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  چکیده
، آزمایشی روز  -بر اساس درجه )(Abutilon theophrasti بررسی اثرات اقلیم بر فنولوژي علف هرز گاوپنبهمنظور به        

 نتایج نشان داد که گاوپنبه براي تکمیل .شد در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی و پارس آباد انجام 1392در سال
- رشدي علفمرحله  6طی این دوره . روز نیاز دارد-درجه 2/2216آباد به و در پارس 7/2763چرخه زندگی خود در اردبیل به 

هرز گاوپنبه شامل ظهور گیاهچه، چهار برگی، ظهور اولین شاخه جانبی، شروع گلدهی، شروع بذردهی و رسیدگی مشخص 
آباد پارسرسیدن به مرحله چهار برگی، ظهور اولین شاخه جانبی و شروع گلدهی در دو اقلیم روز رشد براي -میزان درجه. شد

اردبیل و پارس آباد متفاوت و به ترتیب برابر گاوپنبه در ان واحد گرمایی الزم براي رسیدن اما میز  ،نسبتا یکسان بودو اردبیل 
  .روز بود-درجه 7/2763و  6/2216
 

 ، گاوپنبه اندام هوایی،  فنولوژي، روز رشد- درجه :واژگان کلیدي
  

  مقدمه
کـه از طریـق    ،)6( هاي هرز اسـت علفاثرات منفی  عوامل کاهش عملکرد محصوالت زراعی درسرتاسر دنیا، تریناز مهم

هـاي هـرز مهـم و اصـلی محصـوالت کشـاورزي بخصـوص        یکـی از علـف  . )7(گیرد انجام می نور مواد غذایی و رقابت براي آب،
این گیاه هر ساله اغلب در مزارع ذرت، سویا و پنبه در رقابت با محصوالت یـاد شـده   . باشدهرز گاوپنبه میاستراتژیک ایران علف

مدیریت موثر این علف هرز نیاز به  .)8( سال زیر خاك زنده بماند 50تواند تا هاي گاوپنبه میدانه. کندو ایجاد خسارت می بوده
 هاي هرز شاخه اي از علم علف هاي هرز است که رشـد، بیولوژي علف. دارد رشد و نمو آنشناخت بیولوژي آن و عوامل موثر بر 

هـاي هـرز   هاي هرز معتقدند کـه بیولـوژي علـف   دانشمندان و محققین علوم علف. کندلعه میتکثیر علف هاي هرز را مطا نمو و
بر روند تولید مثل خردل وحشی، موثر است، بـا کـاهش فتوپریـود، دوره    فتوپریود . )1( اهمیت زیادي در مدیریت موثر آنها دارد

بررسی مراحل فنولوژي، تخمین صـحیح و  ). 3(یابدمیظهور گیاهچه تا آغاز گلدهی افزایش، اما دوره گلدهی تا بذردهی کاهش 
بـدین ترتیـب،   . هاي زراعی را میسر می سـازد هاي هرز و اثر آنها بر عملکرد گیاهان زراعی در سیستمرقابت علفدقیق تر زمان 

 -استفاده از درجهبه اعتقاد محققان، ضمن بررسی مراحل فنولوژي،  ).2(هاي هرز را کاهش دادمدیریت علف راهکارهاي توانمی
هاي که در شـرایط آزمایشـی   هاي اکوفیزولوژیکی و تفاوتروز رشد به جاي روز به تنهایی در تابع رشد منجر به تشخیص تشابه

 .)5( محتلف وجود دارد، می شود
  

  اهمواد و روش
دو اقلیم  در، روز رشد -بر اساس درجه )(Abutilon theophrastiبررسی فنولوژي علف هرز گاوپنبه به منظور 

 آزمایش گلخانه اي در  .شد انجام و پارس آباد در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی 1392، آزمایشی در سالمتفاوت
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 ارتفاع با شرقی، دقیقه 12و درجه 38 جغرافیایی طول و شمالی دقیقه 17 و درجه 48 عرض جغرافیایی مختصات با ( اردبیل
 12درجه و  47 جغرافیایی طول ودقیقه  21درجه و  39 جغرافیایی عرض مختصات با( آباد ، و پارس)سطح از متر 1403

آباد جمع از مزارع پنبه شهرستان پارس 91در سال زراعی  بذر گاوپنبه. شدانجام ) متر از سطح  31، با ارتفاع دقیقه شرقی
شد، عملیات  با فواصل مساوي کشتها در گلداندار کردن بذور پس از جوانه. شدتا زمان کاشت در یخچال نگهداري ، و آوري

براي ثبت مرحله رشدي، از  .انجام شد هاي گاوپنبهگیاهچهکامل استقرار  برگی پس از 4تنک و تنظیم تراکم تیمارها در مرحله 
ظهور لوژي جدید یعنی اي دوبار مراحل فنوهاي گاوپنبه هفتهزمان ظهور گیاه از سطح خاك تا پایان دوره رشد گیاه، بوته

شمارش  .گیاهچه، چهار برگی، ظهور اولین شاخه جانبی، شروع گلدهی، شروع بذردهی و رسیدگی مورد بررسی قرار گرفت
مرحله فنولوژي رشد گاوپنبه،  به محض ورود اولین و آخرین بوته به  6در طول . ها هر هفته و به صورت تجمعی انجام شدبرگ

با توجه به اینکه رشد هر . روز تعیین شود-روز ثبت شد تا طول دوره بر اساس درجه-مرحله فنولوژي مورد نظر، زمان و درجه
روز استفاده، و بر -محیط می باشد، براي ثبت مراحل فنولوژي از متغییر درجه گیاهی تابعی از عوامل محیطی مانند دماي

  .محاسبه گردید GDDاساس فرمول 
  

  نتایج و بحث
 5/92و  145نتایج نشان داد که بذور گاوپنبه براي سبز شدن در شرایط اقلیمی پارس آباد و اردبیل به ترتیب نیاز به 

آباد نسبت به بذور مشاهده می شود بذور گاوپنبه در شرایط آب و هوایی پارس 1همانطور که در شکل . درجه روز در دارد
بذور کشت شده در . گاوپنبه در شرایط آب و هوایی اردبیل هم از لحاظ بازه زمانی و هم از لحاظ درجه روز رشد متفاوت بودند

برگی رسیده است،  4به مرحله ) = 9/446GDD(پارس آباد نسبت به بذور کشت شده در اردبیل با درجه روز رشد بیشتري 
رشد هر گیاهی به ویژه . آباد در آن مرحله رشدي می باشدکه این امر به دلیل شرایط آب و هوایی و درجه حرارت باالي پارس

درجه آباد با دریافت هاي رشد یافته در پارسهرز با افزایش درجه حرارت به صورت نمایی افزایش می یابد، بنابراین بوتهعلف
- رشد اولین شاخه .هاي رشد یافته در اردبیل سریعتر این مرحله رشدي را به پایان رسانده استحرارت باالیی نسبت به بوته

ها داراي هاي کشت شده در اردبیل شروع شد و اواخر تیر ماه اکثر بوتههفته زودتر از بوته 3آباد حدود جانبی در شرایط پارس
آباد نسبت به متوسط درجه حرارت در اردبیل ، که در این مرحله متوسط درجه حرارت در پارس)2و1شکل (جانبی بودندشاخه

در شرایط آب و ) هاي جانبیشاخه(هاي گاوپنبه براي سپري نمودن این مرحله رشديبوته. اختالف قابل مالحظه اي داشت
هاي کشت شده در شرایط آب و هوایی اردبیل بوتهدر حالیکه ). 1شکل (درجه روز رشد نیاز داشت 962.4آباد به هوایی پارس

هرز گاوپنبه براي سپري نمودن مرحله دهد که علفاین نتایج نشان می). 2شکل (درجه روز رشد نیاز داشت 999.9حدود 
وسط روز رشد یکسانی نیاز دارد، اما به خاطر پایین بودن مت -دهی در هر دو شرایط آب و هوایی تقریبا به درجهرشدي شاخه

آباد مدت زمان بیشتري طول کشید تا مرحله رشدي شاخه هاي درجه حرارت هوا در اردبیل نسبت به درجه حرارت پارس
بررسی انجام شده بر روي شروع گلدهی گاوپنبه نشان داد میزان درجه روز رشد براي سپري نمودن این . جانبی به پایان برسد

به ترتیب براي دو اقلیم برابر با  GDDبیل تقریبا نزدیک به هم بودند، و میزان آباد و اردمرحله رشدي نیز در شرایط پارس
بود، اما از لحاظ مدت زمان الزم براي گذراندن این مرحله رشدي در شرایط پارس آباد نسبت به اردبیل  1177و 1298.5

-شروع بذردهی گاوپنبه در پارس. باشداختالف قابل مالحظه اي دیده شد که به خاطر اختالف دمایی هوا در این دو مکان می 
دما و فتوپریود، از عوامل اصلی تنظیم کننده ، )2و1شکل (شهریور بود که سه هفته زودتر از اردبیل بود  6آباد مصادف با 

 1453(همچنین مقدار درجه روز رشد مورد نیاز براي شروع این مرحله رشدي در پارس آباد  ).4(شوندفنولوژي محسوب می
مشاهده می گردد  2و  1با توجه به شکل . بیشتر می باشد) روز رشد- درجه 1773.5(نسبت به شرایط اردبیل ) روز رشد -درجه

روز رشد و هم از لحاظ مدت زمان براي این مرحله اختالف وجود - رسیدگی بذور گاوپنبه در دو مکان هم از لحاظ مقدار درجه
روز رشد بذور به مرحله رسیدگی کامل رسید، در حالیکه در  - درجه  2763.7اباد با دریافت هاي پارسداشت بطوریکه بوته

 .روز رشد رسیدگی بذور به پایان رسید - درجه 2216.6اردبیل بوته ها با دریافت 



 

٣ 

 
  2763.7  2193  1298.5  962.4  446.9  145
  31  GDD= 

  
ظهور اولین شاخه جانبی                  چهار برگی                     ظهور گیاهچه                       کاشت                    رسیدگی              شروع بذر دهی                     شروع گلدهی

  مراحل رشدي=
  

  آبادروز رشد در شرایط آب و هوایی پارس -مراحل فنولوژي علف هرز گاوپنبه بر اساس درجه -1شکل 
  
  

  2216.2  1773.5  11777  999.9  369  92.5
  16.5  GDD= 

  
رگی                     ظهور گیاهچه                       کاشت   رسیدگی              شروع بذر دهی                     شروع گلدهی                 ظهور اولین شاخه جانبی                  چهار ب

  مراحل رشدي=
  

  روز رشد در شرایط آب و هوایی اردبیل -فنولوژي علف هرز گاوپنبه بر اساس درجهمراحل  -2شکل 
   

روز رشد براي تشکیل  - از نتایج این آزمایش چنین استنباط می شود با اینکه در مراحل ابتدایی رشد، میزان درجه
ي رسیدگی کامل بذور گاوپنبه در شرایط روز رشد الزم برا -هاي گاوپنبه تقریبا مشابه بود اما میزان درجهمراحل مختلف بوته
  .آباد نسبت به شرایط آب و هوایی اقلیم اردبیل بیشتر بودآب و هوایی پارس

بطور کلی از روي معیار درجه روزهاي رشد میتوان به شروع و یا خاتمه مراحل فنولوژي گیاهان پی برده و در رابطه با 
هاي مورد مطمئن، مدیریت و تصمیم گیري بهترو موثري براي کنترل در زمان بینیهاي هرز از طریق دسترسی به پیشعلف
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