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چکیده
بهمنظور ارزیابی اثر عملیات مختلف مدیریتی بر زمان رویش گاوپنبه ،آزمایشی بهصورت کرتهای دو بار خردشده در قالب
طرح بلوکهای کامل تصادفی در  3تکرار در شرکت دشت ناز ساری در سالهای  1395و  1396اجرا شد .فاکتورهای
آزمایشی ،دو سیستم خاکورزی رایج و بدون خاکورزی ،سه مقدار بذرپاشی سویا ( 300 ،200و  400هزار بذر در هکتار سویا)
و سه دز مختلف علفکش ایمازاتاپیر (( )SL 10%صفر 50 ،و  100گرم ماده مؤثره در هکتار) بودند .رویش گاوپنبه بهطور معنی-
داری بهوسیله عملیات مدیریتی نظیر سیستمهای خاکورزی ،مقادیر بذرپاشی سویا و دزهای ایمازاتاپیر تحت تأثیر قرار گرفت.
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ترین تراکم گیاهچه گاوپنبه در مترمربع شدند بلکه زمان تأخیری طوالنیتری برای رسیدن به  50درصد رویش گیاهچه را
ایجاد کردند ،لذا منجر به فاز تأخیری طوالنیتری از رویش گاوپنبه در ابتدای فصل رشد شدند .نتایج این مطالعه ممکن است
به تکامل راهبردهای مدیریتی مؤثر برای اینگونه کمک کند.
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اثر عملیات مدیریتی بر زمان-دمای رویش گاوپنبه ...
و هم برای اهداف بلندمدت تولید گیاه زراعی مهم ا سههت و مههی-

مقدمه
گاوپن به ( )Abutilon theophrasti Medicus.گ یههاهی

تواند در تکامل یک راهبرد مههدیریتی مههؤ ر بههرای ایدگو نه مف یههد

است یکسال تابستان  ،از خانواده  Malvaceaeک دارای سهها -

باشد.

ای راست و پوشیده از کرک ا سههت و ارت فهها آن به  120تهها 220

خاکورزی اغلب ب عنوان یکی از روش هههای کن تههرل ع لههف-

سانتیمتر میرسد ( .)Mitich, 1991گاوپن به گ یههاهی خود بههارور

های هههرز ا سههتفاده مههی شههود .خههاک ورزی مههیتوا نههد در کههاهش

است و میتواند تا بیش از  17هههزار بههذر در هههر بو ته تول یههد ک نههد

جمعیت علفهای هرز بسیار مؤ ر باشد ،ز یههرا مههیتوا نههد زی سههت-

( .)Ma et al., 2016بههذرهای گاوپن به دارای پو شههش سه تی

پذیری بذور علفهای هرز و توزیع ب عههدی آن ههها را ت حههت ته یر

هستند که آن ههها را در برا بههر ه ههم ب و سهیل حیوا نههات مزر عه ای

ههرار د هههد ( .)Norsworthy and Oliveira, 2007بهها انت هها

محافظت میکند ( .)Mitich, 1991بذور هنگامی که در خههاک

روش و زمانبندی مناسب خاکورزی ،ب سههیاری از گیاه چه هههای

ذخ یههره مههی شههوند مههیتوان نههد بههرای  50سههال ز نههده بهها ی بمان نههد

علفهای هرز می توانند در اوایل نرخ زندگی خود نابود شههوند

( .)Dorado et al., 2009بذور و پوشش آنها همچ نههید دارای

و ر ابت با گیاه زراعی برای مواد غذایی ،نور و آ

کههاهش یا بههد

عوامل شههیمیایی و میکرو بههی ه سههتند که مههانع ر شههد باکتری ههها و

( .)Blackshaw et al., 2008نههو گو نه و تههراکم گیاه چه

ارچها می شههوند ( .)Bhowmik and Doll, 1982گاوپن به در

علفهای هرز ب شدت تحت ته یر ر یههم خههاکورزی اجرا شههده

طول تابستان جوان میزند .ح تههی گیا هههان کو نههک انت هههای ف صههل

رار مههیگیر نههد .نههورس ور تهی و اول یههویرا ( Norsworthy and

می توانند با موفقیت ب گلدهی و تولید بذر برسند .گاوپن به ت حههت

 )Oliveira, 2007دریافتند ک خاکورزی ب هههاره رو یههش تههو

شرایط پههایید نههور خور شههید کارآ مههد ا سههت و هنگامی که به طور

( )Xanthium strumarium L.را افزایش داد درحالیک ته یر

جزئی تحت سای رار میگیرد ،ب خوبی رشد میکند و مههیتوا نههد

کمی بر رو یههش تههاجخروس ()Amaranthus retroflexus L.

تحت یک تاج پوشش گ یههاه زرا عههی بههذر تول یههد ک نههد ( Mitich,

داشت.

 .)1991ر شههد ری شه آن در مقای سه بهها تههاجخروس ،دمرو بههاهی و

افزایش میزان بذرپاشی سویا ممکد است راهبرد مؤ ر دیگری

بسیاری دیگر از علفهای هرز بیشتر ا سههت ( .)Roeth, 1987به

بههرای مههدیریت بهی نه ع لههف هههای هههرز با شههد ( Gibson et al.,

دلیل اید توانایی ها و ب علت آنک گاوپنب ب حد کههافی بل نههدتر از

 .)2002ت یر اصلی افزایش تراکم گیاه زراعی ،کاهش در م قههدار

ذرت ( )Zea mays L.و سویا رشد میکند ،میتواند اید مههزار

نور رسیده ب گیاهان (علفهای هرز) پههایید کههانوپی ( Bradley

را حتی پس از تشکیل یک تاج پوشش متراکم گیاه زراعی آلوده

 ) et al., 1988و کاهش در زمان تا رسیدن ب ب سههت شههدن کا مههل

کند (.)Warwick and Black, 1988

کانوپی میبا شههد ( .)Yelverton and Coble, 1991ا یههد مزا یهها

ازآنجاک شههدت ر ا بههت گ یهاه زرا عههی -ع لههف هههرز ب و سهیل

در نها یههت با عههز ا فههزایش توا نههایی ر ههابتی گ یههاه زرا عههی در برا بههر

زمانبندی رویش علف هرز با توج ب مرحل تکا مههل فنو لههو یکی

علف هههای هههرز می شههود (.)Mickelson and Renner, 1997

گیاه زراعی تحت ته یر ههرار مههیگ یههرد (،)Blackshaw, 1993

نایس و همکاران ( )Nice et al., 2001نشان دادند ک ا فههزایش

کنترل به مو ع ع لههف هههای هههرز یههک عا مههل بحرا نههی بههرای به بههود

جمعیت سویا از  245ب  676هزار بوت در هکتار تراکم و رو یههش

عمل کههرد گ یههاه زرا عههی و کههاهش تول یههد بههذر ع لههف هههرز ا سههت.

 Senna obtusifoliaرا تا بیش از  80درصد کاهش داد.

سیستمهای مدیریتی مؤ ر علفهای هرز ب شدت وابست ب دا نههش

آگاهی از زمان رویش در کاربرد علفکش مهم است ،ز یههرا

د یق جوان زنی بذر و رو یههش ع لههف هههای هههرز ا سههت .آ گههاهی از

کاربرد ب مو ع علفکش پههسروی شههی ب شههدت واب سههت به ز مههان

به کاربرده شههده در

رویش ع لههف هههرز ا سههت .ب سههیاری از تحقی قههات ،ال گههوی رو یهش

مدیریت علفهای هرز ،د یههدگاه و سههیع تههری در مههورد ن گههونگی

گیاهچ را برای پیدا کردن زمانب نههدی مط لههو ع لههف کههش پههس

مدیریت اید علف هرز ارا ئه مههید هههد؛ ب نههابراید شههناخت عوا مههل

رویشی مورد مطالع رار دادها نههد (;Singh and Singh, 2004

تحت ت یر راردهنده ز مههان رو یههش گاوپن به مان نههد خههاکورزی،

 .)Tang et al., 2017بهی نه سههازی دز ع لههف هکش ن یههز ی کههی از

تراکم گیاه زراعی و کنترل شیمیایی هم برای اهداف کوتاه مههدت

اهداف مهم برای علفکش هههای پههیشروی شههی ا سهت .ازآنجا که

پا سههخ رو یههش گاوپن به به شههیوه هههای را یه
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آنها با سایر شیوه هههای مههدیریتی مان نههد روش هههای زرا عههی ب سههیار

آزمایشی ،مزر عه م حههل ا جههرای آز مههایش در طههی هر سههال به دو

تعاملی هستند ،امکان استفاده از مزایای شیوههای دی گههر مههدیریتی

منطق یکنواخت برای سازگار کردن تیمارهای خاکورزی رای

علفهای هرز برای کههاهش دز ع لههف کههش پههیشروی شههی و جههود

و بدون خاکورزی تقسیم شد .اید مزرع در پاییز سههال اول ز یههر

دارد .الگوهای رویش میتوانند زمانبندی عملیات پاشش بر روی

کشت کلزا و در پاییز سال دوم زیر ک شههت گ نههدم بههود .به ه مههید

جمعیت علفهای هرز را ب منظور اطمی نههان از ا رب شههی مط لههو

خاطر بل از کاشت در کرتهای بدون خههاکورزی ،به ترت یههب

بهبود دهند.

در هر سال سا هههای با یما نههده ک لههزا و گ نههدم بهها ا سههتفاده از سهها

علیرغم اهم یههت گاوپن به به عنوان یههک ع لههف هههرز م هههم در

خردکد طع طع گردید ،ولی تنها در سال اول از سم پاراکوات

گیاهان ردیفی مانند سویا ،اطالعات محدودی در مورد ا ر روش-

ب نسبت  3لیتر در هکتار برای جلوگیری از رویش م جههدد سهها -

های مدیریتی بر زمان رو یههش گاوپن به و جههود دارد .لههذا شههناخت

های با یمانده کلزای خودرو استفاده شد .در کههرت هههای خههاک-

بیشتر از عواملی ک رویش گیاه چه گاوپن به را ت حههت ته یر ههرار

ورزی رای

بل از کاشت ابتدا دو دیسک عمود بر هم زده شد و

میدهند میتواند ب مداخالت برای کنترل اید علف هههرز ک مههک

سپس از سیکلوتیلر ب منظور عملیات تسطیح و نههرم کههردن خههاک

کند؛ بنابراید هدف ا یههد تحق یههق تع یههید ا ههرات عمل یههات مههدیریتی

ا سههتفاده شههد .کههوددهی مزر عه در  300کی لههوگرم در هک تههار بهها

م تلف بر زمان رویش گاوپنب در سویا بود.

استفاده از کود گرانول جامد دی آمونیوم فسفات ( )0-46-18در
هر دو سیستم خاکورزی طی هر سال از آزمایش انجام شد .پس

مواد و روشها

از آمادهسازی بستر بذر ،کاشت در سال اول و دوم به ترت یههب در

آزمایشهای مزرعهای

 17و  25خرداد انجام شد .فاصل ردیفهای کاشت  19سانتیمتر و

آزمایش در طی فصول رشد  1395و  1396در مزرع زرا عههی

ابعاد هر کرت آزمایشی نیز  6در  6متر بود .در هر دو سال ب عههد از

شرکت دشت ناز ساری وا ع در  15کیلومتری شمال شر سههاری

کاشت تا زمان گلدهی هر هفت یک دور آبیاری صورت گر فههت.

با م تصات جغرافیایی  36درج و  39د ی قه عههرا شههمالی و 53

 20روز پس از کاشت در هر سال برای از بههید بههردن الرو پروا نه

درج و  11د یق طول شر ی و ارتفا یک متر از سطح دریا اجرا

هلیوتیس از حشرهکش آوانت (ایندوک سههاکار ) به ن سههبت 250

شد .نو خاک محل اجرای طرح لومی رسی با اسیدیت  7/8بههود.

سی سههی در هک تههار ا سههتفاده شههد .سمپا شههی بههر ا سههاس تیمار هههای

محتوای ماده آلی خاک نیز در سالهای  1395و  1396ب ترت یههب

ارائ شده (صفر 50 ،و  100گرم ماده مؤ ره در هک تههار ایمازا تههاپیر)

 2/5و  1/9در صههد بههود .آز مههایش ب صههورت طههرح کههرت دو بههار

با استفاده از سمپاش پشتی  20لیتری شار ی نو  ،Marinaمجهز

خردشده در الب بلوک هههای کا مههل ت صههادفی در  3ت کههرار ان جههام

ب نازل شرهای و با فشار  2/5بار (کالیبره شههده بههر ا سههاس م صههرف

شد .فاکتورهای آزمایشی ،دو سیستم خههاکورزی را یه و بههدون

 200تا  300لیتر آ در هکتار) ب صورت پههیش روی شهی ()PRI

خاکورزی ،س م قههدار بذرپا شههی سههویا ( 300 ،200و  400هههزار

انجام شد.

بذر در هکتار سویا) و س دز م تلف علفکش ایمازاتاپیر (صفر،

برای پیشبی نههی ال گههوی رو یههش گاوپن به در هههر کههرت ،یههک

 50و  100گرم ماده مؤ ره در هکتار) بودند .سی سههتم هههای خههاک-

کوادرات ابت ب ا نههدازه  50در  50سههانتیمتر در مر کههز هههر کههرت

ورزی ب عنوان عامل ا صههلی ،تههراکم هههای م ت لههف سههویا به عنوان

ههرار گر فههت و از اب تههدای ف صههل ب عههد از او لههید آب یههاری شههمارش

عامل فرعی و دزهای م تلف علفکش ایمازاتاپیر ب عنوان عا مههل

گیاهچ های تازه روئیده گاوپنب آغاز شد .شمارش هر هفت تکرار

فرعی فرعی در نظر گرفت شدند .ر م سویای مورد مطالع در ا یههد

و سپس گیاهچ های شمردهشده در هر مرحل حذف شههدند .وزن

آزمایش تالر ( )BPبود.

هزار دا نه گاوپن به در سههالهای  1395و  1396به ترت یههب  8/75و

بههل از ا جههرای آز مههایش مزر عه ای بهها سههابق ک شههت سههویا و

 8/00گرم بود.

آلودگی باال ب گون های علف هرز یکسال ب خصوص گاوپن به
انت ا

1

محاسبات آماری

شد .سپس طرح آزمای شههی در طههی ف صههول ر شههد  1395و

 1396در ا یههد م حههل به ا جههرا درآ مههد .بههرای پ یههاده کههردن طههرح
)1- Pre emergence (PRI
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که در آن  Eرو یههش تجم عههی ع لههف هههرز در طههول ف صههل،

برای محاسب رویش تجم عههی گیاه چه هههای گاوپن به در طههول
فصل ،تعداد گیاهچ ها بر مبنای تعداد گیاهچ در مترمربع محاسب

 Emaxمجانب بههاالی منح نههی یهها ه مههان حههداک ر در صههد رو یههش

شد .با توج ب اینک در هر دو سال از اید آزمایش بعد از کاشت

تجمعی علف هههرز T50 ،ن شههانگر ( STTز مههان د مههایی خههاک یهها

تا زمان گلدهی هر هفت یههک دور آب یههاری صههورت گر فههت ،آ

همان درج روزرشد) هنگامیک  50 ،Eدر صههد حههداک ر رو یههش

خاک یک عامل محدودکننده برای رویش گون های ع لههف هههرز

تجمعی (متوسط) است و  Erateشیب منحنی یهها نههری رو یههش به

نبود و از زمان دمای خاک STT[ )STT( 1در وا ع همان در جه

ازای هر  STTمحسو میشود .الزم ب ذ کههر ا سههت برآورد هههای

روز رشد )GDD( 2میبا شههد به عنوان تن ههها متغ یههر م سههتقل بههرای

پههارامتری بهها ا سههتفاده از ت سههت هههای  tدوطر فه مقای سه شههدند
(.)P>0.001

پیشبینی رویش تجمعی استفاده شد .لههذا  STTاز معاد له ز یههر به

ارزیابی برازش مدل با ریش میانگید مربعات خ طهها ()RMSE

دست آمد:

و ضههریب د ههت ا نههدازهگ یههری (Izquierdo et al., ( )R2adj

رابط )1

𝒏

 )2009ان جههام شههد .م قههادیر  RMSEکو نههکتر و R2adj

) 𝒆𝒔𝒂𝒃𝑻 𝑺𝑻𝑻 = ∑(𝑺𝑻𝒎𝒆𝒂𝒏 −

نزد یههکتر به یههک ن شههانگر بههرازش به تههر مههدل مههیبا شههد .آ نههالیز

𝟏=𝒊

ک در آن  STmeanمتو سههط د مههای روزا نه خههاکTbase ،

واریانس مقدماتی برای تع یههید ا ههرات تیمار ههها و همچ نههید ا ههرات

دمای پای جوان زنی گون علف هرز یا پاییدترید دمایی که بههذر

متقابلشان با استفاده از نرمافزار  R v3.3.1انجام شد .برازش توابع

علف هرز جوان میزند و  nتعداد روزهای پس از کا شههت ا سههت.

با استفاده از نرمافزار  Sigma Plot 12.5انجام شد.

دمای پای ای ک در محاسبات  STTبرای گاوپنب ب کار رفت بود
شامل  8درج سانتیگراد ( )Leon et al., 2004بود .از نرمافزار
مههدل د مههایی خههاکSpokas and Forcella, ( )STM2( 3

 )2006برای پیشبینی دمای روزان خاک (درج سانتیگراد) در
عمق پن سانتیمتری (شکل  )1استفاده شد .بههارش روزا نه ( شههکل
 ،)1حهدا ل و حههداک ر د مههای هههوا از نزد یههک تههرید ای سههتگاه
هواشنا سههی وا ههع در  500م تههری م حههل آز مههایش به د سههت آ مههد.
ویژگیهای بافت خههاک و مههاده آ لههی (در صههد) ه مههراه بهها عههرا
جغرافیایی ،طول جغرافیایی و ارتفا (یک متر) م حههل تحق یههق ،در
نرمافزار برای پیشبینی دمای روزان خاک (درج سانتیگراد) نیز
مورد استفاده رار گرفت.
ب منظور تو صههیف ال گههوی رو یههش گیاه چه گاوپن به  ،رو یههش

شکل  -1دمای روزان خاک (درج سانتیگراد) در عمق پن سانتیمتری ک با

تجمعی ایدگون در برابر ز مههان د مههای خههاک بهها ا سههتفاده از مههدل
لجی سههتیک سه

استفاده از نرمافزار ( STM2نرمافزار مدل دمایی خاک) برآورد شد و

پههارامتره (;Brown and Mayer, 1988

بارندگی (میلیمتر) در طی دوره رویش گاوپنب در مزرع آزمایشی ک در

 )Eizenberg et al., 2005محاسب شد:
رابط )2

دشت ناز ساری در سالهای  1395و  1396انجام شد .اطالعات هواشناسی از
نزدیکترید ایستگاه هواشناسی وا ع در  500متری محل آزمایش ب دست

𝒙𝒂𝒎𝑬
𝒆𝒕𝒂𝒓𝑬 𝑻𝑻𝑺
) 𝑻( 𝟏 +

آمد.

=𝑬

Figure 1- Daily soil temperature (oC) at a 5-cm depth,
estimated using STM2 (soil temperature model
software) and precipitation (mm) during the Velvetleaf
emergence period in a field experiment conducted in
Dashte-Naz Sari, in 2016; and 2017. Meteorological
information was obtained from the nearest
meteorological station located at 500 meters from the
experiment site.

𝟎𝟓

)1- Soil thermal time (STT
)2- Growing Degree Days (GDD
)3- Soil temperature model software (STM2
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نتایج و بحث

خاکورزی داشت (ب ترتیب  498/90و  298/01درج روزر شههد

برآورد هههای پههارامتری به منظور تع یههید ا ههرات تیمار ههها آ نههالیز

مورد نیاز برای رسیدن ب  50درصد رو یههش در سههالهای  1395و

واریانس مقدماتی شههدند .بههر ا سههاس ا یههد آ نههالیز وار یههانس ا ههرات

( )1396جدول  .)1لذا گاوپنب در کرت هههای خههاکورزی را یه

متقابل تیمارها برای رویش تجمعی گاوپنب در هر دو سال مع نههی-

نسبت ب کههرت هههای بههدون خههاکورزی سههریع تههر به  50در صههد

دار نبود (دادهها نشان داده نشدهاند) ،ب نههابراید تن ههها ا ههرات ا صههلی

رو یههش تجم عههی د سههت یا فههت .عوا مههل مت عههددی مم کههد ا سههت در

ارزیابی شدند .ضرایب آماری عملکرد مدل تائید کردند ک مههدل

رویش زودتر گاوپنب در سیستم خاکورزی را یه در مقای سه بهها

زمان دمایی یک پیشبینی کننده خو رو یههش گاوپن به بهها دام نه

سی سههتم بههدون خههاکورزی ن قههش دا شههت با شههند .اوالً خههاک

م قههادیر  R2adjبههید  0/92و  0/99و دام نه م قههادیر  RMSEهبید

هنگامیک ش م زده مههی شههود به ع لههت خ شههک شههدن و حههذف

 2/59تا  10/64در دو سی سههتم خههاکورزی ،سه م قههدار بذرپا شههی

بقایای سطحی ب سرعت گرم میشود ک منت به ا فههزایش دام نه

سویا و س دز ایمازاتاپیر بود (جداول  2 ،1و  .)3با توج ب این که

حرارتی روزان در حدود یک درج سانتیگراد میشود ( Leon

تغییرپذیری عواملی مانند د مههای خههاک و بار نههدگی بههید دو سههال

 ،)et al., 2015انیاً خاکورزی ،جرم م صوص ظاهری خاک

متفاوت بود (شکل  )1بر اید اساس طبیعتاً دو سیستم خاکورزی،

(تراکم توده خههاک) را کههاهش مههید هههد که من جههر به مقاو مههت

س مقدار بذرپاشی سویا و س دز ایمازاتاپیر از نظر مقدار RMSE

ظاهری کمتری برای رویش متعا ب جوان زنی میشود ( Buhler

در سال اول و دوم اختالف معنیدار نشان داد نههد ( جههداول  2 ،1و

 ،)and Mester, 1991ال اً هوادهی خاک با خاکورزی بهبود

.)3

مییابد .خاکورزی همچنید میتواند بذر را ب ع مههق مط لههو تههر

سیستمهای خاکورزی

برای جوان زنی انتقال د هههد ( ،)Yenish et al., 1992یهها مم کههد

رویش تجمعی گاوپنب در هر دو سال ب طور معنیداری تحت

است دان های دفد شده را در معرا نور رار دهد و جوان زنی را

ته یر سی سههتم هههای خههاکورزی ههرار گر فههت (،)P>0.0001

افزایش دهد ( .)Gallagher and Cardina, 1998نهایتاً سایش

ب طوری که سی سههتم خههاکورزی را یه رو یههش تجم عههی بی شههتری

بذر در طی خاکورزی ممکد است موجب بهبود تبادل گازی و

نسبت ب بدون خاکورزی داشت (جدول  ،1شههکل  .)2حههداک ر

در نتیج بهبود جوان زنی شود ( Norsworthy and Oliveira,

رویش تجمعی گاوپنب ( )Emaxدر سال  1395به ترت یههب  436و

 .)2007درایدارت بهها

بههوهلر و دان یههل ( Buhler and Daniel,

 138گیاهچ در مترمربع تحت سی سههتم هههای خههاکورزی را یه و

 )1988نیز ب نتیج مشابهی دست یافتند .آنها گزارش کردند ک

بدون خاکورزی بود ،درحالیک در سال  ،1396حداک ر رویش

اتمام خوا در گاوپنب  ،گون ای با یک پوشش س ت بذر تحت

تجم عههی گاوپن به ( )Emaxبه ترت یههب  439و  185گیاه چه در

نظامهای خاکورزی رای  ،ب علت شکافهایی ک ب طور طبیعی

مترمربع تحت سیستمهای خاکورزی رای و بدون خههاکورزی

در پوشش بذر ری داد ،مؤ رتر بود .آنها دلیل ا یههد شههکاف ههها را

بود (جدول  ،1شههکل )2؛ ب نههابراید ،یههک ت فههاوت اسا سههی بههید دو

ناشی از خراشهای پوست بذر توسط حرکت ذره خههاک در طههی

سیستم خاکورزی از لحاظ رویش گاوپن به و جههود دا شههت .ا یههد

خههاکورزی دان سههتند ( .)Buhler and Daniel, 1988در

تفاوت ممکد است ب دلیل ا رات فصلی بر روی محتوای درو نههی

تحقی قههی م شه

شههد که بههذر گاوپن به توان سههت از ع مههق 2/5

خههود بههذور با شههد ( .)Chauhan and Johnson, 2009شههیب

سانتیمتری یا بیشتر جوان بز نههد (.)Mester and Buhler, 1987

منحنی یا نری رویش در هر درج روزرشد ( )Erateنیز در هر دو

مطالع دیگری نشان داد ک جوان زنی و رویش گاوپن به از با نههک

سههال بههید سی سههتم هههای خههاکورزی مت فههاوت بههود (.)P>0.001

بذر خاک در سیستم بدون خههاکورزی پههایید تههر بههود ( Buhler

گاوپنب تحت سیستم خاکورزی رای نری رویش باالتری در هر

 .)and Daniel, 1988در یک مطال عه ک لههی ی نههیش و هم کههاران

درج روزرشد در مقای سه بهها سی سههتم بههدون خههاکورزی دا شههت

( )Yenish et al., 1992دریافتند ک سی سههتم هههای خههاکورزی

(جدول  .)2عالوه بر اید  T50بید دو سیستم خاکورزی در هههر

رای معموالً تراکم باالتری از علفهای هههرز بههذر در شههت مان نههد

دو سال مت فههاوت بههود ( ( )P>0.0001جههدول  .)1گاوپن به ت حههت

تو و گاوپنب دارند.

سیستم خاکورزی رای  T50پاییدتری نسبت به سی سههتم بههدون
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اثر عملیات مدیریتی بر زمان-دمای رویش گاوپنبه ...
جدول  -1الگوی رویش تجمعی گاوپنب در سیستمهای خاکورزی رای و بدون خاکورزی.
Table 1- Cumulative emergence pattern of velvetleaf in conventional tillage and no-till systems.
پارامترهای برآورد شده  ±خطای استاندارد
سال
سیستمهای خاکورزی
Parameter estimates ± SE
RMSE
Year
Tillage system
(گیاهچ در مترمربع)Emax
(درج روزرشد)T50
Erate
R2adj
خاکورزی رای
436.21 ± 29.32
-14.69 ± 7.10
498.90 ± 21.88
0.97
9.74
Conventional tillage
بدون خاکورزی
2016
138.06 ± 8.62
-6.31 ± 1.52
552.25 ± 17.16
0.96
7.07
No-till
P value
>0.0001
>0.001
>0.0001
خاکورزی رای
439.08 ± 36.08
-4.95± 1.87
298.01 ± 4.11
0.95
4.48
Conventional tillage
2017
بدون خاکورزی
185.66 ± 12.76
-2.71 ± 0.75
335.35 ± 5.02
0.94
5.62
No-till
P value
>0.0001
>0.001
>0.0001
Abbreviations: R2adj, adjusted coefficient of determination; RMSE, root-mean-square error.
اختصارات ،R2adj :ضریب د ت اندازهگیری؛  ،RMSEریش میانگید مربعات خطا

( ( )P>0.001جههدول  .)2نههری رو یههش گاوپن به در هههر  STTدر
تههراکم هههای  200و  400هههزار بههذر در هک تههار به ترت یههب بههاالتر و
پاییدتر بود ( جههدول  .)3از طههرف دی گههر  T50گاوپن به در م قههدار
بذرپاشی  400هزار بذر در هکتار بیشتر و در مقدار بذرپاشی 200
هههزار بههذر در هک تههار کم تههر بههود ( ( )P>0.0001جههدول  .)2لههذا
گاوپنب در مقدار بذرپاشی پههایید تههر سههویا ،رو یههش بههاالتر و T50

پاییدتری (درج روزرشد مورد نیاز پاییدتری برای رسیدن به 50
درصد رویش) نسبت به م قههدار بذرپا شههی بههاالتر سههویا ن شههان داد
(جدول  .)2در مقدار بذرپاشی پایید ،گیاهان زراعی نیاز به ز مههان
بیشتری برای بستد کانوپی خود دارند ،لذا رویش علفهای هههرز
تحریک میشود ( .)Arce et al., 2009ریچ و رنر ( Rich and
شکل  -2ت یر سیستمهای خاکورزی بر الگوی رویش تجمعی گاوپنب در

 )Renner, 2007دریافتند ک پایید آوردن مقدار بذرپاشی سویا

سالهای  1395و  1396در دشت ناز ساری .میل های عمودی نشاندهنده

زیر سطح مطلو ر ابتپذیری سویا با علفهای هههرز را کههاهش

خطای استاندارد هستند.

داد .اید ر ابتپذیری کاهش یافت منجر ب تراکم باالتر علفهای

Figure 2- Effect of tillage systems on cumulative
emergence pattern of velvetleaf during 2016 and 2017
on the Dasht Naz Sari. Vertical bars represent standard
error.

 .)Schreiber, 1989ن تههای

مقادیر بذرپاشی سویا

بذرپاشی  400هههزار بههذر در هک تههار سههویا من جههر به فههاز ته خیری

هرز و کاهش سطح برگ و وزن خشک سویا شد ( Legere and

ا ر مقادیر م تلف بذرپاشی سویا بر رویش تجمعی گیاه چه -

مهها همچ نههید ن شههان داد که م قههدار

طوالنیتری از رویش گاوپنب در هر دو سال ب واسط نری رویش

های گاوپنب در هر دو سال معنیدار بههود ( .)P>0.0001گاوپن به

پایید تههر و  T50بههاالتر (در جه روزر شههد مههورد ن یههاز بههاالتر بههرای

در مقدار بذرپاشی  200هزار بذر در هکتار سویا رو یههش تجم عههی

رسیدن ب  50درصد رویش) شد (جدول  .)2اید امر زمان بیشتری

باالتری ( )Emaxنسبت ب دو تراکم دیگر در هر دو سال داشت.

برای گیاه زراعی ب منظور استقرار بهتر فههراهم مههیک نههد و توا نههایی

رویش تجمعی گاوپنب در تراکم  400هزار بذر در هکتار پایید تههر

ر ابتی سویا را بهبود میدهد؛ بنابراید گیا هههان زرا عههی در تههراکم-

بود (جدول  ،2شکل  .)3شیب منحنی یا نری رویش در هههر STT

های باال یک مزیت ر ابتی بر روی علفهای هرز ب واسط تکامل

( )Erateنیز بید مقادیر بذرپاشی سویا در هر دو سال متفاوت بود

سریع کانوپی خود دار نههد .هههاردر و هم کههاران ( Harder et al.,
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 )2007دریافتند ک در تراکم  445هزار بوت در هکتار سویا ،بست

تجمعی گاوپن به پههایید بههود و رو یههش تجم عههی گاوپن به ()Emax

شدن کانوپی  11هفت پس از کاشت حاصل شههد ،درحالی که در

هنگامیک هیچ علفکشی ب کار نرفت بود باالتر بود ( جههدول ،3

تراکم پاییدتر یعنی  300هههزار بو ته در هک تههار ،یههک هف ته بی شههتر

شکل  .)4مشاهده مشاب ای برای شیب منحنی یا نری رویش در هر

طول کشید تا کانوپی بست شود ک م نههت به ا یههد نتی جه شههد که

 )Erate( STTیافت شده بود جایی ک ا یههد پههارامتر در بههاالترید

تکامل سریع کانوپی در م قههدار بذرپا شههی بههاالتر من جههر به تههراکم

م قههدار ایمازا تههاپیر کم تههر بههود و در غ یهها ع لههف کههش بی شههتر بههود

پاییدتر علفهای هرز گردید.

(جدول  .)3از طرف دیگر  T50روند متفاوتی را نشان داد جههایی
ک  T50در باالترید دز ایمازاتاپیر بیشتر و در غ یهها ع لههف کههش
کمتر بود (جدول  .)3روند در هر دو سال مشاب بود.
گاوپنب در باالترید دز ایمازا تههاپیر ( 100گههرم مههاده مههؤ ره در
هکتار) نری رویش کم تههر و  T50بههاالتری ( به ترت یههب  524/95و
 353/32در جه روزر شههد موردن یههاز بههرای ر سههیدن به  50در صههد
رو یههش در سههالهای  1395و  )1396را در هههر دو سههال ن شههان داد
(جدول  )4ک منجر ب دوره زمانی طوالنیتری بههرای گاوپن به تهها
رسیدن ب  50درصد رویش تجم عههی در ب ههش اول یه ف صههل ر شههد
شد .اید امر فرصت بیشتری برای گیاه زراعی ب منظور بهرهبرداری
از منابع موجود و استقرار بهتر فههراهم کههرد و توا نههایی آن را بههرای
سههرکو گیاه چه هههای گاوپن به ا فههزایش داد .ایمازا تههاپیر کن تههرل

شکل  -3ت یر مقدار بذر سویا بر الگوی رویش تجمعی گاوپنب در سالهای

مؤ ری از گاوپن به را در طههی ف صههل ر شههد ب وا سههط بقا یههای ف عههال

 1395و  1396در دشت ناز ساری .میل های عمودی نشاندهنده خطای

طوالنی مههدت خههود در خههاک فههراهم کههرد ( ;Buhler and

استاندارد هستند.

 .)McGlamery et al., 1990; Proost, 1992در ا یههد راب طه

Figure 3- Effect of seed rates of soybean on cumulative
emergence pattern of velvetleaf during 2016 and 2017
on the Dasht Naz Sari. Vertical bars represent standard
error.

ایمازاتاپیر در باالترید دز ( 100گرم ماده مؤ ره در هکتار) تههراکم

دزهای ایمازاتاپیر

و وزن خشک سلم تره ،آمبروسیا ،دمرو بههاهی سههبز و گاوپن به را

وا لههش و هم کههاران ( )Walsh et al., 2015دریافت نههد که

بیش از  80درصد کاهش داد.

دزهای م تلف ایمازاتاپیر ت یر معنیداری بر رو یههش تجم عههی
گاوپنب در هر دو سال داشتند (( )P>0.0001جدول  ،3شکل .)4
در باالترید دز ایمازاتاپیر ( 100گرم ماده مؤ ره در هکتار) رویش

جدول  -2الگوی رویش تجمعی گاوپنب در س مقدار بذر سویا
Table 2- Cumulative emergence pattern of velvetleaf in three seed rates of soybean.
مقدار بذرپاشی
پارامترهای برآورد شده  ±خطای استاندارد
سال
Parameter estimates ± SE
(بذر در هکتار)
RMSE
Year
Seeding rate
(گیاهچ در مترمربع)Emax
(درج روزرشد)T50
Erate
R2adj
)(seed ha-1
200,000
248.89 ± 15.33
-7.85 ± 1.99
501.10 ± 16.85
0.97
9.12
300,000
193.29 ± 11.85
-6.48 ± 1.81
520.10 ± 19.07
0.97
9.68
2016
400,000
133.64 ± 7.00
-5.90 ± 1.40
525.61 ± 18.85
0.98
9.93
P value
>0.0001
>0.001
>0.0001
200,000
258.16 ± 19.25
-3.24 ± 0.95
305.25 ± 29.55
0.95
4.44
300,000
211.68 ± 15.67
-3.20 ± 0.89
315.57 ± 29.45
0.95
4.92
2017
400,000
158.29 ± 14.20
-2.50 ± 0.85
326.87 ± 36.10
0.95
5.13
P value
>0.0001
>0.001
>0.0001
Abbreviations: R2adj, adjusted coefficient of determination; RMSE, root-mean-square error.
اختصارات ،R2adj :ضریب د ت اندازهگیری؛  ،RMSEریش میانگید مربعات خطا
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اثر عملیات مدیریتی بر زمان-دمای رویش گاوپنبه ...
جدول  -3الگوی رویش تجمعی گاوپنب در س دز ایمازاتاپیر

RMSE

9.23
9.74
10.64
2.59
4.97
5.02

Table 3- Cumulative emergence pattern of velvetleaf in three doses of Imazethapyr
دزهای ایمازاتاپیر
پارامترهای برآورد شده  ±خطای استاندارد
Parameter estimates ± SE
(گرم ماده مؤ ره در
هکتار)
(گیاهچ در مترمربع)Emax
(درج روزرشد)T50
Imazethapyear
Erate
R2adj
doses
)(g ai ha-1
0
278.91 ± 17.83
-7.69 ± 1.98
511.21 ± 15.57
0.97
50
198.62 ± 11.78
-7.10 ± 1.62
512.03 ± 18.79
0.98
100
98.67 ± 4.88
-5.52 ± 1.52
524.95 ± 19.67
0.98
P value
>0.0001
>0.001
>0.0001
0
310.20 ± 18.85
-3.50 ± 0.92
301.82 ± 24.18
0.96
50
211.74 ± 18.59
-2.98 ± 0.89
322.38 ± 35.14
0.95
100
110.30 ± 15.19
-1.45 ± 0.83
353.32 ± 59.55
0.94
P value
>0.0001
>0.001
>0.0001
Abbreviations: R2adj, adjusted coefficient of determination; RMSE, root-mean-square error.
اختصارات ،R2adj :ضریب د ت اندازهگیری؛  ،RMSEریش میانگید مربعات خطا

سال
Year

2016

2017

و دز هههای ایمازا تههاپیر ت حههت ته یر ههرار گر فههت .ا فههزایش در جه
روزرشد تا رسیدن ب  50درصد رویش گاوپنب در سی سههتم بههدون
خاکورزی نسبت به سی سههتم خههاکورزی را یه م شههاهده شههد و
رویش گیاهچ در هر درج روزر شههد بهها ا فههزایش تههراکم کا شههت
کاهش یافت .عههالوه بههر ا یههد بهها ا فههزایش دز ع لههفکش ،نیاز هههای
درج روزرشد برای رسیدن ب  50درصد رو یههش ا فههزایش یا فههت؛
بنابراید سیستم بدون خاکورزی ،تراکم  400هزار بذر در هکتار
و دز  100گرم ماده مؤ ره در هکتار ایمازا تههاپیر من جههر به کههاهش
تههراکم گیاه چه گاوپن به در مترمر بههع و ن یههاز به در جه روزر شههد
طههوالنیتری بههرای ع لههف هههرز تهها ر سههیدن به  50در صههد رو یههش
گیاهچ گردیدند .بوت های دیر رویش یافت مم کههد ا سههت ر ا بههت
شکل  -4ت یر دزهای ایمازاتاپیر بر الگوی رویش تجمعی گاوپنب در سالهای

کمتری با گ یههاه زرا عههی دا شههت با شههند و ا ههر ا صههلی بههر روی ا فههت

 1395و  1396در دشت ناز ساری .میل های عمودی نشاندهنده خطای

عملکرد گیاه زراعی و تولید بذر علف هرز نداشت باشند .ب علت

استاندارد هستند.

اینک ا رات عملیات م تلف مدیریتی بر رویش تجم عههی گیاه چه

Figure 3. Effect of imazethapyr doses on cumulative
emergence pattern of velvetleaf during 2016 and 2017
on the Dasht Naz Sari. Vertical bars represent standard
error.

و دوام بانک بذر میتوانست گون علف هرز خاصی باشد ،تحقیق
بر روی اید جنب ها بهها ا سههتفاده از گو نه های م هههم علف هههای هههرز
دیگر حیاتی است.

نتیجهگیری کلی
مطالع حاضر نشان داد ک رو یههش گاوپن به ب و سهیل عمل یههات
مدیریتی همچون سیستمهای خاکورزی ،مقادیر بذرپا شههی سههویا
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Effect of Management Operations on the Time of Velvetleaf (Abutilon
theophrasti Medicus.) Emergence in Soybean
R. Khakzad1*, M. T. Alebrahim2, M. Oviesi3
Abstract
In order to evaluate the effect of different management practices on the emergence time of
vevetleaf, a split-split plot experiment was conducted in a completely randomized block design with
three replications in Dasht-e-Naz Sari in 2016 and 2017. Two tillage systems (Conventional tillage
and no-till), three soyabean seeding rates (200,000; 300,000 and 400,000 seeds ha-1), and three
doses of imazethapyr (SL 10%) (0, 50, and 100 g ai ha-1) were considered as experimental factors.
The velvetleaf emergence was significantly affected by management practices including tillage
system, soybean seeding rate, and imazethapyr dose. No-till system, a density of 400 000 seeds ha-1
and a 100 g a.i. ha-1 imazethapyr dose not only resulted in the lowest velvetleaf seedling density m-2
but also caused the longest delay in the time to reach 50% of seedling emergence, thus resulting in a
long lag phase of velvetleaf emergence early in the season. Findings from our study may facilitate
the development of effective P. oleracea management strategies.
Key words :Conventional tillage, emergence rate, herbicide dose, no-till, seeding rate.
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