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     در استان گلستان Amaranthusساز جنس  هرز مشکل شش گونه علف يسه فنولوژیو مقا یبررس

  3یقانیبا میو فر  2یلقا  قربانل ، مه 1یاالزمن محمد

 بخش یعلم ئتیه عضو3،واحد گرگان یدانشگاه آزاد اسالم یشناس ستیاستاد گروه ز 2استان گلستان،  یعیو منابع طب يقات کشاورزیارشد مرکز تحق کارشناس1

 کشور یپزشک اهیگ قاتیتحق موسسه هرز، يعلفها قاتیتحق

  دهیچک
 يها ، گونهین اراضیزتریدر حاصلخ .ستان هر ساله تحت کشت قرار دارداستان گل يون هکتاریلیم 2/2ک چهارم از مساحت یحدود 
بابت کنترل آنها ) دینه تولیهز% 30تا ( ینه هنگفتیشوند و هر ساله هز یممحسوب  یاهان زراعیگ یب اصلیبعنوان رق  Amaranthusمختلف
 .Aها شامل  ن گونهیا. در سطح استان انجام شد  Amaranthusجنس  يها گونه يفنولوژ یق با هدف بررسین تحقیا. شود یصرف م

deflexus ،A. retroflexus ، A. hybridus ،A. viridis. ،A belitoides  وA. albus فوق الذکر، تنها  يها از گونه. بودندA. deflexus  
ن یابد، بذر آن اواخر فروردی یش میخاك، رو چندساله و بلند درون يها شهید از ریجاد شاخه و برگ جدیچندساله است و اواخر اسفند با ا

 .A. retroflexus ، A. hybridus ، A. viridis ،Aمانند ییها گونه یشیرو رشد. گردد ید دانه رست میزند و باعث تول یماه جوانه م

belitoides  وA. albus ن بجز در گونه یذآ د گلیبذر آغاز و تول یزن از اسفندماه با جوانهA. retroflexus شروع   نیاز اواخر فرورد
خود  یشیمرداد ماه تنها به  رشد رو 15تا   A. retroflexusگونه . ردیگ یصورت م بهشتیاواخر ارد زش بذریو ر یدگیرس لقاح. شود یم

  .کند ین و بذر میذآ ل  گلیشود، تشک یها بلند م دهد و بعد از آن که روزها کوتاه و شب یادامه م
  .استان گلستان خروس، ،  تاجيوژفنول :يدیکل يها واژه

  

Investigation and comparison of phenology of  six problematic species weed of Amaranthus  
 in Golestan province 

Mohammad Alazmani1, Mah legha Ghorbanli2 and Fariba Maighani3  
1Scientific member of Research center of agriculture and natural resources of Goletan province, 2professore of Islamic Azad 
University – Gorgan branch, 3Scientific member of Weed Research Department, Iranian Plant Protection Research Institute 

Abstract 

About one-fourth of 2.2 million area of Golestan province is arable and is cultivated each year, which located in the 
most fertile lands. Different species of Amaranthus are the main competitor of agricultural plant and annually imposing 
high cost (close to 30 percent of production cost) in order controlling them by farmers. This research had been carry out 
in two seasonal farm-periods in 1385 and some studies to biology Amaranthus species in Golestan province. Six species 
of Amaranthus deflexus L., A. retroflexus L, A. hybridus L., A. viridis L., A.   belitoides S.Wats.,  A.  albus L. in 
Golestan province are achievements. Between these plants, A. deflexus is perennial, that in Mars produced the new 
shoot from long root and germination take place in April and produce seedling. The species as such as A. retroflexus L, 
A. hybridus L., A. viridis L., A.   belitoides S.Wats.,  A.  albus L. every year begin in Mars and flowering in April, 
fecundation and seed production in May, except for A. retroflexus growth shoot until mid-August, but after this time 
because the change of photoperiod plant started to flowering and seed production. 
Key words: Phenology, Amaranthus spp.,   Golestan province. 

  مقدمه
در مراحل مختلف قبل از کاشت، کاشت، داشت و  یهنگفت يها خسارت یزراع يستمهایهرز در اکوس يدور تاکنون، علفها يها از گذشته

استان . شوند یرا متحمل  م) د محصولینه تولیهز%  30ش از یتا ب( یهنگفت يها نهیهز ناکنترل آنها، زارع يکنند و برا یم برداشت وارد
گونه  نیاز نظر فلور ا یخاکو  یمین تنوع اقلیرشته کوه البرز و همچن يها و قرارگرفتن در دامنه ییایجغرافخاص  تیت موقعجهه گلستان ب
اد و پراکنش یز يا تنوع گونه ين استان، دارایاست که در ا  یاهیگمهم  يها از جنس یکی  Amaranthusجنس . باشد یم یها غن یرستن
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 مانند خربزه، هندوانه و گوجه یا و صفیسو، ک مانند پنبهیو استراتژ ياقتصاد ين مخصوصاً در زراعتهااعباشد و هر ساله زار یع میوس
  . اهان  هدف روبرو هستندیبا گهرز  يعلفهارقابت  شوند با مشکالت یاز استان را شامل م یعیه سطح وس یفرنگ
 بذور آنها در .اج دارندیاحت) گراد یدرجه سانت 40تا 30نهیبه يماد(باال  يبه دماها یزن جوانه يبرا Amaranthusمختلف جنس  يها گونه

 به گزارش ).Baskin ،1977و  Baskin ؛Stoller ،1974و  Frazyee( باشند یزدن م خاك قادر به جوانه یتابستان تنها در رطوبت کاف
McWilliams  وLudwig )1972 (و، یانتار یر جنوب غربدA. retroflexus  اغلب زودتر ازA. powellii الت یادر . دهد یگل م

 Frostو ) Barton )1962  یبر اساس بررس .کنند ینم یرداد ماه شروع به گلدهم تا قبل از A. retroflexusو  A.powellii گانیشیم
 .A از زودتر A. retroflexus  و، بذوریانتار یدر جنوب غرب. شوند یک دوره چند ماهه بالغ می یها  ط بذور گونه)  1971(

hybridus  یط يدوره نوربه دما و  یزن از جوانهیخواب و ن يها یژگیممکن است از نظر و ،ک گونهی یبذور حت. شوند یبالغ م 
  .هم متقاوت باشننددوره بلوغ با 

  مواد و روش ها
شرق شهرستان  يلومتریک 20(ملک  در منطقه نوده یخصوص ين کشاورزیک قطعه زمیدر  1386و  1385 يسالها  یحاضر ط یبررس
 .A. viirdis، A. albus ،Aشد که عبارت بودند از    ییکساله شناسایخروس  گونه تاج 5. ها بود، اجرا شد گونه یعیشگاه طبیکه رو) گرگان

blitoides ،A. hybridus  وA. retroflexus  .شد یها، ثبت م ک از گونهیهر یشیو زا یشیمراحل مختلف رشد رو یبا مراجعه هفتگ .
ها  ر گونهیمحل  استقرار سا یشمال شرق يلومتریواقع در دو (، در امامزاده عبداهللا نوده ملکA. deflexusگونه چندساله  يفنولوژ یسبرر

  .شد یم  يبردار داشت ادیمذکور،    يها گونه یشیو زا یشیرات رشد رویی، تغیبا مراجعه هفتگ.  انجام شد

  ج و بحثینتا
 retroflexus .A  و hybridus  A.ل یاواخر اسفند و اوا( خود را با گرم شدن هوا و آغاز فصل رشد در استان  یشیرشد رو

ن روند یکنند و ا یماه آغاز م بهشتیر  در اردیتاخ یبا کم A. albus بهشت ویل اردیاوا  blitoides .Aو   .viridis A ، اما)نیفرورد
 hybridus A.  ، viridis يها در گونه. ردیگ یاز هم صورت م یفاصله اندک د بذر که بایو تول یگلده. ل آذر ماه ادامه داردیتا اوا

A.   ،blitoides .A   وalbus A. بهشت ماه، اما در گونهیاز اواخر ارد retroflexus .A  اگر  یحت. شود یل مردادماه آغاز میاز اوا
 يزوال و نابود. خواهد ماند یباق یشیدر مرحله رو ر، اسفند ماه سبز شود تا آن زمان گل نخواهد داد ویاز گونه اخ ییا هیپا

ل زمستان به طول یتا اوا یشتر و حتیب یر کمیاه در گونه اخیها، با سرد شدن هوا در اواخر آذر ماه شروع، اما دوام گ گونه
  ).1شکل(انجامد  یم

 71با   A. albusن دوره رشد وگونهیترشیروز ب 140ن یانگیبا م A. retroflexusگونه  ، یکساله مورد بررسی يها ن گونهیدر ب
 .A) 2004( و همکاران Costea به گزارش . شود یزودتر از مرداد ماه انجام نم  A.retroflexus  یگلده .ن دوره را داردیروز،کمتر

retroflexus و  روزکوتاهA.hybridus هرچند که .  استان گلستان مطابقت دارد يها ، که با گونهباشند یم یروزخنثMcWilliams 
در استان از  A. hybridus  ، اما چونوتاه هستندکاالت متحده روزی، اظهار کردند هر دو گونه فوق در شمال ا)1966(و همکاران 

و  McWilliams  .کند یر صدق نمی، در باره گونه اخ)یروز کوتاه( ن موضوع یدهد، ا یبهشت ماه تا آبان ماه گل میارد
عرض  با  A. hybridusو سپس  A. powellii ،A. retroflexus يها در گونه یخ گلدهیتاره معتقدند ک ) 1966(همکاران
به .  دهند یمناطق زودتر گل م ر یسااالت متحده نسبت به یواقع در شمال ا يها که گونه ياد دارد، به طوریارتباط ز ییایجغراف

در . دهد یگل م A. powelliiاغلب زودتر از  A. retroflexusو، ینتاراٌ یدر جنوب غرب )Ludwig )1972و  McWilliamsگزارش 
و  .viridis A  کاشته شده يها بوته.نندک  ینم یشروع به گلده تا قبل از مرداد ماه A. retroflexusو  A. powellii گانیشیاالت میا

A.retroflexus   در گونه  .با هم متقاوت بودند یدر اغاز زمان گلدهviridis A.  ،6 اواخر خردادماه(س از سبز شدن هفته پ (
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 .Aمتوسط ارتفاع سه بوته . مرداد ماه شروع شد 15 یعنیاز هفته دوازدهم  ی، گلدهA. retroflexus ن ظاهر شد، اما دریآاذ گل

retroflexus  3و 2اشکال (دیمتر رس یسانت 2/362±7/8آل به  دهیط رشد ایدر شرا.(  
اد از یز يها د شاخهیمجدد خود را با تول یشیبا گرمتر شدن هوا در اسفندماه، رشد رو  A. deflexusشده،  ییشناسا يها گونه 6از 

د مثل آن یبهشت ماه قابل مشاهده است و روند تولید بذر آن در اردیو تول یگلده. کند یمانده از سال قبل، آغاز میشه باقیراس ر
  .انجامد یتا آبان ماه بطول م

  

  
  در استان گلستان  Amaranthusمهم  گونه 5 يمراحل فنولوژ -1شکل 

  

  

  افته در باغچهیرشد  A. viridisو سرعت رشد گونه  يمراحل فنولوژ - 2شکل
 

( 15 اردیبهشت لغایت  30 مهرماه 1386)
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  افته در باغچه یرشد   A. retroflexusو سرعت رشد  يمراحل فنولوژ -3شکل 
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