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Introduction 
 Plant development is defined as a series of phenological events that are controlled by external factors and 

determine changes in the shape or function of some organs. Temperature and photoperiod are two of the most 
important environmental factors affecting phenological development. Papaver rhoeas L. and Papaver dubium 
L., from the Papaveraceae family, are common annual winter weeds in northern Iran. The life cycle of these 
species is closely related to winter crops such as wheat (Triticum aestivum L.) and other winter cereals that 
compete severely with them. The Papaver species are capable of producing a huge amount of small-sized seeds 
that remain dormant at maturity. The timing of emergence, growth and sexual reproduction is highly important 
for the success of invasive weeds. Checking the phonological behavior of these plant species along with their 
seed production would be useful for decision-support systems helping managers select the best management 
strategies and, thereby, improving P. rhoeas and P. dubium control. Also, the phenology data would allow 
predicting these species invasibility of new areas. The present study was aimed to quantify the phonological 
behavior of these weeds. 

Materials and Methods 
 In the present study, the phenology of P. rhoeas and P. dubium were studied in the research field at 

Agricultural Sciences and Natural Resources University of Sari, Iran, with an annual rainfall of 851 mm per 
year. Seeds of these species were collected from a wheat field located in Mazandaran province, north of Iran 
during spring 2018. These species seeds were cultivated on 12 November 2018. The phenological stages were 
recorded from emergence to the end of the seeding stage. The phenology was studied based on the growing 
degree day. At the end of the experiment, the period of each phenological stage was calculated based on the day 
and the growing degree day. In order to determine the morphological traits of the plant, eight sampling steps 
were performed. Morphological traits such as plant height, number of leaves, number of flowers, number of 
capsules, and dry matter were measured. 

Results and Discussion 
 The results showed that P. rhoeas and P. dubium grow from 0 to 1723.56 and 1759.06 growth degrees day, 

respectively. During this period, seven phenological stages were recorded for these two species. These stages 
were included emergence, rosette (7-8 leaves), stem elongation and branching, blooming, flowering, fruiting, and 
seed maturity. The flowering stage period in both species was long, 48 days in P. dubium and 46 days in P. 
rhoeas. The results showed that the shortest and longest stages of development of these two weeds were 
emergence and stem elongation, respectively. In this study, the growth period of P. rhoeas and P. dubium took 
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about eight months. It has some variation with regard to height, the number of flower, number of capsule and dry 
matter between both species under the same environmental conditions but both plants started their 
developmental stages at the same time and finished at almost the same rate. The trend of changes in height, 
number of leaves, number of flowers, number of capsules, and dry matter were similar in both species. The life 
cycle of these two species begins with germination in autumn and ends with seed production in late June. The 
longest period of growth stage in both species was in spring and this trend decreases in late spring. The 
flowering stage begins in late March and ends in mid-June. The maturity period of these two species was from 
mid-June to the end of the first decade of July. One of the characteristics of these two species is high seed 
production. In P. rhoeas, at the end of the fruiting stage, each plant produced an average of 13 capsules and each 
plant produced an average of 5000 seeds. Also, in P. dubium, each plant produced an average of 14 capsules, and 
each plant of this species produces an average of 5922 seeds.  

Conclusion 
 Based on knowledge of the different phenological stages of the two species, it is possible to plan for proper 

management. From a managerial point of view, these two species should be controlled before the blooming 
stage; so that their seeds do not enter the seed bank, because their seeds are considered as causes of 
contamination in the field. 

 
Keywords: Emergence, Growth stages, Seed maturity, Weed 
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 مقاله پژوهشی
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و  .Papaver dubium Lدو گونه شقایق شناسی بررسی خصوصیات رشدی و مراحل پدیده

Papaver rhoeas L. رشد -براساس درجه روز 

 
 3محمد رضوانی -*2فائزه زعفریان -1ساجده گل محمدزاده

 51/80/5088تاریخ دریافت: 

 50/80/5088تاریخ پذیرش: 

 

 چکیده

شـود و تعيـين كننده تغييرات در شكل يا كاركرد نتـرل مـينمو گياه يـك تـوالي از وقـايع فنولـوژيكي تعريف شده است كه توسط عوامل خارجي ك
 گـر يو د مزمسـتانه در مـرارگ گنـد    سـاله كيهرز  یهاعنوان علفبه Papaver dubiumو  Papaver rhoeas شقايق گونهدو  .استها برخي اندام

در مررعـه تحقيقـاتي داناـگاه علـوم      P. dubiumو  P. rhoeasشناسي دو گونـه  در پژوهش حاضر، مراحل پديده .شونديغالت زمستانه محسوب م
مانند ارتفاگ بوته، تعداد برگ،  يكياز صفات مورفولوژ يبرخ ،نيهمچني قرار گرفت. بررس موردرشد  -درجه روز بر اساسكااورزی و منابع طبيعي ساری 

رشد صـفر تـا    -به ترتيب از درجه روز P. dubiumو  P. rhoeasهای نتايج ناان داد كه گونه شد. یريگتعداد گل، تعداد كپسول و ماده خاك اندازه
شناسي برای اين دو گونه به ثبت رسيد. اين مراحل شامل سـبر شـدن،   به رشد خود ادامه دادند. طي اين دوره، هفت مرحله پديده 65/3261و  65/3271

روز در گونه  84كه  باشديم يدر هر دو گونه طوالن يمرحله گلدهند. و رسيدگي بذر بود دهي)ظهور گل آذين(، گلدهي، ميوه دهيدهي، غنچهرزت، ساقه
P. dubium  روز در گونه  85وP. rhoeas از نظر  اين دو گونه علف هرز ترين مراحل رشدیترين و طوالنينتايج ناان داد كه كوتاه. ديبه طول انجام

در از نظر ارتفاگ، تعداد كپسـول، تعـداد بـرگ، تعـداد گـل       يدو گونه مورد بررس كيمورفولوژ اتيخصوص نيب. بود دهيسبر شدن و ساقهترتيب زماني به
ـ پابـه  يماابه باًيزمان شروگ و با سرعت تقرصورت همخود را به یمراحل نمو گونه دو؛ اما مااهده شد ياختالف قابل توجه كساني يطيمح طيشرا  اني

 38حدود  P. dubiumو هر بوته  بذر در هر كپسول( 145)ميانگين  كپسول 31ط طور متوسبه P. rhoeasهر بوته  ،يدهوهيمرحله م انيرساندند. در پا
 طول انجاميد.در اين آزمايش طول دوره رشد هر دو گونه حدود هات ماه به كرد. ديتول بذر در هر كپسول( 871)ميانگين  كپسول

 
 راحل رشد مرسيدگي بذر، سبر شدن، علف هرز،  ،شناسيپديده های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

 اسـاس  بـر  كـه  هـرز  هـای علـف  مـديريت  هـای موفّقيت برنامـه 
 مسـتلرم  ،انـد شـده يطراحـ  هـرز  هایشناسي علفزيست و شناسيبوم

 گياهـان  بر خصوصياتها آن تأثير و محيطي عوامل از صحيح شناخت
 مراحـل  بـه  نتـوا مـي  خصوصيات اين از .(Dai et al., 2012) است

 اشـاره  زراعـي  گياهـان  بـر  هرز هایعلف رقابتي اثرات و گياه رشدی

 هـرز  علف3شناسيعوامل و صفات، پديده اين صحيح با شناخت. نمود

                                                           
داناـگاه علـوم    ،ترتيب داناجوی كارشناسي ارشد و دانايار گروه زراعـت به –7و  3

 اورزی و منابع طبيعي ساری، ايرانكا
 (Email: fa.zaefarian@sanru.ac.ir                 نويسنده مسئول: -)*

دانايار گروه زراعت و اصـال  نباتـات، واحـد قاهماـهر، داناـگاه آزاد اسـالمي،        -1
 قاهماهر، ايران

شناسي پديده .(Pahlavani et al., 2007)شود مي بينينير قابل پيش
د زنده در طول دوره رشدش گفتـه  به مطالعه مراحل زندگي يك موجو

بافـت و يـا حتـي    تواند در سطو  مختلفي ازجمله اندام، و مي شودمي
 شناسـي ، پديدهگريدعبارتبه. (Alm et al., 1991)سلول انجام شود 

 محيطـي  عوامـل  وسـيله بـه  زيادی حدود و تا است نمو پويايي مطالعه
 Karlsson and)است  گيریقابل اندازه كمي ز نظرا و شودمي تنظيم

Milberg, 2007) كننـده تنظـيم  اصـلي  عوامـل  از دوره نـوری  و دما 
 و دمـا  تلفيـق  كـه  رشـد  -روز درجـه . شوندمي محسوب شناسيپديده
 مراحـل  بينيپيش برای آميریموفقيت طوربه است گياه رشدی مرحله
 بيـانگر  رشـد  -روز شـود. درجـه  مـي  بـرده  نير بكـار  هرز علف رشدی
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 زماني دوره يك طي در گياه يك توسط يافته تجمع حرارتي واحدهای
علف هـرز   يك شناسيپديده دوره توانمي زمان و دما تركيب با. است

بررســي مراحــل  . (Dincer et al., 2010) آورد دســت بــه را
با ثبت رويش گياهچـه بـذری و    سالهكهای هرز يشناسي علفديدهپ

 شود. مراحل رشد و نمو آن آغاز مي
 مـديريت  در مهمـي  عامـل  هـرز علـف   يك شناسيپديده دانستن

تـوان دوره  بـا تركيـب دمـا و زمـان مـي     است؛  های هرزعلف تلفيقي
 رشد كـه تلفيـق   روز درجه. هرز را بدست آورد يك علف شناسيپديده

بينـي  آميری برای پـيش طور موفقيتهدما و مرحله رشدی گياه است ب
 Godoy et) شودهرز و گياه زراعي بكار برده مي مراحل رشدی علف

al., 2009). بـدين علّـت   هرز هایشناسي علفپديده بررسي اهميت 
ن از عوامـل  تـوا های هرز ميی زندگي علفبا شناخت چرخه كه است

، مـديريت  ها آگاه شد و با اراهه تقويم زماني برای نموبر آن مؤثرمنفي 
 بينيپيش در مسئله اين و (Berti et al., 2008)كارآمدتری اراهه داد 

 مثـال عنـوان  . بـه بـود  خواهـد  مفيـد  هرز، هایعلف به مررعه آلودگي
 تعيـين  را كشعلف به نسبت گياه زندگي مرحله ترينحساس توانمي

 از اسـتفاده  زمـان  تـرين مناسـب  اراهـه  بـه  منجر اطّالعاتي چنين كرد.
 مراحـل  بررسـي  .شودمي هرزعلف  موفق شيميايي كنترل و كشعلف
 و هـرز  هـای علف رقابت زمان تردقيق و صحيح تخمين شناسي،پديده

سـازد  مي را ميسّر زراعي هاینظام در زراعي گياه عملكرد بر هاآن اثر
(Aleebrahim, et al., 2009)بينيمورد پيش در متعددی . مطالعات 

 كـه  اسـت  شـده  انجـام  هرز هایشناسي علفپديده مختلف هایجنبه
 در تواننـد مـي  هـا يافتـه  قبيل است. اين قبولقابل هاآن از برخي دقّت

 ,.Sohrabi et al)باشـند   مؤثر گياهان زراعي هرز هایعلف مديريت

2016; Ziska and Dukes, 2011)بـه  عملكـرد محصـول   . كاهش 
 داشته بستگيها آن ظهور زمان و تراكم هرز، هایعلف جامعه ساختار

 هـرز  هایعلف مفيد و موقعبه كنترل درها آن زندگي چرخه شناخت و
 .(Chersa et al., 1995)دارد  بسرايي نقش

ــقايق ــنش ش ــاني .Papaver spp، ج ــتند گياه ــانواده از هس  خ
 88. اندپراكنده معتدل نواحي در بياتر كه Papaveraceae خاخاش

 جـنش . اسـت  شدهشناخته جهان در خانواده اين گونه از 256 و جنش

Papaver  بـين  در را تنـوگ  بياـترين  ايـران  در گونـه  86از  بيش با 
 Azimi Motem) است داده اختصاص خودبه خانواده اين هایجنش

et al., 2010) .های مختلف شقايقگونهPapaver arenarium ،P. 

lacerum ،P. rhoeas،P. macrostomum ،P. tenuifolium ،P. 

dubium و P. glaucum اندشده شناخته ايران درعلف هرز  عنوانبه 
(Rastgar, 2007) .گياهـان  بـه هـرز   هـای علـف  اين خسارت ميران 

اسـت   آن از حـاكي  هاگرارش اما نيست، ماخص دقيقطور به زراعي
 8 مرحلـه  در توفوردیكش لفع كاربرد با توانرا مي شقايق هایگونه
 .(Rashed Mohassel et al., 2001)كــرد  كنتــرل برگــي 5 تــا

 سالهكهرز ي هایعلف عنوانبه P. dubiumو  P. rhoeasهای گونه

 غـالت  ديگـر و   (.Triticum aestivum L)گنـدم  مرارگ در زمستانه
 گونه دو اين .(Izquierdo et al., 2009)شوند مي محسوب زمستانه

 هـای اسـتان  در ايران در حاضر حال و در بوده آسيا غرب و اروپا بومي
مازنـدران   خراسان، شرقي، آذربايجان غربي، ايالم، آذربايجان لرستان،

. محققـان متعـددی بيـان    (Rastgar, 2007) پراكنش دارند سمنان و
هـا از نـوگ مورفوفيريولـوژيكي اسـت     اند كه خواب بذر اين گونـه كرده

وجـود   جنين توسعه نيافتـه هايي بــا بذرخواب مورفوفيريولوژيكي در )
؛ ددارد، اما عالوه بــر آن، دارای جرء فيريولوژيك برای خـواب هسـتن  

و همچنـين يـك    بنابراين اين بذرها نياز به تيمارهای شكست خـواب 
زني آنهـا  و جوانه( نيافته دارند های توسعهدوره زماني برای رشد جنين

 Baskin et al., 2002; Sohrabi et)كنـد  ت تأثير دما تغيير مـي تح

al., 2016) .در كـه  افـذی من هسـتند و از  رير بسيار اين گياهان بذور 
 پتانسـيل  دارای هاگونه اين. شوندمي منتار هستند، باز كپسول باالی

 كـه  كندمي توليد بذر 4666 از بيش بوته هر ،باشندمي بااليي باروری
 زنـي جوانـه  خاصـيت  و بماند باقي خاک در سال پنج مدت به تواندمي
 در دقـت  عـدم  از اينـرو،  .(Baskin et al., 2002)د كنـ  حفظ را خود

 هرينـه  صـرف  لـروم  و شقايق بذر بانك شدن غني باعث آن با مبارزه
 در افرايش اطّالعـات  شود.مي طوالني ساليان طي آن مهار برای زياد

 يك با رويارويي در هرز اوّلين مرحله هایعلف يشناسستيز با ارتباط

علـف   يـك  خصوصيات ختلذا شنا باشد،مي منطقه در جديد علف هرز
 یهـا برنامـه  توسـعه  بـه  و بوده مفيد آن مديريتي ريریدر برنامه ،هرز

 .Pگرارش شده اسـت كـه گونـه     كند.مي شاياني كمك هاآن كنترلي

rhoeas  درصـد   37-12لهسـتان   عملكرد گندم زمستانه را در مـرارگ
مچنين اين گونه يك علف هـرز  ، ه(Rola et al., 2013)كاهش داد 

هـای  كـش مهمي است كه در منطقه اروپا و مديترانه به برخي از علف
و توفـوردی مقـاوم شـده اسـت      گروه بازدارنـده اسـتوالكتات سـينتاز   

(Heap, 2021) .شناسـي  ای درباره زيستهای گستردههرچند بررسي
ه اسـت  هـای ديگـر انجـام شـد    های شقايق در كاـور و مديريت گونه

(Izquierdo et al., 2009; Torra et al., 2010; Torra and 

Recasens, 2008) ،شناسي اما تاكنون اطالگ دقيق و جامعي از پديده
ت نگرفته اسـت  در دسترس نيست و بررسي جامعي صور دو گونهاين 

شناسـي علـف هـرز، در    و با توجه به اهميّـت شـناخت مراحـل پديـده    
شناسي اين دو گونه مربور مـورد بررسـي   پژوهش حاضر مراحل پديده

 قرار گرفت.

 

 هامواد و روش

 .Pو  Papaver rhoeasهای دو گونــه ردر ايـن پــژوهش، بــذ 

dubium در  اسـتان مازنـدران   مرارگ گندم اطراف شهرستان ساری از
 زمـان  تـا  و خـار  كپسول  از ی شدند. بذرهاآورجمع 3118بهار سال 

ی كاغذی تيره )بدون حضـور نـور( و   هاپاكتدر داخل  شروگ آزمايش
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در  ايـن آزمـايش  گراد( نگهـداری شـدند.   سانتي 73±3در دمای اتاق )
ــي   ــل زراع ــوم   3118-3116فص ــگاه عل ــاتي دانا ــه تحقيق در مررع

از  متـر بـاالتر   36با ارتفاگ  ، مازندران كااورزی و منابع طبيعي ساری
 جـرء منـاطق   اقليمـي  نظـر  آب و هوای منطقه از شد. اجرا دريا سطح

هواشناسـي   اطالعـات ادار   بـه  اسـتناد  باشد. بـا معتدل و مرطوب مي
 بـارش  كـه  بـوده  مترميلي 463ساليانه منطقه  ساری متوسط بارندگي

بياترين ميران بارندگي صورت گرفت. بهار و اوايل  زمستان در عمدتاً
 1/33متــر( و كمتــرين آن در خــرداد مــاه )ميلــي 1/336در دی مــاه )

در طـول   دمای هوا و خاکاطالعات مربوط به متر( مااهده شد. ميلي
-3116رسـيدگي سـال زراعـي    )از زمان سبرشـدن تـا    شيدور  آزما

 .(3شـكل  ) بدست آمد ساری سينوپتيك هواشناسي ستگاهي( از ا3118
متـری خـاک تهيـه و    سـانتي  6-16ای از عمق آزمايش، نمونه قبل از

شـد كـه نتـايج آن در     گيریشيميايي آن اندازه وي خصوصيات فيريك
 ، بافت خاکآزمون خاک ناان داده شده است. براساس نتايج 3 جدول

 .بود رسي يلوم منطقه آزمايش

 
 1931-1931شناسی در سال ش پدیدهآزمایهوا و خاک در طول  روزانه میانگین دمای -1 شکل

Figure 1- Average daily air and soil temperature during the phenology experiment in 2015-2015 

 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک -1جدول 
Table 1- Chemical and physical characteristics of soil 

Organic 

carbon 
(%) 

 كربن آلي 

Organic material 

(mg/kg) 
 ماده آلي 

Soil elements 
 عناصر خاک

pH 
 اسيديته

EC 
)1-/mS(d 

 هدايت الكتريكي 

Soil texture 
 N بافت خاک

(%) 
 نيتروژن 

P 
(mg/kg) 
 فسفر 

K 
(mg/kg) 
 پتاسيم 

2.01 93 0.08 65.5 69.4 7.34 1.14 
Clay loam 

 لومي رسي

 
در  3118آبان سـال   73در  هرگونهپش از تسطيح زمين، بذرهای 

بـذر از هـر گونـه در هـر      66هر كرت به صورت تصادفي كاشته شد. 
كرت به صورت تصادفي كات شد. با توجه به نتايج آزماياـات قبلـي   

زنـي و  تـرين جوانـه  ، به(Golmohammadzadeh et al., 2020)ا م
متری خاک بود؛ بنابراين كات بـذرها در  سانتي 3سبر شدن در عمق 
برای هر گونه جهت تعيين صفات مورفولـوژيكي   اين عمق انجام شد.

ديگر نيـر   كرت 5 عالوه بر اين، در نظر گرفته شد. كرت آزماياي 78
 16)در مجمـوگ   در نظر گرفتـه شـد  شناسي پديدهمراحل  نييجهت تع

 يك دارای آزماياي كرت هربرای هر گونه در نظر گرفته شد(. كرت 

متـر   6/6از يكـديگر   هاكرتو فاصله  بود متر عرضل و يك متر طو
ها بالفاصله پش از كاــت، آبيـاری شـــدند و آبيـاری تـا     كرتبود. 

 .ادامه داشتدر صورت نياز ثبت رشد  آخرين مراحل
 يبررسـ  مـنظم  رترشد، به صـو  یدر طول دوره ینمو یهادوره

)همـه   معيـار سـنجش بودنـد    هـای موجـود در كـرت،   تمام بوتهد و ش
از زمان ظهور گياه در ها سبر شدند(. بذرهای كات شده در همه كرت

ی هـر دو گونـه بـا هـدف     هابوته ،سطح خاک تا پايان دوره رشد گياه
جديد مـورد بررسـي قـرار گرفتنـد. ايـن      شناسي پديدهورود به مراحل 

 4-2رزت ) -7های هوايي(، رويش )ظهور اندام -3ارتند از: مراحل عب
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ظهـور گـل آذيـن     -8های فرعي، دهي و ايجاد شاخهساقه -1برگي( 
 -2ظهـور ميـوه و    -5دهـي(،  بـاز شـدن گـل )گـل     -6دهي(، )غنچه

زمـان وارد فـاز    كيـ شده در  كاشته اهانيجاكه همه گاز آنرسيدگي. 
 ثبـت ، شناسي پديدهثبت مراحل  به منظور شوند،ينم از رشد یديجد

 برداری از زمان سبر شدن گياه تا پايان رشد گياه يادداشتو  مااهدات

ادامه داشت. بررسي و مااهدات  3116و تا تيرماه  بود هفتگي بصورت
در نظر گرفته شد، انجام  شناسيپديدهكرتي كه به منظور بررسي  5از 

، بـه محـ    Papaver دو گونهشناسي پديدهمرحله  2شد. طي ثبت 
مـورد نظـر، زمـان و     شناسيپديدهورود اولين و آخرين گياه به مرحله 

رشد تعيـين  -رشد ثبت شد تا طول دوره بر اساس درجه روز-درجه روز
-روز وو ثبت درجه اين دو گونهشناسي پديدهشود. برای تعيين مراحل 

 يزماننظر  مورد ورود به مرحله -3د: رشد سه مرحله در نظر گرفته ش
 -7مرحله شده بودنـد.   آن وارد يمورد بررس اهانيدرصد گ 76بود كه 

وارد آن  اهـان يدرصـد گ  66 كـه شـد  يمحسوب مـ  يخود مرحله زمان
 اهـان يدرصـد گ  26بود كـه   يزمان مرحله انيپا -1مرحله شده بودند. 

ـ  را دوره نيا يمورد بررس ) et alCheresa ,.د پات سر گذاشته بودن

 تـاري  ثبـت   و همچنـين  هواشناسـي  اطّالعـات  از استفاده با. 1995(

( GDDرشد )-براساس معادله استاندارد زير، درجه روز مراحل رشدی،
محاسـبه شـد    3ي بـا كمـك معادلـه    شناسبرای آغاز هر مرحله پديده

), 2014et al.Gorzin (: 

            (        3معادله )
n

i=1 max min

b

(T +T )
GDD = -T

2

 

 یحـداقل دمـا   minTروزانـه و   یحداكثر دمـا  maxT معادله نيدر ا
بـرای محاسـبه    .باشديو رشد م يزنجوانه هيپا یدما bTروزانه است، 

رشد مرحله سبر شدن از اطالعات دمـای خـاک در معادلـه    -درجه روز
ـ پا یانجام شده دما یهاشيبا توجه به آزما ( استفاده شد.3)  یبـرا  هي

P. rhoeas  وP. dubium گـراد  يدرجـه سـانت   74/3و  4/7 بيترتبه
چنانچـه  . (Golmohammadzadeh et al., 2022)د درنظر گرفته ش

تجمـع واحـد    چي، هبود هيحرارت حداقل كمتر از درجه حرارت پا رجهد
رشد برابر صفر درنظـر  -عبارتي ديگر، درجه روزبه اد.منظور ن يحرارت

استفاده  GDD calرشد از برنامه  -محاسبه درجه روز یبراگرفته شد. 
 .(Soltani and Maddah, 2010)د ش

 یبـردار هات مرحلـه نمونـه   اهيگ یمورفولوژصفات  نييتع یبرا 
بوتـه در   36ای در هر مرحلـه از  حاشيه. با درنظر گرفتن اثر انجام شد

كـرت   1برداری انجام شد، همچنين در هـر مرحلـه، از   هر كرت نمونه
، وزن خاـك  هابرگتعداد  ،صفات ارتفاگ گياهبرداری انجام شد. نمونه

ابتـدا   هـا، بوتـه ی آورجمـع گيری شدند. هنگـام  اندازه گلگياه و تعداد 
شمارش و از گياه جدا و سپش از  هابوتهی )كپسول( موجود در هاوهيم

هر بوته پنج ميوه به طور تصادفي انتخاب و تعداد بذر آن شمارش شد. 
ــين   ــه محاســبه شــد. اول ــرای هــر دو گون ــه ب همچنــين وزن هراردان

های بعدی برداریآذر( و نمونه 73برداری يك ماه بعد از كاشت )نمونه
  داشت.تير ادامه  36نير به صورت ماهانه انجام شد و تا 

برای توصيف روند تغييرات ارتفاگ، تعداد گـل و تعـداد كپسـول از    
 (:7استفاده شد )معادله  مدل لجستيك سه پارامتره

                                (         7معادله )

max

50

1

b

A
y

x

X


 

  
   

حداكثر مقدار صفت مورد بررسي )ارتفـاگ، تعـداد    maxAكه در آن 
 66زمـان تـا    50Xدهنده شيب منحني و ناان b، د كپسول(گل و تعدا

 باشند.مي( GDDحداكثر تغييرات )درصد 
برای توصيف روند تغييرات تعـداد بـرگ و مـاده خاـك از مـدل      

 (:1رگرسيون درجه دو استفاده شد )معادله 

y 2                           (           1معادله ) ax bx c   
باشـد  مقدار صـفت مربوطـه مـي    yرشد و -درجه روز x ر آنكه د

ضـرايب معادلـه    bو  aعرض از مبـدا و   c)تعداد برگ و ماده خاك(، 
 نيـي و مراحل مختلف رشـدی و تع  رشد-درجه روز نيبرازش بهستند. 

افــرار از نــرم ،يونيروابــط رگرســ از اســتفاده بــا مربوطــه هــایمــدل
Sigmaplot (Ver, 12.5) استفاده شد. 

 

 نتایج و بحث

شناسي پديدهمرحله  ، هفتدو گونه شقايق با توجه به مراحل رشد
شناسي پديده(. مراحل 7 جدولمااهده شد ) علف هرز دو گونه اين در

دهـي،  هـای هـوايي(، رزت، سـاقه   سبر شـدن )ظهـور انـدام   به مراحل 
و  دهـي گـل(، ميـوه   دهي )باز شـدن )ظهور گل آذين(، گل دهيغنچه

دو گونـه بـر    نياشناسي پديدهطول دوره مراحل  شد. ميتقسرسيدگي 
مورد نياز برای شـروگ هـر مرحلـه     رشد -اساس تعداد روز و درجه روز

 .استشده  ناان داده 7جدول در  شناسيپديده

داد، ناـان  ، P. rhoeasگونـه   شناسيپديدهنتايج بررسي مراحل 
 -درجـه روز  26/41روز كه بين صفر تـا   37طول دوره ظهور گياهچه 

رشد بود، به طول انجاميد. با پايان اين دوره، مرحله بعدی يعنـي رزت  
شود و افرايش آغاز شد. در مرحله رزت نخستين برگ حقيقي توليد مي

گيرد. در اواخـر  ها تا توقف رشد و شروگ خواب زمستانه انجام ميبرگ
ی طوربهشود، يابد و شرايط رشد فراهم ميماه سرما كاهش ميبهمن 

دهنده تاكيل شـد. در  كه گياهان از حالت رزت خار  شده و ساقه گل
ي شـد.  دهغنچهگياه وارد مرحله زاياي يعني  6/437 رشد -درجه روز

رشـد اولـين گـل     -درجـه روز  42/162در اواخر اسفند ماه با دريافـت  
رشـد دريافـت    -درجـه روز  56/3646 هـرز  علفظاهر شد. وقتي اين 

 (. 7جدول كرد؛ اولين كپسول در آن تاكيل شد )
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 رشد-براساس درجه روز P. dubiumو  P. rhoeasشناسی دو گونه شناسی درصد ظهور مراحل پدیدهطول دوره رشد هر مرحله پدیده -2جدول 

Table 2- The growth period of each phonological stage and emergence percentage of phonological stage of P. rhoeas and P. 

dubium 

P. dubium 

 

P. rhoeas 

 

مراحل 

 شناسیپدیده
Phenology 

stages 

طول مرحله 

 رشدی 
Growth 

period** 

(days) 

75% 50% 25% 

طول مرحله 

 رشدی 
Growth 

period 

(days)* 

75% 50% 25%* 

14 104.87 99.98 93.57  12 95.45 90.34 81.32  
 سبر شدن

Emergence 

54 498.56 356.98 107.715  61 465.98 298.77 116.615  
 رزت

Rosette 

72 1411.82 976.66 581.90  68 1245.98 8778.54 512.5  
 دهيساقه

Stem elongation 

and branching  

39 1278.98 1198.8 881.90  36 1387.98 1074.87 812.5  
 دهيغنچه

Blooming 

48 2056.98 1432.98 1041.98  46 1989.98 1235.87 957.87  
 گلدهي

Flowering 

23 2178.9 1803.762 1556.87  28 2010.87 1657.98 1585.65  
 دهيميوه

Fruiting 

21 2266.23 2090.76 1723.56  19 2350.87 2100.6 1759.06  
 رسيدگي

Maturity 

210 - - -  214 - - -  
 كل

Total 

 مرحله انيپا %26، اواسط مرحله %66ه، مرحل یابتدا 76%* 
 پوشاني وجود دارد.های مراحل رشد همبين برخي از دوره** 

*25% at the beginning of the stage, 50% mid-stage, 75% end of stage 

** There was an overlap between some growth stage periods. 
 

، از سبر شـدن  P. dubiumگونه دوره رشدی  7جدول با توجه به 
يابـد.  يمـ رشد پايـان   -درجه روز 71/7755تا پايان رسيدگي با كسب 

ها در اوايل دی ماه وارد مرحله رزت شدند، اين مرحلـه تـا اواخـر    بوته
بـرگ رسـيد و    4ا به طور متوسط به هبهمن ادامه داشت و تعداد برگ

گـراد عمـالً رويـش گيـاه     درجه سـانتي  6/31با نرول ميانگين دما به 
هـا  روز ادامه داشت. در اواخر بهمـن بوتـه   68متوقف گرديد. اين روند 

آذيـن در  هـای گـل  وارد مرحله ساقه رفتن شدند كـه همرمـان غنچـه   
ـ   14/3683ت منطقه روياي گياه ماخص شد. مرحله گلدهي با درياف

رشد در اواخر اسفند شروگ شد و توليد ميوه از حدود اواسط  -درجه روز
جـدول  رشد بود آغاز شد ) -درجه روز42/3665 گلدهي كه همرمان به

(. نتايج اين بررسي ناان داد، مرحله گلدهي در هر دو گونه طوالني 7
 .Pروز در گونـه   85و  P. dubiumگونـه  روز در  84باشـد كـه   يمـ 

rhoeas  آن طبع به و گل توليد طوالني دربه طول انجاميد. اين مدت 
سـازگاری ويـژه و    دهنـده اواخر خـرداد ناـان   تا آن ادامه و ميوه توليد

باشد، شايان ذكـر اسـت   هرز در توليد بذر مي بالقوه اين دو گونه علف
 Alm et)اشـند  بهرز دارای اين ويژگـي مـي  های كه بسياری از علف

al., 1991) . 

 هـای بـرگ  دارای P. rhoeasهـای گونـه   نتايج، بوتـه باتوجه به 
 و دمبـرگ  بـدون  بـااليي  هـای بـرگ  باريـك،  هایبريدگي با متناوب
 .Pو گونـه  (7شـكل  باشـند ) مـي  دمبـرگ  دارای پـاييني  هـای بـرگ 

dubium  تـا  شكل ایسرنيره قطعات با دار ودمبرگ هایبرگای دار 
 سـاقه  .(1شـكل  هستند ) خوابيده و نرم هایكرک از پوشيده و باريك
 كـرک  از پوشـيده  ايسـتاده،  رنـ،، بي شيرابه دارای P. rhoeasگونه 

 پـاهين  هـای بخـش  در و مناعب P. dubiumگونه  ساقه در است اما
. اسـت  كمتـر  هـای بـااليي  بخـش  در هاكرک تراكم و است رداكرک
 به رن، قرمـر روشـن و   منفرد های اين دو گونه شقايق به صورتگل

 قاعـده  در رنـ، سـياه  خـال  دارای هـا گلبرگ گلبرگ هستند، 8 دارای
شـيار   37 تـا  4 دارای و كرک بدون P. rhoeasكپسول گونه . هستند

 چمـاقي  ،P. dubiumكپسول در گونـه   ( اما7شكل ) باشدمي انتها در
 (.1شكل باشد )مي پرز بدون و عرض برابر چندين آن طول شكل،

 .Pو  P. rhoeasهای مورفولوژيـك در دو گونـه   بررسي ويژگي

dubium   ــد ناــان داد كــه رونــد تغييــرات ارتفــاگ بوتــه از يــك رون
 (.8شكل يت كرد )سيگموهيدی تبع
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  (A)                                          (B)                                                (C)                                        (D) 

 کپسول D)گلدهی و C) دهی، نچهغ B)رزت،  P. rhoeas ،(Aمراحل رشدی گیاه  -2شکل 
Figure 2- Growth stages of P. rhoeas, A) Rosette, B) budding, C) Flowering and D) Capsule 

 

              
  (A)                                         (B)                                            (C)                                            (D) 

 کپسول D)گلدهی و C) دهی، غنچه B)رزت،  P. dubium ،(Aمراحل رشدی گیاه  -9شکل  

Figure 3- Growth stages of P. dubium, A) Rosette, B) budding, C) Flowering and D) Capsule 

 
به طوری كه ارتفاگ بوته در هر دو گونه پش از سبر شدن در ابتدا 

رشـد و   -درجـه روز  566سرعت كم تا دريافت زمان حرارتي برابـر   با
سپش با سرعت زياد و به صورت خطي تا دريافت زمان حرارتي برابـر  

درجـه روز   3666رشد افرايش يافت. پش از تجمـع   -درجه روز 3666

رشد دما در هر دو گونه سرعت افرايش ارتفاگ كاهش يافت و منحنـي  
شكل عالوه، همانطور كه در خود رسيد. به رفته رفته به مرحله مجانب

ناان داده شده است، سرعت افرايش ارتفاگ و ارتفاگ نهايي بوته در  8
 بود. P. dubiumبياتر از گونه  P. rhoeasگونه 

 
 رشد -ه توخالی( بر اساس درجه روزیا)دایره س P. dubiumتوپر( و )دایره سیاه  P. rhoeasتغییرات ارتفاع در دو گونه  -1شکل 

Figure 4- The height changes in (a) P. rhoeas () and (b) P. dubium () species according to GDD 
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روند تغييرات تعداد برگ و وزن خاك اندام هوايي در طـول دوره  
ايـن اسـاس    (. بر5و  6شكل رشد از منحني درجه دوم تبعيت كردند )

رشد دريـافتي از صـفر تـا     -در هر دو گونه با افرايش تعداد درجه روز 
درجه روز رشد تعداد برگ به صورت خطـي افـرايش يافـت. از     3666

بـه  ؛ نظر تقويم زماني اين دوره همرمان با نيمه اول فروردين ماه بـود 
بهار رشد روياي آن افرايش پيدا كـرد.   عبارت ديگر با افرايش دما در

رشـد،   -روزدرجـه  3766با افرايش زمان حرارتي تجمعي بـه بـيش از   
(. در واقـع رشـد   6شـكل  تعداد برگ در هر دو گونـه كـاهش يافـت )   

رسـد در ايـن مرحلـه مـواد     يمروياي كم و بيش متوقف شد، به نظر 
ي و رسيدگي ميوه شد و بخش كمتـری  غذايي بياتر صرف رشد زايا

به رشد روياي اختصاص يافت. با وجـود اينكـه توليـد بـرگ پـش از      
درجه روز رشد كاهش يافت، اما افرايش وزن خاك در  3766دريافت 

رشـد همچنـان ادامـه     -درجـه روز  3666هر دو گونه تا زمان دريافت 
و شـروگ   ها تا اين زمانيافت، كه اين به دليل عدم شروگ ريرش برگ

درجـه روز رشـد در دو گونـه     3666توليد غنچه و گل پش از دريافت 
ها بـا وجـود افـرايش    مورد بررسي بود. در نهايت با شروگ ريرش برگ
 (.5شكل تعداد گل، وزن خاك نير شروگ به كاهش كرد )

 رشد شروگ -درجه روز 3666پش از دريافت حدودا  باًيتقرگلدهي 
شد و سپش با يك روند سيگموهيدی در طول دوره رشد تغيير كرد. بـا  

درجه روز رشد در هر دو گونـه مرحلـه خطـي منحنـي      3666دريافت 
رشـد بـا    -درجـه روز  3666شروگ شد و توليد گل تـا دريافـت حـدود    

در اواخر دوره رشد تعـدادی  سرعت بااليي ادامه يافت. در هر دو گونه 
و از  شـده  نير خاـك  هااز آن ل شدند و بسياریبه ميوه تبدي هاگلاز 

عالوه، سرعت افرايش تعداد گل و نير حداكثر تعداد بهبودند.  بين رفته
بود  P. dubiumكمي بياتر از گونه  P. rhoeasگل توليدی در گونه 

 (.2شكل )

عيت روند تغييرات تعداد كپسول نير از يك منحني سيگموهيدی تب
-درجـه روز  3666كرد، به طوری كه در هر دو گونه پـش از دريافـت   

رشد دما تعداد كپسول افرايش يافت و با تجمع زمـان حرارتـي حـدود    
درجه روز رشد توليد كپسول متوقف و منحني به مرحله مجانب  7366

عالوه، اخـتالف قابـل تـوجهي بـين دو گونـه از لحـا        به .خود رسيد
يا حداكثر تعداد كپسـول توليـد شـده ماـاهده     سرعت توليد كپسول و 

 (.4شكل ناد )
، در پايان مرحله ميوه دهي به طـور متوسـط   P. rhoeasدر گونه 

كپسول توليد كرد كه ميانگين تعداد بـذر در هـر كپسـول     31هر بوته 
كنـد.  يمبذر توليد  6666عدد بود، يعني هر بوته به طور متوسط  145

هر بوته كه وارد مرحله رشـد زاياـي    P. dubiumهمچنين، در گونه 
كپسول توليد كرد. ميـانگين تعـداد بـذر در هـر      38طور متوسط شد به

طـور  توان گفت هـر بوتـه از ايـن گونـه بـه     يمعدد بود،  871كپسول 
 .Pطوركلي وزن هرار دانه دو گونهكند. بهيمبذر توليد  6177متوسط 

rhoeas   وP. dubium گرم بود. 38/6و  33/6ترتيب به 
 

 
  رشد-)دایره سیاه توخالی( بر اساس درجه روز P. dubium)دایره سیاه توپر( و  P. rhoeasتغییرات تعداد برگ در دو گونه  -1شکل 

Figure 5– The number of leaves of (a) P. rhoeas () and (b) P. dubium () species according to GDD 
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  رشد-)دایره سیاه توخالی( بر اساس درجه روز P. dubium)دایره سیاه  توپر( و  P. rhoeasتغییرات ماده خشک در دو گونه  -6شکل 
Figure 6– The dry matter of (a) P. rhoeas () and (b) P. dubium () species according to GDD 

 

 
 رشد-)دایره سیاه تو خالی( بر اساس درجه روز P. dubiumه سیاه توپر( و )دایر P. rhoeasتعداد گل دو گونه  -7شکل  

Figure 7– The flower number of (a) P. rhoeas () and (b) P. dubium () species according to GDD 

 

بر اساس آنچه گفته شد، اختالف قابل تـوجهي بـين خصوصـيات    
محيطي يكسان مااهده مورفولوژيك دو گونه مورد بررسي در شرايط 

زمان شروگ و بـا  ناد و هر دو گياه مراحل نموی خود را به صورت هم
ماابهي به پايان رساندند. همچنين، ماـخص شـد كـه     باًيتقرسرعت 

 -درجه روز 3666حداكثر رشد روياي در هر دو گونه تا زمان دريافت 
زاياي  زماني رشد روياي ورشد دما ادامه پيدا كرد. در هر دو گونه هم

رشـد تجمـع    -درجـه روز  3666نير مااهده شد، زيرا گلدهي از حدود 
( كه در اين زمان تغييـرات ارتفـاگ،   2شكل دما در دو گونه شروگ شد )
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شـكل  تعداد برگ و وزن خاك در مرحله خطي منحني قرار داشـتند ) 
زمـاني  ( و با سرعت زيادی رو به افرايش بودند. در واقع، هـم 5و  6، 8

درجه روز رشد بود. اين  3666تا حدود  3666رشد روياي و زاياي از 

دهنده اين است كه دو گونه از لحـا  تيـر روياـي در     موضوگ ناان
 گروه گياهان رشد نامحدود قرار دارند.

 

 

 
 رشد-)دایره توخالی( بر اساس درجه روز P. dubium)دایره توپر( و  P. rhoeasتعداد کپسول در دو گونه  -8کل ش

Figure 8– The flower number of (a) P. rhoeas () and (b) P. dubium () species according to GDD 

 

كننـده  يينتعين عوامل ترمهمی هرز يكي از هاعلف شناسيپديده
ي مطالعـات  طـوركل بـه يـاه زراعـي اسـت.    گ-هـرز علـف نتيجه رقابت 

تـر زمـان   يحصـح كند كه تخمين يماين امكان را ايجاد شناسي پديده
ها روی عملكرد محصـوالت زراعـي بـه    اثر آن ی هرز وهاعلفرقابت 

تـوان  يمير شود. با اين شيوه پذامكانهای زراعي يستمسخصوص در 
 Godoy)هر كدام را گسـترش داد   ص برایی كنترل مخصوهاروش

et al., 2009) .های هـرز در موفقيـت   يت رويش علفضعآگاهي از و
هـا  كشعلف اقدامات كنترلي از اهميت بسرايي برخوردار است. كاربرد

در زمان نامناسب، خيلي زود يا خيلـي ديرهنگـام، از جملـه مهمتـرين     
رود شـمار مـي  بـه روياـي  هـای پـش  كـش علـف ن پاييعوامل كارايي 

(Aleebrahi et al., 2009) .كــش در صــورتي كــه كــاربرد علــف
از  پش های هرز رويش يافتهعلفخيلي زود صورت گيرد،  رويايپش

 ، همچنين،شوندعمليات كنترلي واقع نمي ريكش تحت تأثكاربرد علف
علـف   یهابوته ،كش خيلي به تعويق بيفتدكاربرد علفصورتي كه  در

و  رنـد يگيكش قرار معلف ريهرز به دليل اندازه بررگ، كمتر تحت تأث
آگـاهي از دوره  . آورنـد از سوی ديگر تا آن زمان نير خسارت به بار مي

ی های هـرز بـه شناسـايي زمانبنـدی مناسـب بـرا      زماني رويش علف
 .(Pahlavani et al., 2007) نمايـد كمك مي های هرزمديريت علف

های كامالً عملـي اسـت   به تعويق انداختن تاري  كاشت از جمله روش
 .های هرز رويـش يافتـه اسـت   موثری قادر به كنترل علف كه به طور

شـرايط اقليمـي طـي فصـل پـايير و بـه        البته موفقيت اين روش بـه 
 از بانك بذر بذر دمای خاک و به تبع آن رويش خصوص رژيم بارش و

 .وابسته است
ــه دو    ــان داد ك ــي نا ــن بررس ــايج اي ــه نت  و P. dubiumگون

 P. rhoeas هـرزی بـا دوره رشـد طـوالني هسـتند. دوره       یهاعلف
ي در پايير آغاز و با توليد بـذر در اواخـر   زنجوانهبا  زندگي اين دو گونه

مرحله گلدهي تقريباً از اواخر اسفند آغاز  يابد.يمخرداد سال بعد پايان 
شود و به تـدريج  گردد. گلدهي در دو گونه در يك زمان انجام نميمي

ها به گـل  اين مرحله طي شده تا اينكه تقريباً تا اواسط خرداد تمام آن
ي تـا اواخـر خـرداد    طوركلبهدهي نير متغير است، نايند. زمان ميوهمي
زمان رسيدن بـذر ايـن دو گونـه از اواسـط      دهي كامل انجام شد.ميوه

يابـد.  يمـ شود و تا پايان دهه اول تير مـاه ادامـه   يمخرداد ماه شروگ 
ــا یبــذرها يدگيرســ ياحتمــال دارد همرمــان ــه شــقا ني و  قيدو گون

شـود،   در زمـان برداشـت   محصول گندم يسبب آلودگ ،گندم يدگيرس
 نير اذانك بب شيبذرها سبب افرا رشيباز شدن كپسول و ر نيمچنه

كات بذر گندم آلوده به بـذر  عالوه بر اين  .ودشيدو گونه در مرارگ م
، سبب انتاار و آلودگي مرارگ به اين دو گونه علف  هرز هایعلفاين 

زيـاد   هرز علفطول مراحل روياي اين  شود.های بعد ميهرز در سال
زيـاد   شود. توليد شاخ و برگيمو به توليد شاخ و برگ اختصاص داده 

بـا   هرز علفي باال، در مرحله روياي باعث افرايش رقابت نسبو رشد 
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شود. بررسي اطالعات آب و هـوايي )بارنـدگي، درجـه    يمگياه زراعي 
دهد كـه ميـران بارنـدگي حـدود     حرارت و نوگ اقليم( منطقه ناان مي

تواند بـه  مي 8/73متر و درجه حرارت متوسط ساالنه حدود ميلي 463
 های دو گونه علف هرز مطر  باشد.از روياگاه عنوان يكي

شـود كـه   يمـ با بررسـي مراحـل رشـد ايـن دو گونـه ماـخص       
دوره روياـي آن   هـرز  علـف ترين مرحله زندگي اين دو گونه يطوالن

گيـرد و  يمـ باشد. بياترين دوره روياي آن در فصل بهار صـورت  يم
گلـدهي آن   يابد. همچنـين، ميـران  يماين روند در اواخر بهار كاهش 

يابد و در خرداد مـاه بـه حـداقل    يمابتدا باالست، اما به تدريج كاهش 
بـر  باشـد.  های اين دو گونه توليد بذر زياد مـي يژگيورسد. از يمخود 

ی بـاز شـده از هـر    هاگلهای هفتگي ميانگين برداریيادداشت اساس
 عدد بـود. بـر پايـه شـناخت     38عدد و ميانگين تعداد كپسول  32بوته 

تـوان  دو گونـه علـف هـرز مـي     شناسـي پديدهكامل از مراحل مختلف 
 ريری جهت اعمال مديريت صـحيح اقـدام نمـود. بـه    نسبت به برنامه

، كنترل در اين دو گونهمنظور جلوگيری از توليد بذر و گسترش بياتر 
تـرين زمـان كنتـرل توصـيه     عنوان مناسببه، مرحله قبل از توليد گل

دو گونه بايد قبل از توليد گل، كنترل شـوند تـا بـذر    .  لذا، اين شودمي
آن وارد بانك بذر ناود، چرا كه بـذر آن از عوامـل ايجـاد آلـودگي در     

 شود.يممررعه محسوب 
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