
 

5931/ تابستان 6شماره  62نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد   

 

 بادرشبو در های هرزعلف رویش نیتروژن خاک بر الگوی سازی تاثیرشبیه

 3عندلیبی بابک ،2جمشیدی خلیل ،2یوسفی علیرضا  ،*1افسانه مرادیان

 

 3/51/49تاریخ پذیرش:     51/3/49تاریخ دریافت: 

 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه زنجان -5

 اه زنجاندانشگ ،دانشیار و عضو هیات علمی-1

 دانشگاه زنجان ،استادیار و عضو هیات علمی-3
 moradianafsaneh@yahoo.com*مسئول مکاتبه: 

 

 چکیده

تواند  الگوی رویشش آناشا را تیییشر دهشده  بشه      های هرز میمحتوای نیتروژن خاک با تاثیر بر شکست خواب بذر علف

سوروف، تاج خشرو  و پیچش    ، های توق، سلمه ترهجات پیش بینی رویش گیاهچه 5343همین منظور آزمایشی در سال 

کیلشوگر  نیتشروژن در هکتشارر بشر      577و  17نیتروژن، افشوودن    % 70/7و بررسی تاثیر محتوای نیتروژن خاک )شاهد با 

-های گونهالگوی رویش آناا انجا  شده آزمایش بصورت طرح بلوک های کامل تصادفی بوده در طول فصل تعداد گیاهچه

به طور هفتگی شمارش و حذف شدنده داده ها به درصد رویش تجمعی تبدیل و رابطه آناشا بشا زمشان دمشایی در     های فوق 

ها الگوی رویش متفشاوت دارنشده همچنشین الگشوی     نتایج نشان داد که تما  گونه مدل اصالح شده گامپرتو برازش داده شده

ژن قشرار نگرفشت در حالیکشه محتشوای نیتشروژن خشاک       تحت تاثیر محتوای نیتشرو  سلمه تره و پیچ  های هرز رویش علف

کیلشوگر  در هکتشار    17داری تیییر داده  بشا افشوودن   الگوی رویش گونه های تاج خرو ، سوروف و توق را به طور معنی

تیمار در  که صورتیدر  ،رویش خود را آغاز کردند 93و  49، 130تاج خرو ، سوروف و توق در زمان دمایی  ،نیتروژن

بشا توجشه بشه     ها در تکمیل رویشش نیشو مششاهده ششده    بوده همچنین این تفاوت 531و  550، 397مقادیر به ترتیب ین اشاهد 

هرز ذکر شده فلور غالب مورعشه   هایعلفتاثیرپذیری الگوی رویش سه گونه تاج خرو ، سوروف و توق در مناطقی که 

 سازی رویش توجه شودهامتر تاثیرگذار در مدلرا تشکیل می دهند باید به محتوای نیتروژن خاک به عنوان پار

 

 نیتروژن ،هرز هایعلفمدیریت  ،هرز تابستانه هایعلف ،زمان دمایی ،سازی: مدلكلیدی های واژه
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Abstract 

      The soil nitrogen content with impact on weed seed dormancy breaking can change their seedling 

emergence pattern. A trial was carried out in 2014 to predict seedling emergence of Xanthium strumarium, 

Chenopodium album, Echinocloa cruss-galli,  Amaranthus retroflexus and Convolvulus arvensis,  and to 

evaluate the impact of soil nitrogen content (Control with 0.07% nitrogen, adding 50 and 100 kg N.ha-1) on 

seedling emergence pattern in Moldavian balm. The experimental design was randomized complete block 

design. Weed seedlings were counted and removed on a weekly basis throughout the season. The data were 

converted to percent of cumulative emergence and percentage of cumulative emergence values was 

compared with thermal time using Gompertz modified functions. The all species showed different 

emergence patterns and thermal time required for the onset of emergence. The results also showed that the 

emergence patterns of Chenopodium and Convolvulus  not affected by nitrogen treatments. However, soil 

nitrogen content significantly changed emergence patterns of A. retroflexus, E. cruss-galli and X. strumarium. 

According to our model, A. retroflexus, E. cruss-galli and X. strumarium emergence, respectively, started at 

237, 96 and 63 TT with 50 kg additional nitrogen.ha-1, while the respective value in control were 340, 117 

and 135, respectively. Due to influence of soil nitrogen on emergence pattern of A. retroflexus, E. cruss-galli 

and X. strumarium, soil nitrogen content should be considered as an important parameter in the modeling of 

these weed seedling emergence. 
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 مقدمه

هرز در ی  مورعه را می توان با  هایعلفآلودگی      

سه خصوصیت تعداد گونه های علف هرز موجود، 

تراکم هرگونه و نحوه توزیع گونه ها در مورعه 

توصیف کرده گونه های موجود در ی  مورعه تقریبا از 

ولی دو عامل دیگر در  ،به سال دیگر ثابت است سالی

پاسخ به  برنامه های زراعی و روش های مدیریتی علف 

هرز تا حدود زیادی از سالی به سال دیگر بلکه در طی 

)هارتولر  فصل رشد نیو دچار تیییر و تحول می شوند

های هرز موجود در موارع، ره در مجموع علف1777

 )کوسن و شوندیجوامعی بسیار پویا محسوب م

 دو هرز هایعلف تراکم و رویش زمانره 5441مورتیمر 
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 بر هرز هایعلف گذاری تاثیر میوان کننده تعیین عامل

و همکاران  ی )کنوو هستند زراعی گیاه رشد و عملکرد

 می سبو فصل اوایل در که هرزی هایره علف5449

 در داشته خواهند زراعی با گیاه بیشتری رقابت شوند

 فصل اواخر اواسط و در که هرزی های علف که حالی

فرار  شده اعمال های مدیریت از و شوند می سبو رشد

 بان  افوایش و تولید بذر جات زیادی شانس کنند می

 ره 1777)گرندی و همکاران  داشت خواهند بذر

 دوره ی  در سال هر در هرز هایعلف بیشتر          

 برای معین شروی الگوهای و شده سبو خاص زمانی

ره 5449)آندرسون و همکاران  شود می دیده گونه هر

 موضوع این کننده مشخص هرز هایعلف الگوی رویش

کدا  علف کش و یا روش غیرشیمیایی  که بود خواهد

هرز می تواند در جلوگیری و یا به  هایعلفکنترل 

حداقل رساندن اثرات سوء این عوامل بر عملکرد و 

داشتن الگوی رویش  باشده کیفیت محصول موثرتر

معین برای هر گونه موجب می شود که با پیش بینی 

هرز، زمان مناسب  هایعلفزمان و الگوی رویش 

-هرز مشخص گردده این پیش بینی می هایعلفکنترل 

تواند در کاهش رقابت علف هرز با گیاه زراعی و کاهش 

کش )با کاربرد آن در اوج رویش گونه مصرف علف

 استفاده از برنامه مدیریتی مناسب مؤثر باشدغالبر و 

 ره 1777)بوهلر و همکاران 

درجه حرارت روزانه در سطح رویی خاک 

بسیار متیییر و دارای اثر مستقیم بر جوانه زنی بذر 

هرز می باشده با تبدیل درجه حرارت خاک به  هایعلف

بینی زمان زمان حرارتی می توان از آن جات پیش

)دورادو  های هرز استفاده کردی علفهارویش گیاهچه

ره زمان حرارتی که بیانگر تجمع دمای 1774و همکاران 

باالتر از درجه حرارت پایه بوده به عنوان تابعی از 

زمان استه استفاده از زمان حرارتی در تفسیر 

رخدادهای بیولوژی  و تصمیم گیری به موقع می تواند 

ده شوده و این هرز استفا هایعلفدر مدیریت تلفیقی 

روش در رسیدن به سطح مطلوب کنترل، مؤثرتر از 

)هاریس و  تصمیم گیری براسا  اطالعات تقویمی است

 ره 5441همکاران 

و  577در آزمایشی اثرات کود نیتروژن )صفر، 

های هرز بررسی کیلوگر  در هکتارر بر رشد علف 177

شد، در صورت عد  افوودن نیتروژن ارتفاع علف هرز 

اه تر از معمول بود و با آهنگ افوایش نیتروژن از کوت

ه کیلوگر  ارتفاع گیاهان نیو افوایش یافت 177به  577

-های کشاورزی همانند کودها میهمچنین برخی نااده

های هرز بر توانند با تاثیر بر شکست خواب بذر علف

الگوی رویش آناا تاثیر گذارنده یون نیترات برای 

ها اعم از ت  بسیاری از گونه تحری  جوانه زنی بذر

ای شناخته شده استه بنابراین نیترات در ای و دولپهلپه

درجه نخست جوء غیر آلی خاک هست که جوانه زنی را 

ه ر5449باومستر و همکاران ) دهدتحت تاثیر قرار می

ها را نیاز نوری برای جوانه زنی بذر در بعضی از گونه

ویژه نیترات، جایگوین توان با کاربرد نیتروژن به می

سکسمیت و ، 5410استین بایر و گریگ اسبای کرد )

اگلی و دوک  ،5413کوهن و همکاران ، 5493پیتمن

های کوددهی این مورد برای توسعه استراتژی .ر5411

خواهد درافوایش در تولید محصول مام است که می

هرز و کاهش آلودگی  هایعلفقدرت رقابت محصول با 

کتکارت و ، 5441توماسو دی ) ر باشدنیتروژن موث

بنابراین با توجه به موارد ذکر شده  ره1773سوآنتون 

تاثیر محتوای  این مطالعه به منظور شبیه سازی

هرز توق  هایعلفنیتروژن خاک  بر الگوی رویش 

(Xanthium strumarium L.سلمه تره ر ،

(Chenopodium album L.) سوروف ،

(Echinochloa crus-galli L.) تاج ،

و پیچ    (.Amaranthu retroflexus L)خرو 

(Convolvulus arvensis L.)  در گیاه دارویی

 بادرشبو انجا  شده

 

 هامواد و روش

در مورعه تحقیقاتی  5343این آزمایش در باار      

دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان واقع در عرض 
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 91دقیقه شمالی و طول  97درجه و  39جیرافیایی 

متر از سطح  5100با ارتفاع  دقیقه شرقی 19درجه و 

تاثیر سطوح مختلف در این آزمایش دریا انجا  شده 

 577و  17نیتروژن، افوودن   %70/7)شاهد با نیتروژن 

کیلوگر  نیتروژن در هکتار به مقدار اولیه موجود در 

های هرز در قالب طرح خاکر بر الگوی رویش علف

ر سه تکرار مورد بررسی بلوک های کامل تصادفی د

)هدف دادن کود به گیاه زراعی نبوده بلکه قرار گرفته 

خاک مورعه فقط ایجاد سطوحی از نیتروژن بوده استر 

مقدار ماده آلی خاک ، آزمایشی دارای بافت لومی رسی

میوان نیتروژن کل که قبل از اجرای ، درصد 51/5

  pHدرصد و مقدار  70/7آزمایش اندازه گیری شد 

 بوده 11/1بق آزمایش انجا  شده ط

متر، فاصله بین  1/5متر، عرض آناا  9طول کرت ها      

 57 سانتی متر و فاصله بوته روی ردیف 37ردیف ها 

سانتی متر در نظر گرفته شد قبل از کاشت بر اسا  

جات بررسی نوع تیمار کود نیتروژن به شکل اوره 

 به خاک اثرات آن روی رویش علف های هرز به یکباره

اضافه شده کاشت گیاه بادرشبو در دو  اردیباشت 

و به صورت کشت مسطح انجا  شده در  5343سال 

بذر قرار گرفت و پس از  57تا  1هنگا  کشت در هر کپه 

 برگی تن  شده بالفاصله بعد 3 -9سبو شدن در مرحله 

نواری آبیاری شده  -ایاز کاشت مورعه با روش قطره

 3 ی  روز در میان و سپس کاشتل دور آبیاری در اوای

روز یکبار  0 روز در میان و بعداز استقرار کامل گیاه

به منظور کمی سازی رویش گونه های مختلف  شده

 سانتی متری خاک، 1علف هرز در رابطه با دمای 

کوادرات ثابت بالفاصله بعد از کشت در داخل هر کرت 

به صورت تصادفی در فواصل روی ردیف و  1/7×1/7

-علفه قرار داده شدبادرشبو  یدارویبین ردیف گیاه 

تا صفر شدن تعداد ه )فلور طبیعیر سبو شدهرز  های

شمارش  در هر کوادرات شناسایی، بطور هفتگی رویش

ها برای محاسبه  سپس حذف شدنده از این داده و

هرز در هر دوره  هر گونه علف تجمعی درصد رویش

درجه  شده استفاده لک رویشگیری در ارتباط با نمونه

-ثانیه یکبار در عمق پنج سانتی 1حرارت خاک در هر 

 ایستگاه محل از ر1777متری )رومان و همکاران 

این با استفاده از  شده دانشگاه زنجان گرفته هواشناسی

محاسبه و  خاک روزانه درجه حرارتها میانگین داده

 )که معادل روز درجه رشد استر تجمعی زمان دمایی

   شدهفرمول زیر محاسبه طبق 

BaseT  - MeanTn ر       5معادله 
iThermal Time=∑  

 iزمان دمایی تجمعی،   Thermal Time که در آن     

تکمیل  مدت الز  برای nزمان شروع نمونه برداری و

 1میانگین درجه حرارت روزانه در عمق  meanTچرخه و 

 هر درجه حرارت پایه برای baseTمتری خاک وسانتی

درجه  1/4صفر پایه برای توق  هرز می باشده علف

برای  ر، 1770)نور  وری و اولیورا سانتی گراد

 1/51، 0/55سوروف، تاج خرو  و سلمه تره به ترتیب 

 همکاران و )روبرت 9/1و  )1774 همکاران و )دورادو

 در نظر گرفته شده ) 1757

 

 محاسبات آماری

ش تابع گامپرتو )با براز از رگرسیون غیرخطی     

اصالح شدهر برای کمی سازی واکنش رویش گیاهچه 

های مختلف علف هرز به محتوای نیتروژن خاک و گونه

 از استفاده به صورت تابعی از زمان دمایی استفاده شده

 این رویش خوبی به حرارتی، زمان به همراه تابع این

 هکند می سازیرا شبیه هرز هایعلف

 m)))-b(x-exp(-( E=100e                               ر1معادله

معادل  xمعادل درصد رویش تجمعی،  Eدر این تابع      

زمان دمایی براسا  میانگین درجه حرارت خاک در 

زمان دمایی مورد نیاز جات  m، سانتی متری 1عمق 

پارامتر شکل دهنده مدل استه به  bدرصد رویش و 17

نمودارها از نر  افوار منظور آنالیو رگرسیونی و رسم 

SigmaPlot .11 های مقایسه منحنی استفاده شده

 Fرویش در سه سطح نیتروژن با استفاده از آزمون 

 انجا  شده
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 نتایج و بحث

  الف( سلمه تره
مقدار پارامترهای حاصل از برازش تابع  5جدول         

گامپرتو برالگوی رویش سلمه تره در رابطه با زمان 

دهد سطوح مختلف نیتروژن را نشان میدمایی در 

)سه منحنی مختلفر در سطوح  مقایسه الگوی رویش

ر نشان داد که رویش این < 71/7p) مختلف نیتروژن

 گیاه تحت تاثیر محتوای نیتروژن خاک قرار نگرفته     

بر اسا  نتایج به دست آمده در مدل گامپرتو          

ش بینی شده در اختالف بین مقادیر مشاهده شده و پی

کیلوگر   17رویش علف هرز سلمه تره در سطح 

ر نسبت به سطوح MSER=4 و  2R=41/7نیتروژن )

در حالی که  هکیلوگر  نیتروژن کمتر بود 577شاهد و 

  577خطای مدل گامپرتو در سطوح شاهد و نیتروژن 

درصد بود که نشان دهنده شبیه  53و  54به ترتیب 

گیاه استه با توجه به  سازی متوسط مدل برای این

گیاهچه های سلمه تره در تیمارهای  5و شکل  1جدول 

کیلوگر  نیتروژن با تفاوت جوئی  577و 17شاهد، 

، 911)به ترتیب  نسبت به هم رویش خود را آغاز کردند

واحد زمان دماییره با این حال این روند در  931و  937

رای طول فصل رشد دچار تیییراتی شد و تیمار شاهد ب

واحد زمان دمایی نیاز داشته  974درصد رویش به  01

کیلوگر  نیتروژن  577و  17در حالی که در مقادیر 

 197تاثیر اندک ومقدار واحد زمان دمایی الز  به ترتیب 

کیلوگر   17بوده تیمار شاهد نسبت به تیمار  111و 

 577واحد و نسبت به تیمار  94جات تکمیل رویش 

واحد زمان دمایی بیشتری برای  19کیلوگر  نیتروژن 

درصد رویش نیاز داشته به عبارت دیگر  01رسیدن به 

کیلوگر  نیتروژن رویش سلمه تره نسبت  17در سطح 

 ره5)شکل  به سایر تیمارها زودتر تکمیل شد

   

 
 ی رویش گیاهچه های گونه های مختلف گامپرتز برا وسیله مدله پارامترهای برآورد شده ب  -1جدول

 در سطوح مختلف نیتروژنعلف هرز 

 نوع گونه
 سطوح نیتروژن

 )کیلوگر  در هکتارر
  پارامترها

2R 

 
RMSE(%) b m 

 سلمه تره
01/7 11/995ر0/19) 7719/7ر771/7) صفر  54 
10/910ر1/4) 7511/7ر771/7) 17  41/7  4 

7571/7ر771/7) 577 03/999ر4/19)   11/7  53 

 تاج خرو 
47/7 10/311ر9/51) 7505/7ر771/7) صفر  0/59  
71/145ر9/19) 7714/7ر775/7) 17  19/7  4/59  

7179/7ر774/7) 577 74/911ر3/03)   49/7  4 

 توق
09/7 71/593ر1/1) 7117/7ر773/7) صفر  1/53  
71/09ر9/55) 7595/7ر771/7) 17  43/7  1/9  

7501/7ر771/7) 577 17/15ر9/57)   44/7  0/1  

 پیچ 
00/7 00/911ر4/19) 7710/7ر771/7) صفر  1/50  
49/111ر9/54) 7735/7ر775/7) 17  49/7  1/1  

7731/7ر775/7) 577 01/109ر4/35)   19/7  0/53  

 سوروف
95/7 44/500ر1/35) 7711/7ر771/7) صفر  1/13  
34/571ر4/9) 7115/7ر779/7) 17  00/7  1/51  

7109/7ر771/7) 577 19/511ر1/1)   40/7  0 

 استه پارامتر شکل دهنده مدل bدرصد رویش و 17زمان دمایی مورد نیاز جات  mه پرانتو خطای استاندارد برآورد می باشند اعداد داخل        
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نقاط، رویش مشاهده شده و خطوط پیوسته مقادیر ) تره در سطوح مختلف نیتروژنهای سلمهالگوی رویش گیاهچه -1شکل

 اند.نشان داده شده 1. پارامترهای برآوردشده در جدول (دهندورد شده را نشان میبرآ

 

 نور، معرض در قرارگیری مثل عوامل برخی

 خواب در تأثیر با خاک نیترات و میکروبی های فعالیت

رویش و  .شوند می رویش الگوی در تیییر باعث بذر

 رشد علف های هرز می تواند توسط میوان و زمان

در آزمایشی زمان دمایی رد نیتروژن تحری  شوده کارب

مورد نیاز جات تکمیل رویش گیاهچه های سلمه تره 

واحد زمان دمایی ذکر شده است )لبالنس و  177حدود 

استفاده از نیتروژن در زمان کاشت ره 1773همکاران 

می تواند باعث رویش دیر هنگا  علف هرز سلمه تره 

ف هرز در مورعه سبو شده و طول دوره ای که این عل

در  دهده کاهشمی شود را نسبت به سطح شاهد 

کیلوگر   577و  17آزمایش حاضر این گونه در 

واحد زمان دمایی جات رسیدن  931و  937نیتروژن به 

درصد رویش نیاز داشت لذا سرعت رویش سلمه  11به 

نیتروژن کمتر از سطح شاهد  577و  17تره در سطوح 

 ره1)جدول  بود

 

 تاج خروس ب( 

مقایسششه الگششوی رویششش تششاج  5بششا توجششه بششه جششدول      

خرو  در رابطشه بشا زمشان دمشایی در سشطوح مختلشف       

نیتروژن نشان داد که جوانه زنی و رویش گیاهچه هشای   

ر تحشت  p<0.01) درصشد  5این گونشه در سشطح احتمشال    

 تاثیر نیتروژن قرار گرفته استه  

دل گششامپرتو براسششا  نتششایج بششه دسششت آمششده، در مشش     

اختالف بین مقشادیر مششاهده ششده و پشیش بینشی ششده       

کیلشوگر    577رویش علف هشرز تشاج خشرو  درسشطح     

کمتشر بشود، بشه     17نیتروژن نسبت بشه سشطوح ششاهد و    

درصد خطا مقدار رویش را  4طوری که مدل توانست با 

نیتشروژن   مقشدار  در ی  زمان دمایی معین تعیشین نمایشده  

خاک در اول فصل، الگوی رویش تشاج خشرو  را تیییشر    

ره به طوری که رویشش گیاهچشه هشا    1، شکل 1داد )جدول

کیلشوگر  نیتشروژن )بشه ترتیشب بشا       577و  17در سطوح 

 397واحد زمان دمشاییر نسشبت بشه ششاهد )     134و  130

درصد  11واحدر به زمان دمایی کمتری برای رسیدن به 

یمارهای نیتروژن با اختالف جوئشی  رویش نیاز داشته ت

واحد اختالف رویش گیاهچه  37با هم نسبت به شاهد با 

ها را سریع تر تکمیل کردنده بنابراین گیاهچه های علشف  

واحشد   971بشا   17هرز تاج خشرو  در تیمشار نیتشروژن    

واحششد  979بششا  577زمششان دمششایی و در تیمششار نیتششروژن 

دنده و تیمشار  درصد رویش خود رسی 01زمان دمایی به 
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رویش نسبت بشه تیمارهشای    % 01شاهد برای رسیدن به 

 واحشد  19و  37کیلوگر  بشه ترتیشب    577و  17نیتروژن 

 عوامل برخیره 1بیشتری نیاز داشت )جدول زمان دمایی

 و میکروبی های فعالیت نور، معرض در قرارگیری مثل

 در تیییشر  باعشث  بذر خواب در تأثیر با نیو خاک نیترات

ه این موضوع می تواند بشه علشت   شوند می رویش الگوی

 اوره کشود  در نیتشرات  بخصشوص  ششیمیایی وجود مواد 

 بشذور  از بسیاری خواب شکستن در آن اثرات که باشد

 و آزمایششات )ونشدیلوک   به اثبشات رسشیده اسشت نتشایج    

 باعث اوره کود از استفاده که داد ر نشان1770همکاران 

بنشابراین علشف    هدمی شو هرز های علف افوایش جمعیت

کیلشششوگر   577و   17هشششرز تشششاج خشششرو  در سشششطوح 

نیتروژن در زمان دمایی کمتری رویش خشود را آغشاز و   

درصد رویش خشود رسشید کشه احتمشاالت نیتشروژن       11به 

عامل تحری  کننده شکست خواب بذر و جوانه زنی ایشن  

 علف هرز استه 
 
 

 درصد های مختلف رویش گونه های مختلف علف هرززمان دمایی مورد نیاز )برآورد شده( جهت  -2جدول

 نوع گونه
 سطوح نیتروژن

 )کیلوگر  در هکتارر
 درصدهای رویش

11 17 01 

 سلمه تره
 974 173 911 صفر

17 937 910 197 
577 931 179 111 

 تاج خرو 
 931 311 397 صفر

17 130 319 971 

577 134 311 979 

 توق
 599 517 531 صفر

17 93 573 519 

577 530 594 514 

 پیچ 
 991 914 399 صفر

17 919 411  904 

577 911 911 400 

 سوروف
 954 117 550 صفر

17 49 511 510 

577 513 531 517 
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ي زمان دماي  
مشاهده شده و خطوط پیوسته مقادیر  نقاط، رویش) خروس در سطوح مختلف نیتروژنهای تاجالگوی رویش گیاهچه -2شکل

 اند.نشان داده شده 1. پارامترهای برآوردشده در جدول(دهندبرآورد شده را نشان می
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 پ( توق 

پارامترهای حاصل از برازش تابع گامپرتو بر      

رویش علف هرز توق در رابطه با زمان دمایی در 

نشان داده شده  5سطوح مختلف نیتروژن در جدول 

نشان  Fه مقایسه سه منحنی با استفاده از آزمون است

ر بر p<0.01درصد ) 5داد که نیتروژن در سطح احتمال 

 الگوی رویش علف هرز توق تاثیر معنی دار داشته استه

در مشدل   5بر اسا  نتایج به دسشت آمشده در جشدول        

گامپرتو اختالف مقادیر مشاهده شده و پیش بینی ششده  

کیلششوگر   577و 17سششطوح رویششش علششف هششرز تششوق در

نیتروژن نسبت به سطح شاهد کمتر بود بشه طشوری کشه    

درصد خطشا مقشدار    0/1و  1/9مدل توانسته به ترتیب با 

 رویش را در ی  زمان دمایی معین تعیین نمایده  

مقدار نیتروژن خاک در اول فصل، الگوی رویش توق را 

ره بششه طششوری کششه رویششش  3، شششکل 1)جششدول تیییششر داد

واحشد   93کیلوگر  نیتشروژن بشا    17ها در سطح گیاهچه 

کیلشوگر    577زمان دمایی،  نسبت بشه سشطوح ششاهد و    

نیتروژن رویش را آغاز کردنشده رونشد رویشش در ادامشه     

فصل رشد دچار تیییراتی شد به طوری کشه بشا اخشتالف    

و  519نیتشروژن   17واحد، سطح 599بسیار جوئی شاهد 

ایی بششرای واحششد زمششان دمشش  514نیتششروژن  577سششطح 

 درصد رویش نیاز داشتنده   01رسیدن به 

رویش و رشد علف های هشرز مشی توانشد توسشط             

کاربرد نیتروژن تحری  شوده در چینشدر   میوان و زمان

قند رویش علف هرز به وسیله کشاربرد مقشدار نیتشروژن    

کیلوگر  نیترات در هکتشار   119تا  19در زمان کاشت از 

   ره5494و همکاران افوایش یافت )دوتونکو 

ي زمان دماي
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نقاط، رویش مشاهده شده و خطوط پیوسته مقادیر ) های توق در سطوح مختلف نیتروژنالگوی رویش گیاهچه -3شکل

 اند.نشان داده شده 1. پارامترهای برآوردشده در جدول (دهندبرآورد شده را نشان می

 

 ت( پیچک

پارامترهای حاصل از برازش تابع  مقدار 5جدول

گامپرتو بر الگوی رویش پیچ  در رابطه با زمان دمایی 

در سطوح مختلف نیتروژن را نشان می دهده از مقایسه 

آماری رویش گیاهچه های پیچ  در سطوح مختلف 

مشخص شد که نیتروژن در سطح  Fنیتروژن با آزمون 

ذار بر رویش گیاهچه های پیچ  تاثیر گ %5احتمال 

نتایج این آزمایش نشان می دهد  ره<p 71/7) نبوده است

تابع گامپرتو قادر به پیش بینی خوب رویش علف هرز 

و   2R=49/7کیلوگر  )با  17پیچ  در سطح نیتروژن 

1/1RMSE= کیلوگر   577ر نسبت به سطوح شاهد و

استه با این حال مقادیر ضریب تبیین در سطوح شاهد 
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بود که برازش  19/7و  00/7یب کیلوگر  به ترت 577و 

 ره5نسبتا خوبی را ارائه کرده است )جدول

، گیاهچه های علف هشرز پیچش    1با توجه به جدول       

 11واحششد زمششان دمششایی بششه  399در شششاهد بششا دریافششت 

و  17درصد رویشش خشود رسشیدند و سشطوح نیتشروژن      

واحد زمان دماییر با تفشاوت   911و  919)به ترتیب  577

ا هم رویش دیرتری نسبت به ششاهد داششتنده بشا    جوئی ب

این حال این روند در انتاای رویش دچشار تیییشر ششد و    

بشا زمشان دمشایی کمتشر و      17سطوح ششاهد و نیتشروژن   

 01بشه   577واحد نسبت به نیتروژن  141و  331اختالف 

 درصد رویش خود رسیدنده

 خشاک، میشوان   رطوبشت  محیطشی،  عوامشل  بشین  در       

 کننشد   تعیشین  ماشم  عوامشل  از دما و دستر  در رطوبت

 ششونده برخشی   مشی  محسوب بذور رویش و زنی جوانه

 های فعالیت نور، معرض در قرارگیری مثل دیگر عوامل

 باعث بذر خواب در تأثیر با نیو خاک نیترات و میکروبی

بنشابراین کشاربرد    .ششوند  مشی  رویشش  الگشوی  درر تیییش 

ث رویشش دیشر   نیتروژن در زمان کاشت مشی توانشد باعش   

هنگا  پیچ  شود و طول دوره رویشش آن را نسشبت بشه    

لذا علشف هشای هشرزی کشه     شاهد در مورعه افوایش دهده 

دیرتششر سششبو مششی شششوند، اگرچششه ممکششن اسششت کششاهش   

عملکردی در همان سال ایجاد ننمایند ولی تولید بشذر آن  

ها می تواند خسارت در سال های آتی را تضمین نمایشد  

 هر1773گراندی )
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نقاط رویش مشاهده شده و خطوط پیوسته مقادیر ) های پیچک در سطوح مختلف نیتروژنالگوی رویش گیاهچه -4شکل

 اند.نشان داده شده 1. پارامترهای برآوردشده در جدول (دهندبرآورد شده را نشان می

 

 ث( سوروف

زش تابع مقدار پارامترهای حاصل از برا

گامپرتو بر الگوی رویش علف هرز سوروف در رابطه 

 5با زمان دمایی در سطوح مختلف نیتروژن در جدول

نشان داده شده استه بر اسا  نتایج این مطالعه جوانه 

زنی و رویش گیاهچه های علف هرز سوروف پاسخ 

 ه استنشان داد کامال معنی داری نسبت به نیتروژن

(p<0.01ره 

و برای علف هرز سوروف در مدل گامپرت 

باالتر  2R کیلوگر  نیتروژن به علت داشتن 577سطح 

 17پایین تر نسبت به شاهد و نیتروژن   RMSEو

برازش باتری جات پیش بینی رویش این علف هرز 

و  1ره   براسا  نتایج جدول5نشان داده است )جدول
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درصد رویش علف هرز  11، رسیدن به 1شکل 

 577مان دمایی نسبت به شاهد و واحد ز 49سوروف با 

کیلوگر  نیتروژن زودتر انجا  شده ولی بین سطوح 

اختالف زیادی دیده نشد و به  577شاهد و نیتروژن 

واحد زمان دمایی دریافت نمودند تا  513و  550ترتیب 

درصد رویش خود رسیدنده با این حال برای  11به 

 درصد رویش این روند تیییر نمود و 01رسیدن به 

کیلوگر  نیتروژن به ترتیب با  577و  17سطوح  

درصد  01واحد زمان دمایی به  517و  510دریافت 

رویش خود رسید و در مقایسه با شاهد سریعتر رویش 

خود را به اتما  رسانده در حالی که شاهد برای رسیدن 

واحد زمان دمایی دریافت نمود و  954به این مرحله 

واحد زمان دمایی  191و  194نسبت به سطوح نیتروژن 

زنی بذر نیاز نوری برای جوانه بیشتری دریافت نموده

توان با کاربرد نیتروژن به ها را میدر بعضی از گونه

؛ 5413ویژه نیترات، جایگوین کرد )کوهن و همکاران، 

؛ استین 5493؛ سکسمیت و پیتمن5411اگلی و دوک، 

 این برای توسعه و .ر5410بایر و گریگ اسبای، 

استراتژی های کوددهی در تولید محصول مام است که 

 شودهموجب افوایش قدرت رقابت در محصول می
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نقاط رویش مشاهده شده و خطوط پیوسته مقادیر ) های سوروف در سطوح مختلف نیتروژنالگوی رویش گیاهچه -5شکل

 اند.نشان داده شده 1پارامترهای برآوردشده در جدول. (دهندبرآورد شده را نشان می

 

 

 نتیجه گیری 

در این آزمایش کاربرد نیتروژن الگوی رویش 

برخی علفاای هرز نظیر تاج خرو ، توق و سوروف را 

هرز بطوریکه موجب شد برخی از علفاای ،تیییر داد

خیلی زود در مورعه رویش خود را آغاز و سیکل 

کردنده رویش زودهنگا ، رقابت  رویشی خود را تکمیل

موثرتر با بادرشبو را در پی خواهد داشته بنابراین در 

های موارعی با حاصلخیوی باال )از نظر نیتروژنر برنامه

هرز باید زودتر از موارعی که  هایکنترل علف

 هحاصلخیوی متوسط یا پایین دارند شروع شود
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