات    51/31اصلی حددود   مولفه 8اصلی انجام شد در کل 
ها ها را توجیه نمودند که مقادیر ویژه و درصد واریانس مولفهکلی داده
آورده شده است. مجموع مجذورات بارهای عاملی مربوط  4در جدول 

به عواملی که از مقادیر ویدژه قابدل قبدول )بداالتر از یدک( برخدوردار       
هدای  ی مجموع واریدانس آمده است. درصد تجمع 4اند، در جدول بوده

تبیین شده توسط عوامل، شاخدی است که جهت ارزیدابی متغیرهدای   
درصد باشد همانطور که  21رود و باید بیش از انتخاب شده به کار می
درصدد   51/31شدود، ایدن میدزان    م حظه می 4در ستون آخر جدول 

 است.
 

 های اصلیمولفهویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی  مقادیر -4جدول 
Table 4- Eigen value, % Variance, % Cumulative variance of principal components 

 مولفه اصلی

Principal component 

 مقدار ویژه
 Eigen value 

 درصد واریانس
% Variance 

 درصد تجمعی
 % Cumulative 

1 34.33 34.33 34.33 

2 3.38 33.82 68.16 

3 1.20 12.03 80.20 
 

درصد تغییدرات را توجیده نمدود. ارتفداع سداقه       88/84مولفه اول 
مولفده دارای همبسدتگی   با ایدن  وزن خشک کل و تعداد برگ  ،اصلی
. بودند و وزن خشک اندام هوایی با آن همبستگی منفی داشدت  مثبت

هدا را توجیده نمدود. وزن    درصد تغییدرات کدل داده   35/88مولفه دوم 

طول کل ساقه + ریشه در این مولفه ضرایب  خشک اندام زیرزمینی و
درصد تغییدرات را در برگرفدت کده     18/05باالیی داشتند. مولفه سوم 

تنها تعداد کاپیتول در هر شاخه همبستگی باالی مثبتی با ایدن مولفده   
 (.2داشت )جدول 
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 ماکس(های اصلی، معرف بارهای عامل بعد از چرخش )واریماتریس دوران یافته مولفه -5جدول 

Table 5-Rotated Component Matrix, Varimax with Kaiser Normalization 
 مولفه اصلی

Principal component 
 صفات ریخت شناسی

Morphological traits 
3 2 1 

 Root lengthطول ریشه 0.152 0.672 0.054

-0.249 0.160 0.878 
 ارتفاع ساقه اصلی

Main shoot height 

0.227 0.673 0.559 
 های فرعی در هر ساقهتعداد شاخه

Number of branches per shoot 

-0.108 0.923 -0.258 
 طول کل ساقه و ریشه

Total length (shoot + root) 

-0.330 0.457 -0.715 
 وزن خشک اندام هوایی

Above-ground dry weight 

0.028 0.942 0.030 
 وزن خشک اندام زیرزمینی

Below-ground dry weight 

-0.291 0.212 0.901 
 وزن خشک کل

Total plant dry weight 

0.117 0.657 0.283 
 ریشه/وزن خشک ساقه 

Dry weight shoot to root ratio 

0.238 0.113 0.923 
 تعداد برگ

Number of leaves 

0.900 0.125 -0.065 
 تعداد کاپیتول در هر شاخه

Number of capitulum per branch 
 

 آزمایش دوم

هدای خارلتده   های همه اکوتیدپ دما اثر مهمی بر سبز شدن ریشه
هدای  جوانده گراد بود درجه سانتی 8که دما زیر نیازم (.5شکل ) داشت
اتر مثبت دما روی سدبز  . نشدندسبز ها در هیچ یک از اکوتیپها ریشه

نیز توسط ( .Panicum repens L)های ریزوم نوعی ارزن شدن جوانه
. آنها دریافتند کده افدزایش   (08) مشاهده شده استن و همکاران حسی
درصد به  21ها را از زنی ریزومگراد جوانهدرجه سانتی 51به  01دما از 
درصد افزایش داد. ساتوره و همکارانش نیز دریافتندد کده سدرعت     11

گدراد در  درجده سدانتی   88-00زنی با افدزایش دمدا در محددوده    جوانه
 (Cynodon dactylon (L.)) مرغدی پنجده هدای  تولنها و اسد ریزوم

دمددای بدداال احتمدداال منجددر بدده فعددال شدددن   (. 81) افددزایش یافددت
ها شده و سرعت های ریزومعملکردهای آنزیمی و فیزیولوژیکی جوانه

های در حال رشدد زیرزمیندی   ساقه متابولیزم ذخایر عناصر غذایی را در
هدای  هدای ریشده  ن جوانده باالترین درصد سدبز شدد   دهد.افزایش می

مغان و همدان در دمای  ،کرمانشاه ،مشهد ،های بابلخارلته در اکوتیپ
گنبدد و شدیراز در دمدای     ،های ورامینگراد در اکوتیپدرجه سانتی 51
 56های شهرضا و دزفدول در دمدای   گراد و در اکوتیپدرجه سانتی 58

ز شددن  گراد حاصل شد و پس از ایدن دماهدا درصدد سدب    درجه سانتی
ها کاهش یافت. میدزان و روندد کداهش درصدد سدبز شددن بدا        جوانه

 83ها متفاوت بدود. بدرای مثدال در دمدای     افزایش دما در بین اکوتیپ
هدای ریشده اکوتیدپ کرمانشداه سدبز نشددند       گراد جوانده درجه سانتی

درصد سبز شدن در ایدن دمدا نشدان داد     51که اکوتیپ دزفول درحالی
هدا در واکدنش بده دمدا     فاوت سبز شدن اکوتیدپ توانایی مت (.5شکل )

توسط سایر محققین نیز گزارش شده است. بدرای مثدال سدبز شددن     
 ((CYPRO(.Cyperus rotundus L) های اویارسد م قرمدز  اکوتیپ

تدا   00گراد قدرار داشدتند از   درجه سانتی 51که در معرض دمای ثابت 
ن بلکده سدرعت   ما نه تنها درصد سبز شدد (.03درصد متغیر بود ) 32

سبز شدن را نیز تحت تاثیر قرار داد. رابطه خطدی بدین سدرعت سدبز     
ترولدوه و همکداران    نشان داده شدده اسدت.   8شکل  درشدن و دما 

در  قرمدز اظهار کردند که سرعت و درصد سبز شددن اویارسد م   ( 40)
و  84گراد کمترین و در دماهای بدین  درجه سانتی 55و  03دمای بین 

سرعت سبز شدن با افزایش دما تدا  . گراد بیشترین بودیدرجه سانت 83
گراد کاهش یافت درجه سانتی 82با افزایش دما از  ودرجه افزایش  82
 Sorghum halepense)ها در قیاق شکستن خواب جوانه .(8 شکل)

(L.) ) گراد افزایش یافدت  سانتی درجه 86-53با افزایش دما در طیف
ها کاهش یافدت  عت شکستن خواب جوانهاما با افزایش بیشتر دما سر

درجدده  83هددای دمددای داده)دمددای پایدده تخمددین زده شددده   (.00)
 .اند(هنظر گرفته نشد دمای پایه در گراد در تخمینسانتی
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 های خارلته در واکنش به دمادرصد سبز شدن ریشه های اکوتیپ -2شکل 

Figure 2 –Emergence percentage of Canada thistle ecotypes in response to temperature (°C) 
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 های خارلته و دمارگرسیون خطی بین سرعت سبز شدن ریشه -3شکل 

Figure 3– Linear regression between emergence rate of Canada thistle roots and temperature (°C) 
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بابل، ورامین، شهرضدا، گنبدد، مشدهد، دزفدول،     های برای اکوتیپ

، 01/2، 13/2، 10/4، 84/2ترتیدب  رمانشاه، مغان، همدان و شیراز بهک
گراد بده دسدت   درجه سانتی 10/2و  31/8، 56/6، 05/8، 25/6، 45/4

زمدانی  ریشه خارلته دریافت که سبز شدن ( 1)هادسون (. 8آمد )شکل 
گدراد اسدت و   درجده سدانتی   2افتد که متوسدط دمدای هدوا    اتفاق می
گراد باشد بیشترین سدبز شددن   درجه سانتی 3قل که دما به حدازمانی

روز استفاده -برای محاسبه ضریب حرارت از روش درجهافتد. اتفاق می
(. 05شد که مجموع میانگین دماهای باالتر از صفر بیولوژیکی اسدت ) 

هدا در آزمایشدگاه از   برای محاسبه نیاز حرارتی مرحله سبز شدن جوانه
ا در مددت زمدان سدبز شددن     ضرب هدر یدک از دماهد   مجموع حاصل

سددبز شدددن  رشددد-درجدده روز . بدددین ترتیددبمیددانگین گرفتدده شددد
های بابل، ورامین، شهرضا، گنبد، مشدهد، دزفدول، کرمانشداه،    اکوتیپ

، 515، 035، 551، 011، 512، 511، 501، 510مغان، همدان و شیراز 
هدای  شروع رشد جوانه (2) دونالدروز به دست آمد. -درجه 501و  011
رشدد الزم بدرای   -روز و درجه روز-درجه 010شه خارلته را از خاک ری

روز -درجده  640و  230درصد سبز شدن را حدود  11و  31رسیدن به 
 برآورد کرد. 

هدای  دمای پایده سدبز شددن ریدزوم    ( 51) نظام آبادی و همکاران
درجه  گراد و درجه سانتی 6( را Glycyrrhiza  glabraشیرین بیان )

-درجه 024برای سبز شدن ریزوم های شیرین بیان را  رشد الزم-روز
ای با تکثیر گیاهانی از منابع مختلف در شرایط گلخانهروز بیان کردند. 

یکسان اثرات گیاه مادری حذ  شد و بنابراین هر تفاوت فنوتیپی کده  

رود منشاء ژنتیکی داشدته باشدد   ها مشخص شد انتظار میاکوتیپبین 
سدبز شددن    اثدر مهمدی بدر   ان داد کده دمدا   . نتایج آزمدایش نشد  (46)

 هدای نتایج مشابهی روی تعدای از علف داشتهای ریشه خارلته جوانه
و قیداق  ، (Paspahm distichum ( )04)ساله مثل چایر آبی هرز چند
 گزارش شده است. ( 81مرغ )
 

 گیری  نتیجه

های مورد بررسی در داری بین اکوتیپدر این تحقیق تفاوت معنی
تدا   05/8شناسی مشاهده شد. دمای پایه سدبز شددن از   ریختصفات 
متغیر بدود.   551تا  011سبز شدن از  GDDگراد و درجه سانتی 25/6

هرز ممکن است قددرت  های علفوجود تفاوت بین اکوتیپ یا جمعیت
بده   واکدنش هرز را تحت تداثیر قدرار دهدد و در    های علفرقابتی گونه

(. برای 21و  86، 51عی موثر باشد )های مدیریت شیمیایی و زراروش
دی -توفورهای کشهای خارلته واکنش متفاوتی به علفمثال اکوتیپ

(2,4-dichlorophenoxy acetic acid )(51  و آمیتدرول  52و )(1 

H-1,2,4-tria- zol-3-amine )(86نشان داد )بررسی بیشتر این  .نداه
همچنین واکنش انهدا   ها از لحاظ فیزیولوژیکی و فنولوژیکی واکوتیپ
درک بهتر اثدر دمدا بدر سدبز     گردد. های مدیریتی پیشنهاد میبه روش

بینی زمان سبز شدن در شدرایط اقلیمدی در حدال تغییدر     شدن و پیش
هدای هدرز موجدود افدزایش     توانایی راهکارهای مدیریتی را برای علف
 انجامد. داده و به توسعه راهکارهای جدید می
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Introduction: Canada thistle (Cirsium arvense L.( occurs in pastures and wheat fields and is common in 

most provinces, where it is considered a major agricultural weed in Iran. Increasing our understanding of the 

environmental factors that determine Canada thistle emergence can provide strategies to control it. Therefore, in 

this paper the morphological characteristics of 10 ecotypes collected from different regions of Iran and the effect 

of temperature on the percentage and rate of emergence of root buds in controlled conditions were investigated. 

Temperature was considered as the treatment because it is one of the most important factors that fluctuate 

between the diffusion regions in Iran. 

Materials and Methods: To evaluate any morphological differences among ecotypes of Canada thistle, root 

fragments were collected from 10 provinces of Iran in 2020. To reduce the effect of the environment, the roots 

were propagated again in pots in the greenhouse under controlled conditions. Day and night temperatures were 

30 and 15 °C, respectively. The root pieces were then harvested and stored at 5 °C for 3 months. Two 10 cm 

long roots with same weight and same number of buds were planted in pots containing loamy sandy soil. The 

pots were irrigated during the experiment and the plants were not exposed to water stress. A Completely 

Randomized Design was conducted at Science Research Branch, Islamic Azad University. After 70 days plants 

were harvested. The numbers of leaves and branches on the main shoot and number of capitulum were counted 

and the root length, height of the main shoot and capitulum length were measured. Data analysis of variance was 

performed using SAS software and means were compared using protected LSD test. Cluster analysis was 

performed by calculating the Euclidean distance for grouping populations using SPSS software and its 

dendrogram was drawn. The root and shoot dry weights were measured after drying at 70 °C for 48 h after 

harvest. At second experiment, temperatures 1- 38° C were evaluated for studying the effect of temperature on 

percent and rate of shoot emergence. Base temperature (temperature at which the germination rate is zero) was 

obtained using the linear regression equation between germination rate and temperature. 

Results: There were significant differences at morphological traits among Canada thistle ecotypes except 

capitulum length. Root dry weight varied from 8 g in Gonbad ecotype to 11.5 g in Varamin ecotype. Total dry 

weight was the lowest in Hamedan and was not significantly different from Mashhad and Gonbad ecotypes. The 

highest total dry weight belonged to Shiraz ecotype. Cluster analysis grouped 10 ecotypes at four groups. First 

group consisted of Babol, Gonbad and Moghan ecotypes. Varamin, Shahreza, Mashhad, Hamedan and Shiraz 

placed at second group. Kermanshah and Dezful were placed at third and fourth groups, respectively. In the next 

step, the data were correlated into principal components on the correlation matrix. In total, the three main 

components explained about 80.20% of the total data changes. The first component explained 34.33% of the 

changes. Main stem height, total dry weight and number of leaves had a positive correlation with this component 

and shoot dry weight had a negative correlation with it. The second component explained 33.82% of the changes 

in the total data. Groundwater dry weight and total stem + root length had high coefficients in this component. 

The third component accounted for 12.03% of the changes, with only the number of capitols in each branch 

having a high positive correlation with this component. The estimated base temperatures for the emergence of 

bud root were 5.34, 4.91, 5.98, 5.70, 4.42, 6.52, 3.12, 6.26, 3.80 and 5.91°C for Babol, Varamin, Shahreza, 

Gonbad, Mashhad, Dezful, Kermanshah, Moghan, Hamedan and Shiraz ecotypes, respectively. Emergence 

growth degree day for Babol, Varamin, Shahreza, Gonbad, Mashhad, Dezful, Kermanshah, Moghan, Hamedan 

and Shiraz were 201, 210, 200, 205, 190, 220, 182, 202, 190 and 210, respectively. 
Conclusion: Temperature had a significant influence on the root of Canada thistle. When the temperature 
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was below 3°C, no emergence occurred. Temperature affected not only the percentage of emergence but also the 

emergence rate. There was a significant linear relationship between the emergence rate and incubation 

temperature. High temperature probably causes activation of the enzymatic and physiological function of root 

buds and increases the rate of mobilization of nutrient reserves to the growing belowground shoots.  
 
Keywords: Capitule number emergence temperature base, Emergence rate, Growing degree day, Shoot dry 

weight 
 


