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 چکیده
هرز شود. بنابراین کارایی کنترل علفباعث افزایش سازی زمان کنترل، بهینهتواند با هرز میهایعلف آگاهی از الگوی رویش گیاهچه

نیتروژن  هرز مختلف در سطوح مختلفهایبینی رویش گیاهچه علفدمایی برای پیشای به منظور توسعه یک مدل زمانآزمایش مزرعه
ها در طول فصل رشد، از اواسط آذر تا اوایل اردیبهشت، مورد کیلوگرم( در مزرعه نخودفرنگی انجام شد. رویش گیاهچه100و 50)سطوح شاهد،

بررسی قرار گرفت و مقادیر درصد تجمعی رویش، در رابطه با زمان دمایی، توسط مدل گامپرتز بررسی شد. نتایج نشان داد که صرف نظر از 

 Polygonumبند )، علف هفت(.Galium aparine Lراخ)تی، بی(.Veronica persica Lطح نیتروژن، علف های هرز سیزاب)س

aviculare L.هرز دم روباهی)دمایی نیاز داشتند. در مقابل، علف-واحد زمان 92،164،170درصد رویش، به ترتیب  10(، برایSetaria 

viridis L.درصد رویش گیاهچه ها  90راخ، علف هفت بند و دم روباهی، جهت تیهرز سیزاب، بیهایوع نمود. علف(، رویش خود را دیرتر شر
هرز، تحت تاثیر نیتروژن تغییر کرد به طوری هایواحد زمان دمایی نیاز داشتند. همچنین الگوی رویش علف 422، 731، 274، 486به ترتیب به

هرز هایدهد، بجز در دم روباهی، در همه علفدرصد رویش را نشان می 50زمان دمایی الزم برای را که  mکه استفاده از نیتروژن، پارامتر 
راخ و تیمطالعه شده، به طور معنی داری تغییر داد. به طور کلی، کاربرد نیتروژن، طول دوره رویش سیزاب را  کاهش داد ولی این دوره را در بی

تواند با افزایش یا کاهش طول دوره مبارزه، براین، بسته به گونه غالب مزرعه، کاربرد نیتروژن میهفت بند، نسبت به شاهد افزایش داد. بنا
 هزینه کنترل را تغییر دهد.

 هفت بند یی،دما -زمان، سیزاب،  تی راخبی واژه هاي کليدي:
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ABSTRACT 

The knowledge of weed seedling emergence with optimization of the time of control could enhance 

the efficiency of weed control. Therefore, to develop a seedling emergence model based on thermal-

time to predict the emergence of weed seedling, a field experiment was conducted in different levels 

of nitrogen (control, 50 and 100 kg ha-1) in Pisum sativum. Weed seedling emergence was 

monitored from mid-December until early May. Percentage of cumulative emergence values was 

compared with thermal-time using the Goumpertz function. The results showed that, regardless of 

the nitrogen levels, the Veronica persica L., Galium aparine L., and Polygonum aviculare L., needed 

92,164, and 170 units of thermal-time for 10% of emergence, respectively. But, the Setaria viridis L. 

seedlings started their emergence later. In general, V. persica L., G. aparine, P. aviculare, and the S. 

viridis L., needed 486, 274, 731, 422 units of thermal- time for 90% of emergence respectively. The 

results also showed that the weed seedling emergence pattern affected by nitrogen application. 

Except for S. viridis, the "m" parameter, which indicates the required thermal time for 50% of 

seedling emergence, significantly changed with the application of nitrogen in all studied species. 

Overall, the use of nitrogen reduced the time of the seedling emergence in V. persica, but increased 

this period in G. aparine and P. aviculare when compared with control. Therefore, depending on the 

dominant weed species, nitrogen application can alter the cost of weed control by increasing or 

decreasing the weed control period. 

Key words: Galium aparine, Polygonum aviculare, thermal time, Veronica persica   
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 مقدمه

 غذايي بشر، حبوبات به عنوان دومين منبع تامين نياز

جايگاه خاصي برخوردار  بين گياهان زراعي از در

 هستند. در بين حبوبات، نخود فرنگي

(Pisum sativum L. دارای اهميت خاصي است به )

ميليون  215/10طوريکه در حال حاضر در دنيا، حدود 

)بصورت  هکتار از اراضي، تحت کشت نخودفرنگي

ميليون تن و  34سبز يا خشک( است و توليدی حدود 

(. 2016تن در هکتار دارد )فائو،  3/1متوسط عملکرد 

 پيش بيني زمان سبزشدن علف های هرز مي تواند

گياه زراعي، کاهش  با درکاهش رقابت علف هرز

برنامه های  همچنين استفاده از کش و مصرف علف

(. ,.Buhler et al 2000) مديريتي مناسب کمک نمايد

به طور مثال، پيش بيني زمان رويش علف هرز در 

تعيين زمان کاشت گياهان زراعي که دوره کشت 

وسيع دارند، زمان کاربرد علف کش های پس رويشي 

و حتي در پيش بيني رويش آتي علف هرز در فصل 

رشد مي تواند کمک مؤثری داشته باشد 

(Norsworthy and oliveia, 2007 1998؛  

Forcella, همچنين پيش بيني دقيق سبزشدن مي .)

تواند هزينه های کشاورزان را با توجه به کاهش نياز 

به وجين و ديگر روش های شيميايي و مکانيکي 

(. بنابراين، McGifen et al, 2008کنترل، کاهش دهد )

برای به حداقل رساندن اثرات زيان آور روش های 

ی رويش علف های شيميايي و غير شيميايي، الگو

 Norsworthy andهرز بايد مورد بررسي قرار گيرد )

oliveia, 2007 .) 

اگرچه تاثير انواع يون های غيرآلي بر جوانه زني 

 Egley andبذرها مورد بررسي قرارگرفته است )

Duke, 1985 به عنوان( ولي فقط نيترات و نيتريت 

با تاثير بر شکست خواب بذر  خاک، غيرآلي جزء

 از اعم ها، گونه از بسياری زني جوانه هرز، هایعلف

 به ميزان قابل توجهي تحت را ای دولپه و ای لپه تک

(. اهميت Toole et al., 1956دهند ) مي قرار تاثير

زيست محيطي نيترات را بايد در ارتباط با عوامل 

محيطي مانند دما، نور، حساسيت دانه و ديگر ترکيبات 

رفت. در واقع، برهمکنش بين شيميايي خاک در نظر گ

اين عوامل و نيترات، برای تعدادی از گونه ها گزارش 

 (. Bewley et al., 2013شده است )

-همانطور که گفته شد، از تعيين الگوی رويش علف

هرز مي توان به عنوان يک ابزار مناسب در مديريت 

هرز استفاده نمود. در تعيين اين الگو، هایاصولي علف

اثير عواملي )از جمله ميزان نيتروژن خاک( که معموال ت

رويش علفهای هرز را تحت قرار مي دهد، لحاظ 

توجه به موارد ذکر شده، اين  بنابراين و باشود.  نمي

مطالعه به منظور شبيه سازی تاثير سطوح مختلف 

نيتروژن بر الگوی رويش علف های هرز هفت بند 

(Polygonum aviculare L.)( سيزاب ،Veronica 

persica L. تي(، بي.( راخGalium aparine L و دم )

در مزرعه نخودفرنگي ( .Setaria viridis L)روباهي 

 انجام شد.

 هامواد و روش

 در مزرعه 1392سال زراعي  پاييزاين آزمايش در 

با عرض  ،شهرستان طارم در نخودفرنگي

 45"و طول جغرافيايي  º37و 02´و 21"جغرافيايي

انجام  متر از سطح دريا 525و ارتفاع  º48و 44´و

آزمايش در قالب طرح بلوک های کامل گرفت. 

تصادفي با شش تکرار به اجرا درآمد. در اين آزمايش، 

اثر محتوای نيتروژن خاک در زمان کشت در سه سطح 

 100و 50)سطوح مختلف با افزودن مقدار صفر،

 کيلوگرم نيتروژن در خاک( مورد بررسي قرارگرفت.

، زمين محل اجرای آزمايش با 1392اوايل پائيز  در
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قبل از اجرای آزمايش، نمونه  گاوآهن شخم زده شد.

سانتي متری  30ای از خاک مزرعه از عمق صفر تا 

تهيه شد و خصوصيات فيزيکي و شيميايي آن خاک 

نشان  1گرفت که در جدول  قرار گيری اندازه مورد

 داده شده است.

 شيآزماي اجرا درمحلي متريسانت 0-30 ازعمق خاک نمونه مشخصات -1جدول
Table 1. Soil chemical properties of experimental site at the depths of 0 to 30 cm. 

 رس درصد سيلت درصد شن درصد

 

ميزان ازت 

 کل)درصد(

PH هدايت الکتريکي 

 )دسي زيمنس بر متر(

 مشخصه کربن آلي

 مقدار %0/91 0/97 7/63 0/091 %32 %36 %32

در  و بذرهای نخودفرنگي در آذرماه، به صورت دستي

فاصله بين  عمق پنج سانتي متر در مزرعه کاشته شدند.

سانتي متر و فاصله بوته ها روی  35رديف کاشت، 

های سانتي متر در نظرگرفته شد. ابعاد کرت 20رديف

رقم نخودفرنگي مورد  آزمايشي،  دو در پنج متر بود.

بوته در واحد سطح  25و تراکم آن،  1واندواستفاده، 

های سبز شده علف در طول فصل رشد، گياهچهبود. 

های يک در های هرز، به تفکيک گونه در کوادرات

يک متر در هر کرت، به صورت هفتگي شمارش 

شدند و سپس حذف شدند. همچنين در طول آزمايش 

، درجه حرارت حداکثر و حداقل، در عمق پنج سانتي 

ی خاک ثبت شد.برای محاسبه متوسط روزانه متر

دمای خاک، ميانگين داده های ذخيره شده برای هر 

روز محاسبه گرديد. از دمای خاک برای محاسبه زمان 

برای محاسبه درصد رويش  .استفاده شد 2دمايي

روش های  های هرز، از دما استفاده شد.گياهچه علف

شده است؛ متعددی برای محاسبه زمان دمايي پيشنهاد 

معروف ترين روش، به صورت دمای ميانگين منهای 

 است: دمای پايه بيان شده





n

i

basemean TTTT
1

)(  

 ، نشان دهنده واحدهای دمايي تجمعي؛  TTکه در آن

  i، تاريخ شروع زمان دمايي تجمعي؛ 

  n،  زمان مورد نياز برای تکميل چرخه؛مدت 

                                                                           
1Wando 
2 TT= Thermal Time  

Tmaxحداکثر درجه حرارت روزانه؛ ، 

 Tmin،  حداقل درجه حرارت روزانه در عمق پنج

دمای پايه هر علف هرز مي  ،Tbسانتيمتری خاک و 

 (.Leblanc et al., 2003باشد )

و  راختيبيصفر پايه برای علف هفت بند، سيزاب،  

 ,Batlla and Benechبه ترتيب صفر ) دم روباهي

 Royo-Esnal) صفر، (Storkey, 2004)، سه (2003

et al., 2010) ( و شش و نيمSwanton et al., 1999) 

 گراد درنظرگرفته شد.درجه سانتي

برای کمّي سازی واکنش رويش گياهچه علف های 

هرز در مزرعه نخودفرنگي به صورت تابعي از زمان 

دمايي، از مدل های مختلف رگرسيون غير خطي، از 

 Dorado etجمله ويبول، لجستيک اصالح و گامپرتز)

al., 2009بعد از بررسي در نهايت، فاده شد. ( است

های آماری  برازش مدل ها بر حسب شاخصه نکويي

(RMSE 2وR،)  ( به عنوان مدل 1مدل گامپرتز )تابع

 برتر انتخاب شد.

                                                              (             1تابع

 ؛عيدرصدسبز شدن تجم، Eدرآن  که

 xدمايي تجمعي براساس حداقل و حداکثر  -، زمان

 درجه حرارت خاک در عمق پنج سانتي متری؛

b ،  شيب )سرعت سبز شدن در هر زمان دمايي( و 

m ، درصد رويش  50زمان دمايي است که در آن

 گياهچه ها رخ مي دهد. 

ها، از نرم و رسم شکل برای آناليز رگرسيوني
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اده شد و مقايسه منحني استف Sigma Plot 11افزار

های رويش در سه سطح نيتروژن، با استفاده ازآزمون 

F انجام شد. 

 نتايج و بحث

 زابيس

، مقدار پارامترهای حاصل از برازش تابع 2جدول 

-گامپرتز به الگوی رويش سيزاب، در رابطه با زمان

دمايي، در سطوح مختلف نيتروژن را نشان مي دهد. 

ی سيزاب نشان داد که ارزيابي رويش گياهچه ها

سطوح مختلف نيتروژن، رويش اين علف هرز را به 

تحت تاثير قرار داد.  (p >0.01طور کامال معني داری)

براساس نتايج به دست آمده، در مدل گامپرتز، 

اختالف بين مقادير مشاهده شده و پيش بيني شده 

کيلوگرم  100رويش علف هرز سيزاب درسطح

کيلوگرم، کمتر  50شاهد ونيتروژن، نسبت به سطوح 

بود به طوری که مدل توانست با شش درصد خطا، 

دمايي مشخص، تعيين  -مقدار رويش را در يک زمان

.کند

 
 درسطوحمختلف  هرزهاي  علف اهچهيگ شيروي برا گامپرتز تابع لهيبوس)خطاي استاندارد(  شده برآوردي پارامترها -2جدول

 تروژنين مختلف
Table 2. Parameters estimated (standard errors) of Gompertz model for weed seedling emergences at different levels of 

nitrogen. 

ن خاک،  منجر به تغيير الگوی رويش مقدار نيتروژ

به طوری که رويش  (1، شکل3)جدول سيزاب شد

کيلوگرم نيتروژن )به  50گياهچه ها در سطوح شاهد و

دمايي( نسبت به  -واحد زمان 96و 92ترتيب با 

واحد(، برای رسيدن  127کيلوگرم نيتروژن ) 100سطح

درصد رويش به زمان دمايي کمتری نياز داشت  10به

 m(. در تيمار عدم کاربرد نيتروژن، پارامتر 3ل )جدو

درصد رويش  50که مقدار زمان دمايي مورد نياز برای 

واحد زمان دمايي(، به طور  196دهد )را نشان مي

 50باالتر از کاربرد ( >0.0001pمعني داری )

 50کيلوگرم نيتروژن بود در حاليکه در مقادير100يا

ن پارامتر به کيلوگرم نيتروژن، مقاير اي 100و

بود که باهم اختالف معني داری  155و  151ترتيب

(59/0=p ) درصد،  50نداشتند. تغيير به وجود آمده در

RMSE (%) 

 

 

R2 

م در نیتروژن )کیلوگر پارامترها

 هکتار(

 نوع گونه

m b 

91/16  83/0  (07/7)19/196  (0006/0)0077/0   صفر 

 سيزاب 

47/17  82/0  (72/7)35/151  (0020/0)0143/0  50 

6/66  97/0  (99/2)74/155  (0028/0)0/303/0  100 

51/9  95/0  (29/2)09/192  (0022/0)0276/0   صفر 

راخ  تيبي  75/15  86/0  (72/7)88/277  (0018/0)0110/0  50 

12/13  92/0  (46/5)20/247  (0044/0)0249/0  100 

65/16  84/0  (25/10)21/318  (0004/0)0055/0   صفر 

ف هفت بندعل  
95/7  95/0  (36/11)33/535  (0002/0)0037/0  50 

95/7  95/0  (50/10)35/503  (0002/0)0042/0  100 

86/6  96/0  (49/2)49/293  (0010/0)0176/0   صفر 

38/8 دم روباهي   94/0  (97/4 )95/294  (0017/0)0168/0  50 

39/7  95/0  (27/5)88/300  (0009/0)0117/0  100 
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در اتمام رويش نيز همچنان مشاهده شد به طوری که 

کيلوگرم، نسبت به  100رويش گياهچه ها در تيمار

ديگر سطوح نيتروژن، سريع تر تکميل شد و به 

ني جهت تکميل رويش در حداکثر رويش رسيد يع

واحد زمان دمايي  232کيلوگرم نيتروژن، به  100سطح

کيلوگرم، حداقل زمان  50نياز بود در حاليکه در تيمار

واحد بود.  311دمايي مورد نياز برای تکميل رويش 

 واحد 254همچنين سطح شاهد برای تکميل رويش، 

کيلوگرم نياز داشت  100بيشتر از تيمار دمايي -زمان

برخي عوامل مانند قرارگيری در معرض  (.3دول)ج

نور، فعاليت های ميکروبي و نيترات خاک نيز با تاثير 

 شوند.در خواب بذر، باعث تغيير در الگوی رويش مي

اين موضوع مي تواند به علت وجود مواد شيميايي، 

بخصوص نيترات در کود اوره باشد که اثرات آن در 

ه اثبات رسيده شکستن خواب بسياری از بذرها ب

جوانه زني بذر علف های هرز به وسيله عوامل  است.

مختلف شامل دمای خاک، رطوبت خاک، نور و 

 . (Booth et al., 2003شود  )نيتروژن تحريک مي
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 سطوح در گامپرتز تابع با شدهي نيب شيپ ويي دما -زمان با رابطه در زابيس شده مشاهدهي تجمع شيرو -1شکل 

 ينخودفرنگ در تروژنين مختلف

Figure 1: Observed (symbols) and predicted (lines) percentage of cumulative emergence of Veronica persica based on 

Gompertz model against thermal time at different levels of nitrogen. 

 

 اخ ريتيب

-نتايج، تابع گامپرتز ، رويش علف هرز بيبر اساس 

 =5/9و  2R=95/0راخ را در سطح شاهد )با تي

RMSE با دقت باال پيش بيني کرد. همچنين مقادير ،)

کيلوگرم نيتروژن  100و  50ضريب تبيين در سطوح 

بود که حاکي از  92/0و  86/0در هکتار، به ترتيب 

شکل (. با توجه به 2برازش نسبتا خوب بود )جدول

 50راخ، در سطح شاهد وتي، گياهچه های بي2

 152و 164کيلوگرم نيتروژن در هکتار )به ترتيب با 

واحد زمان دمايي(، با تفاوت جزئي، رويش 

کيلوگرم نيتروژن در  100زودهنگامي را نسبت به تيمار

کيلوگرم نيتروژن در  100هکتار نشان دادند. در تيمار

ي(، شروع رويش با واحد زمان دماي 213هکتار )با 

تامين زمان دمايي بيشتری اتفاق افتاد؛ بنابراين نسبت 

به سطوح ديگر، رويش گياهچه ها ديرتر رخ داد. 

از گياهچه  %50دمايي مورد نياز جهت رويش -زمان

های علفهای هرز در سطح يک درصد، تحت تاثير 

سطوح مختلف نيتروژن قرار گرفته است به طوريکه  

 50در سطح  277در شاهد، به  192مقدار آن از  

کيلوگرم نيتروژن افزايش يافته است ولي در سطح 

کاهش يافته  247کيلوگرم نيتروژن در هکتار، به  100

 است.

رويش( نيز  %90نيتروژن بر تکميل رويش )رسيدن به 
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واحد  274تاثير داشت به طوريکه در سطح شاهد )با 

ر تيمارها راخ نسبت به سايتيزمان دمايي(، رويش بي

کيلوگرم  50سريع تر تکميل شد. همچنين در سطح 

واحد   432نيتروژن در هکتار، برای تکميل رويش، به 

زمان دمايي نياز بود که گياهچه های بي تي راخ 

نسبت به ساير تيمارها، ديرتر به انتهای رويش خود 

(. در آزمايشي که در دو سال اجرا 2رسيدند )شکل 

 300تا  250گياهچه های بي تي راخ، با دريافت  شد،

 %50دمايي شروع به رويش کردند و -واحد زمان

دمايي به دست آمد  -واحد زمان 400رويش، با 

(Royo-Esnal et al., 2010 در اين آزمايش، زمان .)

 50درصد رويش در سطح  50دمايي مورد نياز برای

بود. واحد  260کيلوگرم نيتروژن در هکتار،  100و

نتايج اين آزمايش نشان داد که با کاربرد نيتروژن، طول 

راخ در مزرعه افزايش تيدوره رويش گياهچه های بي

يافت. به عبارت ديگر، در صورت عدم کاربرد 

نيتروژن، رويش اين علف هرز در بازه زماني 

تری رخ خواهد داد. با کوتاه شدن بازه زماني کوتاه

هرز نيز کاهش هایفهای کنترل علرويش، هزينه

های زراعي که خواهد يافت. بنابراين، در خاک

نيتروژن بااليي دارند و يا کشاورز اقدام به کاربرد کود 

هرز نمايد، چون اين علفنيتروژن در اوايل فصل مي

در زمان بيشتری از فصل رويش خواهد داشت و  در 

شود، نتيجه دوره کنترل  اين علف هرز طوالني تر مي

هايي که از دوام بيشتری در طول کش-برد علفکار

فصل رشد نخود فرنگي برخوردارند، قابل توصيه 

 است.
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 گامپرتزدرسطوح تابع با شده ينيب شيپ و ييدما -زمان با دررابطه راخ يت يب شده مشاهده يتجمع شيرو -2شکل

 ينخودفرنگ در تروژنين مختلف

Figure2. Observed (symbols) and predicted (lines) percentage of cumulative emergence of Galium aparine based on 

Gompertz against thermal time at different levels of nitrogen. 

 (گامپرتز مدل)هاي هرز گونه هاي مختلف علف شيرو مختلف يها درصد براي ازين مورد ييدما زمان -3جدول 
Table 3. T hermal time required for selected cumulative emergence times for weed species (Gompertz model).  

نيتروژن )کيلوگرم  نوع گونه

 در هکتار(

 دمايي مورد نياز )برآورد شده( جهت درصد هاي مختلف رويش –زمان 

10 50 75 90 
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 بندعلف هفت

مقدار پارامترهای حاصل از برازش تابع گامپرتز بر 

الگوی رويش علف هفت بند در رابطه با زمان دمايي 

نشان داده شده  2تلف نيتروژن در جدولدر سطوح مخ

نشان  Fاست. مقايسه سه منحني با استفاده از آزمون 

ش علف هفت بند، يروی الگو تروژن بريداد که تاثير ن

اطالعات  (.>0.01p)دار داشته است ي ر معنيتاث

نشان مي دهد که مدل گامپرتز، رويش علف  1جدول 

يتروژن کيلوگرم ن 100و  50هرز هفت بند در سطوح 

پايين  RMSEوباالتر  2Rدر هکتار را به علت داشتن 

 7کند.تر نسبت به شاهد،  بهتر پيش بيني  مي

RMSE=  نشان دهنده ی )شبيه سازی عالي( رويش

کيلوگرم نيتروژن در هکتار نسبت  100و 50در سطوح 

)شبيه سازی متوسط( در سطح شاهد  =16RMSEبه 

 (.   2بود )جدول

واحد  170م کاربرد نيتروژن )بارويش در شرايط عد

کيلوگرم  100و 50زمان دمايي( در مقايسه با کاربرد 

 50نيتروژن در هکتار، زودترآغاز شد ولي بين سطوح 

ای ديده کيلوگرم نيتروژن، اختالف قابل توجه 100و

 310و  50دمايي برای سطح  -واحد زمان 316نشد )

 mر کيلوگرم نيتروژن(. پارامت100واحد برای سطح 

ش را نشان يرو درصد 50)که زمان دمايي الزم برای  

طور معني دهد( در تيمار عدم کاربرد نيتروژن، بهمي

داری با مقدار آن در تيمارهای کاربرد نيتروژن اختالف 

 50داشت. همچنين مقدار اين پارامتر در تيمار 

کيلوگرم نيتروژن،  100کيلوگرم نيتروژن با سطح 

سطح شاهد، مقدار  شت. درتفاوت معني داری دا

دمايي بود که به  -واحد زمان 318عددی اين پارامتر 

کيلوگرم نيتروژن افزايش يافت. با  50 در سطح 535

مقدار  لوگرم،يک 100 به  50افزايش مقدار نيتروژن از 

دمايي کاهش يافت -واحد زمان 503اين پارامتر به 

 (.3، شکل3)جدول

-واحد زمان 410در آزمايشي، علف هفت بند در 

 505شروع به رويش کرد و با  ،دمايي بعد از کاشت

 %90و  %50واحد زمان دمايي، به ترتيب به  590و

در حالي ( ,.Yousefi et al 2014رويش نهايي رسيد )

 %10که در اين بررسي، اين گونه برای رسيدن به 

کيلوگرم نيتروژن، به  100و  50رويش در سطح 

زمان دمايي نياز داشت.  واحد 310و  316ترتيب به 

کيلوگرم نيتروژن،  100و   50به طور کلي، در سطوح 

سرعت رويش علف هفت بند کمتر از سطح شاهد 

بود که اين نشان دهنده آن است که استفاده از نيتروژن 

در زمان کاشت مي تواند باعث رويش دير هنگام 

علف هفت بند  شودو همچنين طول دوره ای که اين 

مزرعه سبز مي شود را نسبت به سطح  علف هرز در

  شاهد افزايش دهد.

يون نيترات، مهمترين ماده شيميايي خاک است که 

سبب افزايش فعاليت جوانه زني در بسياری از گونه 

های گياهي مي شود. اثر نيتروژن، بسته به گونه گياهي 

های باالی مي تواند متفاوت باشد؛ اگرچه غلظت

زني بذر علف های هرز را نيترات مي تواند جوانه 

 تحريک کند. با اين حال در آزمايشي، گونه های

Conyza  تحت تاثير غلظت نيترات قرار نگرفتند ،

(Fawcett and Slife, 1978 از .)گونه علف هرز  85

(، Steinbauer and Grigsby, 1957مورد مطالعه )

نيمي از آنها به حضور نيترات پاسخ مثبت نشان دادند. 

ده است که در موارد بسياری ، افزايش مشخص ش

فعاليت جوانه زني، تحت تاثير نيترات، فقط با همراهي 

ديگر شرايط محيطي نظير نور يا نوسانات حرارتي 

 .امکانپذير است

 يروباه دم

ارزيابي رويش گياهچه های دم روباهي در سطوح 

مختلف نيتروژن نشان داد که رويش گياهچه ها در 

ژن، متفاوت بوده است      سطوح مختلف نيترو
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(01/0p< با اين حال، مقايسات دو به دوی .)

 50ها، اختالف معني داری بين سطوح شاهد ومنحني

(. معيارهای >05/0pکيلوگرم نيتروژن نشان نداد )

سنجش برازش نشان داد که تابع گامپرتز، الگوی 

رويش گياهچه های دم روباهي در نخودفرنگي در 

ژن را با  با دقت بااليي پيش بيني سطوح مختلف نيترو

 (. 2، جدول 2R=94/0و  RMSE=8نموده است )
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 گامپرتزدر تابع با شدهي نيب شيپ ويي دما -بازمان دررابطه بند هفت علف شده مشاهدهي تجمع شيرو -3شکل

 .تروژنين مختلف درسطوحي نخودفرنگ

Figure3. Observed (symbols) and predicted (lines) percentage of cumulative emergence of Polygonum aviculare based on 

Gompertz model against thermal time at different levels of nitrogen 

 

بررسي الگوی رويش نشان داد که گياهچه های دم 

کيلوگرم، از  100و  50روباهي، در سطوح شاهد، 

حاظ زمان دمايي مورد نياز برای شروع رويش ل

واحد برای  246گياهچه ها، تقريبا مشابه بودند )

واحد برای  230کيلوگرم نيتروژن و 100و 50سطوح

نيز نشان داد که   mسطح  شاهد(. مقايسه پارامتر

 مقدار اين پارامتر، تحت تاثير نيتروژن قرار نگرفت.

مه سطوح در اين آزمايش، رويش گياهچه ها در ه

در واحد زمان دمايي تکميل شد.  496نيتروژن، در 

واحد  203پس از آزمايشي، گياهچه های دم روباهي 

 درصد 90داشتند و درصد رويش  10،دمايي-زمان

کشت مسطح و کشت درون جوی،  در روش رويش

 ,Yousefi) واحد زمان دمايي اتفاق افتاد 574در 

تامين ( در حالي که در اين آزمايش، با 2013

درصد گياهچه  10واحد زمان دمايي، رويش 230تقريبا

 90واحد زمان دمايي جهت  496ها شروع شد و  به 

 ,Yousefiدرصد رويش نياز بود. در آزمايش  يوسفي )

(، کشت به صورت بهاره بود و از آنجا که  دم 2013

روباهي يک گياه تابستانه به شمار مي رود، زمان 

ن فراهم بوده است در حالي زيادی برای جوانه زني آ

کشت به صورت پاييزه بود و فقط  اين آزمايش، که در

بخش اندکي از فصل رشد آن در بهار)که از لحاظ 

دمايي برای جوانه زني  دم روباهي مناسب است( قرار 

داشت. به عبارت ديگر، اگر زمان برداشت نخود 

فرنگي به تاخير افتد، اين علف هرز، فرصت برای 

ی بعدی را نيز داشت؛ در نتيجه، رويش در رويش ها

 شد.های دمايي باالتری تکميل ميزمان

 گیرینتیجه

نظر از محتوای نتايج اين آزمايش نشان داد که صرف

راخ و تيهرز سيزاب، بيهاینيتروژن خاک، علف
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علف هفت بند به ترتيب، زودتر از دم روباهي در 

دند؛ اين امر فرنگي رويش خود را آغاز کرمزرعه نخود

هرز  علف مي تواند ناشي از فنولوژی متفاوت اين

 50باشد. افزايش محتوای نيتروژن خاک که با کاربرد 

يتروژن حاصل شد،  الگوی رويش کيلوگرم ن 100و 

هرز ذکر شده را تغيير داد به طوری که با هایعلف

دمايي مورد نياز برای تکميل -کاربرد نيتروژن، زمان

، نسبت به عدم کاربرد نيتروژن، رويش در سيزاب

از آن است ي ج حاکين نتايزودتر کاهش يافت. همچن

 اهچه يش گيتواند طول دوره روي تروژن ميکه ن

را در مزرعه ي روباههرز هفت بند و دم هایعلف

در اين صورت، دوره مبارزه با اين علف . ش دهديافزا

 هايي کهشود. استفاده از علفکشهرز طوالني تر مي

پايداری بيشتری در طول فصل رشد در خاک دارند 

ها تواند راهکاری برای کاهش خسارت اين گونهمي

 در مزارع نخود فرنگي باشد

اهي دم روب
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 در گامپرتز تابع با شدهي نيب شيپ ويي دما -زمان با رابطه دري روباه دم شده مشاهدهي تجمع شيرو -4شکل

 ينخودفرنگ در تروژنين تلفمخ سطوح

Figure4. Observed (symbols) and predicted (lines) percentage of cumulative emergence of Setaria viridis based on Gompertz 

model against thermal time at different levels of nitrogen. 
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