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 (11/1/1331 تاریخ پذیرش: - 11/11/1331 )تاریخ دریافت: 

 چکیده
هرز محصوالت تابستانه در عنوان علفچتریان است و به ساله و متعلق به خانوادههرزی یکعلف Torilis arvensisماستونک با نام علمی 

 هرز، آزمایشی در مزرعهبرای بررسی فنولوژی این علف د بررسی قرار نگرفته است. درنتیجهشود که فنولوژی آن تاکنون مورایران شناخته می

و هر دو هفته یکبار،  6931تا هشتم خرداد ماه سال  6931از اول اسفند  تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شد. بذرها

ساقه رفتن، گلدهی، شروع و پایان دهی، مراحل فنولوژی از جمله سبز شدن، بهتا پایان بذرهرز کشت شدند. از زمان سبز شدن بذرهای این علف

دهی ترتیب گلدهی تا شروع بذرهرز از نظر زمانی بهترین مراحل رشدی این علفترین و طوالنینتایج نشان داد که کوتاه دهی ثبت شد.بذر

که مراحل فنولوژیکی خود بهاره است  یهرزعلف چنین نتایج نشان داد که ماستونک،ود. همب( روز 4/05)ساقه رفتن و سبز شدن تا به (روز1/1)

دست آمده حاکی از آن رساند. نتایج بهرشد( به پایان می-روز درجه 1/6310)معادل  6931شهریور  1تا  6931اسفند  60روز، از  611را طی 

 هار )قبل از شروع مرحله گلدهی( است.هرز، اواخر فصل باست که بهترین زمان کنترل این علف

 .رشد-های غیر شیمیایی، زیست گردی، درجه روزحوادث زیستی، راهبرد کلمات کلیدی:
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ABSTRACT 

Hedge parsley (Torilis arvensis) is an annual weed from Apiaceae family, which is considered as a weed 

of summer crops in Iran. This experiment was conducted to investigate the phenology of this weed at the 

research farm of the Faculty of Agriculture, Razi University of Kermanshah. Weed seeds were cultivated 

every two weeks from February 21, 2018 to May 1, 2018. The phenological stages were recorded from 

emergence to the end of seeding stage, including emergence, stemming, flowering and starting and 

completing the seeding. At the end of the experiment, the period of each phenological stage was 

calculated based on the day and the growing degree day. The results showed that the shortest and longest 

stages of development of this weed were from flowering to starting the seeding (7.6 days) and emergence 

to stemming (50.4 days). The results also showed that Torilis arvensis is a spring weed that completes its 

phonological stages in 178 days (equal to 1975.6 growing degree days). The results show that the best 

time to control this weed is late spring (before flowering). 

Keywords: Biological events, biodistribution, GDD, non-chemical strategies. 
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 مقدمه

هرز، منابعی مانند نور، آب و مواد مغذی را هایعلف

کنند و بر رشد و عملکرد محصول تأثیر محدود می

های گذارند. شدت و مدت زمان رقابت علفمنفی می

-هرز، عملکرد محصول را به میزان زیادی کاهش می

ها، ابزار کشعلف .(Swanton et al., 2015)دهد 

هرز در هایکنترل علف غالب مورد استفاده برای

 کشاورزی در سطح جهانی هستند و فروش ساالنه

میلیارد دالر تخمین  22ها در جهان، حدود کشعلف

. وابستگی بیش (et al., 2012) Kraehmerشود زده می

ها موجب کشهای کشاورزی به علفاز حد سیستم

-هرز مقاوم به علفهایافزایش رشد جمعیت علف

 از لغت، در (. فنولوژیHeap, 2014شود )کش می

 گرفته شناسیمعنی پدیدهبه Phenomenology کلمه

مهمی  هایپدیده زندگی گیاه، طول است. در شده

 و میوه تشکیل رویشی، رشد بذر، زنیجوانه مانند

 زمان و تاریخ بررسی و مطالعه دارد. وجود انتشار بذر

 ,Modirshanechiدارد ) نام فنولوژی این وقایع،

ای گردی، شاخهعبارتی، فنولوژی یا زیست(. به1993

از علوم است که به روابط بین اقلیم و تغییرات فصلی 

پردازد. این تغییرات، با حوادث زیستی متناوب می

 شامل تغییر در نور، دما و سایر عوامل کنترل کننده

. فنولوژی (Carlson et al., 2007)زندگی گیاه است 

ی نتیجه ترین عوامل تعیین کنندههرز، از مهمعلف

این صورت که هرز است؛ بهرقابت گیاه زراعی و علف

مطالعه فنولوژی، تخمین درستی از زمان رقابت 

هرز و اثری که بر عملکرد محصول زراعی دارد، علف

(. زمان رسیدن به Aleebrahim, 2005کند )میسر می

های ظهور، رشد و تکثیر جنسی برای موفقیت علف

 ,.Menzel et al). هرز مهاجم بسیار مهم است )

های بندی رویداددهد زماننتایج نشان می2006

 ,kingtonشود )بیولوژیکی، توسط آب و هوا کنترل می

 عوامل آب توسط شدتبه گیاهی نیز (. فنولوژی1974

 قابل از یکی نتیجه، در و شودمی کنترل هوایی و

 هوایی و آب راتتغیی زیستی هایشاخص تریناعتماد

هرز با فنولوژی علف .(Sohrabi et al., 2016)است 

های زیست تعامل بین عوامل داخلی گیاه با سیگنال

محیطی خارجی مانند دما، طول روز و خشکی تعیین 

 برای ها،آن هایویژگی و فنولوژیکی مراحل .شودمی

 هرزهایعلف مدیریت هایروش اجرای و طراحی

 شناخت . (Dincer et al., 2010)است مهم بسیار

 هایریزیبرنامه در هرز هایعلف ظهور هایپدیده

-راهبرد یا کشعلف کاربردی هایبرنامه مانند کنترلی

.  (Bullied et al., 2003)است مهم غیرشیمیایی های

شیمیایی  ای مشخص شده است که مبارزهدر مطالعه

-حلهدر مر (Avena fatuaهرز یوالف وحشی )با علف

 هرز، صدمهدهی گندم، عالوه بر کنترل علفی ساقه

 . (Kon et al., 2007)کندچندانی هم به گندم وارد نمی

نوری، سه عامل مهم  دمای محیط، شدت نور و دوره

. (Parks et al., 1995)باشند مؤثر بر فنولوژی گیاه می

ترین عوامل عنوان یکی از مهمحرارت به البته درجه

 ,.Cave et al). لوژی گیاه شناخته شده استبرای فنو

حرارتی  هایواحد ، بیانگر8رشد-ی روزدرجه  (2013

زمانی  دوره یک طی در گیاه یک توسط یافته تجمع

-)دما باال هایدما رشد،-روز درجه محاسبه است. در

 های پاییندما و گیاه( فیزیولوژیکی تحمل از باالتر های

گیاه( مورد  یپایه حرارت رجهد از ترپایین های)دما

  (Tamson et al., 2004).گیرند نمی قرار استفاده

 Torilis arvensis (Huds.) ماستونک با نام علمی

Link subsp. heterophylla (Guss.) Thell. 

 ,Davis) ساله و بومی آسیای غربیهرزی یکعلف

( است که محصوالت تابستانی را در ایران آلوده 1972

                                                                               
6 Growth degree day (GDD)     
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عنوان . ماستونک به (Veysi et al., 2014)ند کمی

  هرز محصوالت تابستانی مانند گیاهان خانوادهعلف

 (، LCoriandrum sativum.)از جمله گشنیز  8چتریان

 Petroselinum)جعفری (، .Daucus carota L)هویج 

L.crispum ،)  کرفس(L.Apium graveolens )  و

-به حساب می (L. cyminum Cuminum)زیره 

علت عدم استفاده از و به   (Ahmadi et al., 2013)آید

کنترل شیمیایی، جمعیت آن در ایران در محصوالت 

 ,.Ivens et alافزایش یافته است ) خانواده چتریان

1951). 

هرز، مطابق با شرایط آگاهی از زمان دقیق رویش علف

چنین اطالع از فواصل زمانی و هوایی منطقه و هم آب

تواند در کنترل هر چه بهتر این مراحل رشدی می

هرز مؤثر باشد؛ چرا که با در دست داشتن علف

توان زمان کاشت اطالعات دقیق مراحل رشدی، می

هرز که امکان ی این علفخانوادهمحصوالت هم

این طریق، از ها دارد را مدیریت کرد و از رقابت با آن

چنین کاربرد هرز کاست. همقدرت رقابت این علف

هرز، از دیگر کش در بهترین مرحله از رشد علفعلف

هرز فواید دستیابی به اطالعات دقیق فنولوژی علف

های انتخابی عمل کردن است زیرا یکی از مکانیسم

 ها، زمان کاربرد و توجه به مرحلهکشعلف

حصول است. حساسیت هرز و مفنولوژیکی علف

ها، با افزایش کشهرز به علفهایبسیاری از علف

 .(Aldrich & Kremer, 1997)یابد سن کاهش می

 هامواد و روش

هرز ماستونک، در تعیین مراحل مختلف فنولوژی علف

درجه و  72شهرستان کرمانشاه با طول جغرافیایی 

 97ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی  22شش دقیقه و 

 متر 8927ثانیه شمالی و  82دقیقه و  81ه و درج
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 ارتفاع از سطح دریا انجام شد. 

هرز در آبان ماه پس از بلوغ کامل، بذرهای علف بذرها

 82گیاه در  922( از 8916و  8911دو سال متوالی )

کشاورزی و منابع طبیعی  ناحیه از مزارع دانشکده

 قبل از شروع آوری شد. بذرهادانشگاه رازی جمع

-ها، برای کاهش خواب بذر و افزایش جوانهآزمایش

 28± 2مدت دو ماه و ، در دمای اتاق )زنی، بذرها به 

 822داری شدند. متوسط وزن گراد( نگهی سانتیدرجه

-به  بذرها پرزدار و بذرها بدون پرز ماستونک، دانه

 گرم بود.881/2و  861/2ترتیب 

د بذر از عد 822بذرها )پس از تسطیح زمین، کشت 

ماه  هر دو شکل پرزدار و بدون پرز(، از یک اسفند

، 8912شد و تا هشت خرداد ماه سال  آغاز 8916سال 

بار ادامه داشت )هشت تاریخ با فاصله هر دو هفته یک

کاشت(. برای هر تاریخ کاشت، یک کرت با سه خط 

ت رفته شد. با توجه به نتایج آزمایشاکشت در نظر گ

زنی در (، بهترین جوانهPayamani et al., 2018قبل )

صورت سطح خاک بود؛ بنابراین کشت بذرها به 

هرز به خشکی که این علفجاسطحی انجام شد. از آن

( و بیشتر در Payamani et al., 2018) حساس است

موقع و با  شود، با آبیاری بهاراضی آبی یافت می

ی برنامه، شرایطی مناسب و مشابه شرایط طبیعی برا

هرز فراهم شد. پس از کاشت، رشد این علف

صورت ی رشد، به های نموی در طول دورهدوره

های موجود در کرت، منظم بررسی شد. تمام بوته

ها وارد درصد بوته 12که معیار سنجش بودند و زمانی

عنوان زمان رسیدن به این شدند، به فاز جدید می

(. Nikfam et al., 2013شد )مرحله در نظر گرفته می

ساقه رفتن، ها عبارت بودند از: سبز شدن، بهاین دوره

درصد  21که دهی. زمانی گلدهی و شروع و پایان بذر

عنوان زمان پایان بذردهی رفتند، به ها به بذر میبوته

(. Al-e-Ebrahim et al., 2009در نظر گرفته شد )

http://jmp.ir/article-1-809-fa.pdf
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زمان با کاشت بذرها در بررسی مراحل فنولوژی، هم

هایی به ابعاد یک متر در یک مترآغاز شد و تا رتک

دهی ادامه داشت.بذرها رشد یعنی پایان بذر پایان دوره

هرز الزم به یادآوری است که با این که علف

کند و ماستونک، دو شکل بذر در یک چتر تولید می

 هایپرز با بیرونی بذر و ظریف هایپرز با بذر درونی

، (1987Meyer ,)است  دهش پوشیده ضخیم و متراکم

ی اما براساس پیش آزمایشاتی انجام شده، گیاهچه

تولیدی از هر دو شکل بذر، به یک شکل بودند و 

زمان طی کردند صورت هممراحل رشد و نمو را به 

(Pavamani et al., 2018 ؛ بنابراین از هر دو شکل)

ز سان برای کاشت استفاده شد. پس ابذر به میزان یک

ها و برای بررسی ظهور تجمعی، بذرهای ذرکاشت ب

صورت مرتب و دو بار در هفته بعد از زده به جوانه

گیاهان  که همهتاریخ کاشت شمارش شدند. از آن جا

کاشته شده در یک زمان وارد فاز جدیدی از رشد 

شوند، زمین دو بار در هفته بازدید شد و در هر نمی

ها ثبت شد. درصد از بوته 12بار، زمان استقرار 

درصد گیاهان مربوط به هر  21و  21هنگامی که 

دهی شدند آن زمان ی بذرتاریخ کاشت وارد مرحله

دهی در نظر شروع و پایان بذر عنوان مرحلهترتیب بهبه

گرفته شد. برای تعیین مراحل فنولوژی، دمای پایه و 

باشد. بر دمای حداقل و حداکثر روزانه ضروری می

این علف هرز  ات انجام شده، دمای پایهاساس آزمایش

((Tb 82 گراد است )ی سانتیدرجهPayamani et al., 

چنین اطالعات مربوط به دمای حداقل و (. هم2018

حداکثر روزانه، از ایستگاه سینوپتیک شهرستان 

 دست آمد و از طریق فرمول زیرکرمانشاه به

 (Russele et al., 1984درجه ،) همه رشد برای-روز 

 مراحل تعیین شد.

GDD 

و  minTهای رشد؛ ، تعداد روزnکه در این رابطه: 

maxTترتیب دمای حداقل و حداکثر روزانه؛ ، بهTb ،

-رشد می-روز ، درجهGDDهرز و علف دمای پایه

باشد. در پایان، محاسبات آماری توسط نرم افزار 

 .اکسل انجام شد

 نتایج و بحث

هان، از بذرهای کاشته شده در پانزدهم اسفند اولین گیا

و بذرهای ومین تاریخ کاشت(، سبز شدند ماه )د

 اول )یکم اسفند ماه( و مرحله کاشته شده در مرحله

( 8912خرداد ماه  1اردیبهشت و  21هفتم و هشتم )

 . (8سبز نشدند )جدول 

 هرز ماستونکتاریخ وقوع مراحل فنولوژی علف -1 جدول

Table 1. Date of the phenological stages of Torilis arvensis 

ترتیب پایین و باالتر بودن های هواشناسی، به طبق داده

دمای هوا در این دو تاریخ کاشت نسبت به صفر 

باشد. فیزیولوژیک ماستونک، دلیل این امر می

ی درجه 82 هرزی بهاره با دمای پایهماستونک علف

 6/878 ی رشد خود را طیگراد است که دورهسانتی

-شد( به پایان میروز )میانگین مجموع روزهای ر

Sowing date Sowing turns Emergence Stem elongation Flowering Start seeding Complete seeding 

2018.3.6 Second 2018.4.14 
 

2018.6.15 
 

2018.7.4 
 

2018.7.11 
 

2018.8.10 
 

2018.3.20 Third 2018.4.19 

 

2018.6.23 

 

2018.7.22 

 

2018.7.26 

 

2018.8.25 

 
2018.4.3 Fourth 2018.4.21 

 

2018.6.28 

 

2018.7.16 

 

2018.4.25 

 

2018.8.25 

 

2018.4.17 Fifth 2018.5.5 
 

2108.7.5 
 

2018.7.21 
 

2018.7.30 
 

2018.8.27 
 

2018.5.1 Sixth 2018.5.20 

 

2018.7.11 

 

2018.7.25 

 

2018.8.2 

 

2018.8.30 
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 (. 2رساند )جدول 

  ماستونک هرزمراحل فنولوژی علف طول دوره -2جدول 

Table 3. Duration of Torilis arvensis phenological stages 
Period duration (day) 

Sowing 
date 

Sowing to 
emergence 

emergence to 

stem elongation 
stem elongation 

to flowering 
flowering to the 

Starting of seeding 
Completing the 

seeding 
Sum of 

growth days 

2018.3.6 41 62 19 8 30 160 

2018.3.20 31 63 28 5 29 156 

2018.4.3 18 66 18 8 31 141 

2018.4.17 18 60 16 9 28 131 
2018.5.1 19 51 14 8 28 120 

Average 27.4 50.4 19.6 7.6 29.2 141.6 

روز  7/22طور متوسط طی سبز شدن ماستونک به

رشد -ی روزدرجه 12/828( و با کسب 2)جدول 

رشد از  ترین مرحله( کامل شد که کوتاه9)جدول 

 در همه رشد دریافتی بود.-روز لحاظ میزان درجه

طور ساقه رفتن گیاهان، به ، بههای کاشتتاریخ

که از نظر میانگین دو ماه پس از سبز شدن طول کشید 

ترین مرحله )از آغاز یک مرحله رشد، طوالنی دوره

ترین کوتاه آید.بعد( به حساب می تا آغاز مرحله

گلدهی تا  مرحله از نظر طول دوره، مربوط به دوره

دهد ( و این نشان می2شروع بذردهی است )جدول 

(، 7رشد مورد نیاز )جدول -روز که با کسب درجه

ز گلدهی و به شرط وجود طی مدت کوتاهی پس ا

-رود. همهرز به بذر میدرجه حرارت کافی، این علف

 هرز، مرحلهدهد که این علفچنین نتایج نشان می

-شروع تا پایان بذردهی را طی یک ماه به انجام می

طور میانگین، از شروع سبز شدن تا بذردهی رساند. به 

کشد )جدول روز طول می 6/878هرز، کامل این علف

 (.8، شکل 2

 

 هرز ماستونک بر اساس تقویم زمانیمراحل فنولوژی علف -1شکل

Fig 1. Phenological stages of Torilis arvensis based on time calendar 

طور هرز ماستونک بهدهد که علفنتایج نشان می

و  7/886، 827،  7/11،  7/22میانگین پس ازگذشت 

ساقه رفتن، سبز شدن، بهترتیب مراحل روز، به 6/878

گذارد گلدهی، شروع و پایان بذردهی را پشت سر می

 ( که در هر مرحله، میزان مشخصی از درجه9)جدول 

رشد تجمعی -روز رشد را تحت عنوان درجه-روز

 (.2دریافت کرده است )شکل

هرز ماستونک در تمام بررسی مراحل رشدی علف

لف هرز قادر دهد که این عهای کاشت نشان میتاریخ

به سبز شدن از اواخر فروردین ماه تا اواخر اردیبهشت 

است و پس از آن، به علت باال بودن دمای هوا در 

 1اردیبهشت و  21تاریخ کاشت هفتم و هشتم )

(. همانطور که در 8خرداد(، بذری سبز نشد  )شکل 
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شود، برخی از مراحل رشدی این مشاهده می 8شکل 

عنوان مثال و در داخل دارند؛ بههرز، با یکدیگر تعلف

گلدهی به سر  حالی که برخی از گیاهان در مرحله

به ساقه رفتن را پشت سر  برند، برخی دیگر مرحلهمی

-که برخی از گیاهان شروع به بذرگذارند و یا این می

ساقه زمان برخی دیگر در مرحله بهدهی کرده و هم

این فرآیندی  ( که8باشند )شکل رفتن و یا گلدهی می

هرز است؛ چرا که گیاه فرصت جهت بقای این علف

 بیشتری برای تولید بذر دارد.

 تجمعی مراحل فنولوژی علف هرز ماستونک طول دوره -3جدول

Table 3. Duration of Torilis arvensis phenological stages  

 

 رشد-روز . مراحل فنولوژی علف هرز ماستونک بر اساس درجه2شکل

Fig 2. Phenological stages of Torilis arvensis based on growth degree day 

هرز، آگاهی از زمان دقیق از مراحل رشدی این علف

این  باشد امابرای کنترل هرچه بهتر آن ضروری می

روش به تنهایی کافی نیست و دلیل برتری روش 

رشد نسبت به تقویم زمانی، -ی روزدرجه محاسبه

هرز، برای طی آگاهی از درجه حرارت مورد نیاز علف

 باشد. تلفیق درجهکردن مراحل رشد و نمو می

دلیل  رشد،-ی روزدرجه در محاسبه زمان و حرارت

مراحل  بینییشپ در زمانی تقویم به نسبت آن برتری

.  (Romo & Eddleman, 1995)است فنولوژیکی

آمده است، بذر این  7همانطور که در جدول 

در هر مرحله،  های مختلف کاشتهرز در تاریخعلف

رشد نیاز دارد که -ی روزبه میزان متفاوتی از درجه

هرز در طیف این نتایج گویای آن است که این علف

ساقه مراحل سبز شدن، بهتواند ها میوسیعی از دما

رفتن، گلدهی و تولید بذر را به انجام رساند. برای 

-رشد هر مرحله، از درجه روز-روزیدرجه محاسبه

رشد تمام مراحل در پنج تاریخ کاشت میانگین گرفته 

 شده است.

هرز ماستونک برای دهد که علفنتایج نشان می

دیر به مقا Tتکمیل رشد و نمو خود در مراحل مختلف

ترین رشد نیاز دارد که بیش-روز متفاوتی از درجه

رشد(، به مرحله سبز -ی روزدرجه 22/697مقدار )

روز( تعلق داشت. این  7/12ساقه رفتن )شدن تا به 

هرز بود رشدی این علف ترین مرحلهمرحله، طوالنی

Period duration (day) 

Sowing 

date 

Sowing to 

emergence 

Sowing to stem 

elongation 

Sowing to 

flowering 

Sowing to the Starting of 

the seeding 

Sowing to completing 

the seeding 

2018.3.6 41 103 122 130 160 

2018.3.20 31 94 122 127 156 
2018.4.3 18 84 102 110 141 

2018.4.17 18 78 94 103 131 

2018.5.1 19 70 84 112 120 

Average 27.4 85.4 104 116.4 141.6 
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دهی کامل با کسب دهی تا بذرو پس از آن، شروع بذر

بعدی از نظر مقدار  د در مرتبهرش-روز درجه 19/122

هرز از آغاز رشد قرار گرفت. این علف-درجه روز

رشد و  دهی و برای تکمیل دورهسبز شدن تا پایان بذر

رشد نیاز دارد. -روز درجه 91/8172نمو خود، به 

 (.2)شکل 

رشد در -روز گراد( یا درجهتیی ساندرجه 11مبنای صفر فیزیولوژیکی ) هرز ماستونک برمراحل فنولوژی علف -4جدول 

 شهرستان کرمانشاه

Table 4. Phonological stages Torilis arvensis based on physiological zero (10 °C) or growing degree day in Kermanshah 

 

 

 

 

 

 ارتباط گیاه، در زایشی مراحل وقوع مراحل رویشی و

 ی حرارتدارد؛ درجه محیط حرارت با درجه منطقی

 تفاوت، این و است متفاوت های مختلفسال در

 فنولوژیکی هایپدیده وقوع در تاریخ تغییر موجب

در واقع  (Akbarzadeh & Mirhaji, 2002).شود می

 روش اساسی یک فنولوژیکی، و کشاورزی مشاهدات

 از رشد و توسعه مفید و توجه قابل توضیح ارائه برای

 محیطی هایمتغیر توسط که محصوالت است فصلی

 حرارت درجه ها،در بین این متغیر شود ومی کنترل

.  (Cola et al., 2016)کندایفا می را اصلی نقش

فراوانی در راستای تعیین فنولوژی گیاهان  تمطالعا

گیاه  رشد و رویش مختلف صورت گرفته است.شروع

رومو و  توسط ( Festuca altaica Trinعلفی فستوکا )

مورد بررسی    (Romo & Eddleman, 1995)ادلمان

 722 تجمعی برای آن، قرار گرفت و درجه حرارت

ان جعفرزاده و همکار . رشدبرآورد شد-روزدرجه

(Jafarzadeh et al., 2016) و زنیدر بررسی جوانه 

 ( درCuscuta campestris)سس  هرزعلف فنولوژی

دریافتند که  (.Beta vulgaris L) چغندرقند مزارع

 چهار طی بذر، تولید تا کاشت از سس، یزندگیچرخه

 با آغاز شد و شدن سبز یمرحله از رشدی، مرحله

رشد خود ادامه داد.  هرشد، ب-روز درجه 1/286کسب 

 729دهد که گلدهی، طوالنی ترین )ها نشان میداده

ی درجه 11ترین )رشد( و سبز شدن، کوتاه-روز درجه

های رشد( مراحل رشد سس بود. نتایج بررسی-روز

نشان داد  (Nikfam et al., 2013) نیک فام و همکاران

 Alhaj pseudoalhagi)رشد خارشتر  که طول دوره

L.) ،فنولوژیکی است که  شامل هفت مرحله در یزد

باشد. رشد می-روز درجه 7271عبارتی، روز و به 288

هرز، به رشد این علف ترین دورهترین و طوالنیکوتاه

روز( و رسیدن  22دهی )غنچه ترتیب مربوط به مرحله

روز( بوده است. نتایج مطالعات جوادزاده و  12بذر )

 بیانگر آن است  (Javadzadeh et al., 2015)همکاران

 شتر یچا کفعالیت بیولوژی که طول دوره

 (Hibiscus sabdariffa) 819 که در این  باشدروز می

رشد -روز درجه 17/1289 گیاه در مجموع به ،مدت

رشد  در طول دوره های باالدلیل وجود دمادارد. به نیاز

، این گیاه با سرعت بیشتری مراحل چای ترش

و به بلوغ فیزیولوژیکی  کردلوژیکی خود را طی فنو

 .رسید

 نتیجه گیری 

نتایج این تحقیق نشان داد که مراحل فنولوژیک 

روز به طول انجامید و این  821هرز ماستونک، علف

  GDD    

Sowing date Emergence stemming flowering Starting the seeding Completing the seeding 

2018.3.6 145.1 466.9 326.25 154.65 610.55 
2018.3.20 119.65 573.05 565.95 93.3 593.45 

2018.4.3 58.7 651.6 369.8 184.45 612.8 

2018.4.17 80.15 720.05 330.2 199.7 533.05 

2018.5.1 105.75 762.25 287.9 187.45 504.2 
GDD(T) 509.35 3173.85 1880.1 819.55 2854.15 

Average 101.87 634.77 376.02 163.91 570.83 
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اسفند 81رشد )از –روز  درجه 6/8121 گیاه با کسب

( چرخه زندگی خود را 8912شهریور  1تا  8916

-عنوان کوتاهدهی، به شروع بذرکامل کرد. گلدهی تا 

بعد  زمانی از آغاز یک مرحله تا مرحله ترین فاصله

-ساقه رفتن، به روز( ثبت شد و سبز شدن تا به 6/2)

عنوان بیشترین فاصله زمانی از آغاز یک مرحله تا 

هرز در نظر روز( این علف 7/12رشد بعدی ) مرحله

شدن تا چنین از اولین تاریخ سبز گرفته شد. هم

فروردین تا  21آخرین تاریخ رسیدگی کامل بذر )از 

-روز درجه 81/8199هشت شهریور ماه(، با کسب 

به  روز، به زندگی خود ادامه داده است. 892رشد طی 

منظور جلوگیری از تولید بذر و گسترش بیشتر 

قبل از تولید گل )اواخر  ماستونک، کنترل در مرحله

ترین زمان کنترل توصیه سبعنوان منافصل بهار(، به

 شود.می
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