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مختلف شیییخم سیییویا  هایهای هرز در سییییسیییتمبه منظور پیش بینی پویایی جمعیت علف

 15واقع در  در شییر ت زراعی دشییت ناز سییاری 1396و  1395های آزمایشییی در  ی سییال

شده با سه   یلومتری شمال شرق ساری انجام شد. آزمایش به صورت  رح  رت دو بار خرد

سییه  عامل اصییلی، ورزی به عنوانورزی رایج و بدون خاکهای خاکتکرار اجرا شیید. سیییسییتم

مربع( به عنوان عامل فرعی و پنج دز مختلف  بوته در متر 40و  30، 20یا )ترا م مختلف سییو

صفر، علف به عنوان عامل  گرم ماده موثره در هکتار( 125و  100 ، 75،  50 ش ایمازاتاپیر )

شدند. سیون غیرخطی برای بیان الگوی رویش علف فرعی فرعی در نظر گرفته  های هرز از رگر

شاخص و شک( علفهمچنین  شدی )ارتفاع و وزن خ شد، به های ر ستفاده  سویا ا های هرز و 

 های الگوی رویش و مدل سیگموئیدی سهصورت  ه مدل لجیستیک سه پارامتره به داده این

مستقل  هایها با استفاده از دادههای رشدی برازش داده شد. مدلهای شاخصپارامتره به داده

باشد. ها می بینیایید قرار گرفتند  ه نشان دهنده دقت قابل قبول پیشمورد ت 1396از سال 

ورزی متفاوت خاک هایهای هرز مورد مطالعه در بین سیستمنتایج الگوی رویش در بین علف

ورزی و بدون خاک بود، به  وری  ه حدا ثر رویش تجمعی تاج خروس و خرفه در سیییسییتم

ستم سی شد.خاک حدا ثر رویش تجمعی گاوپنبه در  شاهده  صل از داده ورزی رایج م های حا

شدی علفشاخص ستم بدون خاکهای ر سی شان داد  ه خرفه در  حدا ثر  ورزیهای هرز ن

شک گاوپنبه در شت در حالی  ه حدا ثر ارتفاع و وزن خ شک را دا ستم  ارتفاع و وزن خ سی

شد. نتایج حاصل از شاخصخاک شان ورزی رایج مشاهده  سویا ن سویا  دادهای رشدی  ارتفاع 

آنکه وزن  ورزی بود، حالدرصیید بلندتر از سیییسییتم بدون خاک 2/2ورزی در سیییسییتم خاک

ستم بدون خاک سی سویا در  شک  ستم خاک 9ورزی خ سی شتر از  صد بی نتایج  ورزی بود.در

 ورزیداد  ه میزان بقا و مجموع تولید بذر گاوپنبه در هر دو سال در سیستم بدون خاک نشان

ستم خاک  متر از ستم عملکرد  ورزی بود.سی سی سال در  سویا در هر دو  و اجزای عملکرد 

ستم خاکبدون خاک سی شتر از  بوته در متر مربع باالترین تعداد  20بود. ترا م  ورزیورزی بی



 40تولید  رد، در حالی  ه بیشیییترین عملکرد دانه در ترا م  نیام در بوته و وزن هزار دانه را

گرم  100و  125آمد. بعد از تیمار وجین  امل به ترتیب دزهای  به دسییت بوته در متر مربع

 ایمازاتاپیر باالترین عملکرد و اجزای عملکرد را تولید  ردند. تیمارها رفتار ماده موثره در هکتار

تر یب دز شدند.  تعاملی را نشان دادند، بنابراین پارامترها برای تر یبات تعاملی تیمارها برآورد

مربع سویا به عنوان بهترین  بوته در متر 40ماده موثره در هکتار ایمازاتاپیر و ترا م  گرم 100

ورزی برای  اهش سیستم بدون خاک ورزی رایج و هم درگزینه مدیریتی هم در سیستم خاک

شک علف میزان بقا و تولید بذر گاوپنبه و نیز  های هرز،  اهشرویش تجمعی، ارتفاع و وزن خ

 سطح بود. ای رشد و عملکرد سویا در واحدهافزایش شاخص
 

 ترا م، دز علف  ش، الگوی رویش، شاخص های رشد های کلیدی:واژه
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 مقدمه و هدف -1

 

آسییایان، یکی از گیاهی یکسییاله، دول ه و از خانواده پروانه( .Glycine max Lسییویا )

ای را در میان گیاهان به خود اختصییا  اسییت  ه جایگاه ویژه های روغنیمهمترین دانه

شود و یکی از منابع عمده ترین گیاهان زراعی محسوب میقدیمی (. سویا از5داده است )

( و از نظر تولید روغن در جهان، مقام اول را 2پروتئین گیاهی اسییت ) تولید روغن نباتی و

سویا گیاهی7دارد ) بین گیاهان روغنی ستگرم (.  ست ا شت در  ه ادو  دلیل به بهاره  

باشد، لذا در صورت ردیف، دارای قدرت رقابتی  می می زیاد فاصله و اولیه  م رشد سرعت

های (. از آنجا  ه علف6یابد )های هرز عملکرد آن به شیییدت  اهش می نترل علف عدم

ان در تومحی  رشییید و دوره زندگی متفاوت هسیییتند از یک روش خا  نمی هرز از نظر

مداوم و موثر آنها اسییتفاده  رد. برای اینکه برنامه های مدیریت تمام شییرای  برای  نترل 

شد، باید در مورد  های هرزعلف سرعت  تا حد امکان موثر و  ارامد با عوامل تعیین  ننده 

سترش علف سیدنگ سرعت افزایش ترا م علف هرز پگ از ر به یک محل و نیز  های هرز، 

آنها جمعیت  توان با توسیییل بههایی  ه مییی افزایش جمعیت و روشدر مورد حد نها

وجود  های هرز را به حداقل رسییانید یا حذک  رد، ا اعات  افی و درک صییحیحیعلف

مدیریت  های هرز به  ور موثری  نترل و نند تا علفها  مک میداشته باشد. این آگاهی

 شده و آثار منفی آنها به حداقل برسد.

و متقاعد سییاختن  به  ار بسییتن مدیریت سییطح باال در تولید گیاهان زراعی با وجود

گیاهان  ما ان به  های هرز اینهای موثر  نترل علف شیییاورزان در به  ارگیری شییییوه

سال، همه  20 ی  اند. حتی در مزارعی  هعنوان یک معضل مهم در  شاورزی باقی مانده

های است علف ک سال سم اشی نشوند، ممکناند، چنانچه یساله علفکش دریافت داشته

سویا افزوده  های هرز در مزارعهرز مشکل آفرین باشند. در دو دهه گذشته بر معضل علف

ستفاده ازشده  ه برای تداوم بهره های جدید با علفکش وری گیاهان زراعی آلوده به آنها، ا



هرز نسبت  هاین علفایجاد ت ییرات عمده در عملیات  شاورزی ضروری است. مقاوم شد

افزایش  ها، به خصو  ایجاد مقاومت عرضی، به عنوان یک مشکل جدید رو بهبه علفکش

های فناوری اند  ه با وجود توسعه و پیشرفتاست. تمام این مشاهدات گویای این واقعیت

دستخوش ت ییر  های هرز نیزهای هرز با ت ییر در عملیات زراعی، فراوانی علف نترل علف

 شوند.یم

صیییرفا   های هرزعلف ها  نترلهایی  ه در آنامروزه عمیقا پذیرفته شیییده  ه برنامه

ساس  اربرد علفکش سیار ناپایدارند.شیمیایی پایه  هایبرا شده، ب همچنین نگرانی  ریزی 

شده برای  نترل ستفاده  شیمیایی ا   های هرزعلف اذهان عمومی در مورد مقدار تر یبات 

آنها بیشتر شده است. بر این اساس آن چه ضروری به نظر  زیست محیطی و پتانسیل آثار

ئه روشمی و  اربردی برای پیشیییگیری و  اهش پویایی جمعیت  های تلفیقیرسییید ارا

ست. از جمله راهکارهای زراعی در این زمینه با  های هرزعلف تأ ید بر  مترین خسارت  ا

های توان به روشمی ها شتفاده از علفبه ا وسیستم زراعی و  اهش آلودگی ناشی از اس

  های هرزعلف ورزی اشیییاره نمود. از  رک دیگر درجه موفقیتورزی و بدون خاکخاک

در جذب نور، آب و مواد غذایی به عوامل متعدد مرتب  با هم  برای رقابت با گیاهان زراعی

زنی ط با جوانههای هرز در ارتباشیییامل زمان جوانه زدن علف بسیییتگی دارد، این عوامل

ورزی های هرز مزارع اسیییت. خاکهای هرز و ترا م علفعلف گیاهان زراعی، فرم رویش

های گذارد و یکی از روشتمامی عوامل فوق الذ ر تأثیر می یکی از عواملی اسیییت  ه بر

کانیکی علف خاک153باشییید )می های هرز نترل م خاک، (.  ورزی عاوه بر برگردان 

نیز به را   های هرزغذایی و نفوذپذیری خاک، علف بذر، افزایش موادسیییازی بسیییتر آماده

 های مدرن زراعت،ترین هدک شیییخم در روشای  ه مهم ند، به گونهخوبی  نترل می

ست )  های هرز نترل علف سرعت زوال بذر  (، در این154ا سبب افزایش  شخم  ستا  را

ساله و   های هرزهای هرز ،  اهش جمعیت علفعلف ساله از  ریق قطع اندامچند های دو

گردد، ولی اسییتفاده از رویشییی و توزیع یکنواخت بذور علف هرز در نیمرخ خاک می زایا و

یات،  این روش جام عمل نه ان یاد، افزایش هزی قت و انرزی ز له اتاک و مشیییکاتی از جم

سییاختمان خاک، اتاک ر وبت، فرسییایش بادی و آبی و  اهش مواد آلی خاک را  تخریب

های خاک ورزی حفاظتی و بدون شیییخم به همین دلیل امروزه سییییسیییتم در پی دارد،

ورزی سنتی شده  ه باعث حفظ ر وبت خاک، صرفه جویی  های خاکجایگزین سیستم

خاک و بهبود سییاختار خاک به خا ر حفظ بقایا در  در انرزی مصییرفی، افزایش مواد آلی



های زیست محیطی گردیده لودگیو اهش آ سطح خاک، حفظ و افزایش ر وبت در خاک

  های هرزحداقل، جمعیت علف ورزیهای خاکاسیییت. با وجود مزایای گفته شیییده، نظام

دهند. زنی سییطحی و زود هنگام را افزایش میبر  یک سییاله با جوانه پهن بر  و باریک

صد بذور علف 90تا  60زیرا در این روش  سطح خاک قرار دارند )در ( و 177های هرز در 

اندازی بر روی خاک وجود بقایای گیاهی در سطح خاک باعث سایه همچنین در این روش

شرای  خاک سردتر و مر وب 4تا  3 شده و در این  سانتیگراد  شخم درجه  تر از خاک 

 وچک فراهم  با بذرهای  های هرززنی علفرا برای جوانه باشد و شرای  مطلوبیخورده می

ستفاده ا80 نند )می ستم(. لذا ا سی نیازمند  ورزیورزی حداقل و بدون خاکهای خاکز 

(. به  ور  لی افزایش ترا م 44باشییید )می هابه وسییییله علفکش  های هرز نترل علف

گردد محصول می ورزی حداقل سبب  اهش عملکردهای خاکدر سیستم  های هرزعلف

از  اشت محصول قبل   های هرزهای بدون شخم سبب رشد علفبه عاوه سیستم(. 16)

حال رشد هستند، خسارت  های هرزی  ه در زمان  اشت محصول درمی شوند و لذا علف

همزمان با گیاه زراعی سییبز  های هرزی  هنمایند تا علفبیشییتری به گیاه زراعی وارد می

سبت به153شوند )می زمان رویش گیاه زراعی  (. به همین دلیل زمان رویش علف هرز ن

روز  10در یک ترا م ثابت،  ای  هبر قدرت رقابتی علف هرز دارد. به گونه تأثیر به سییزایی

زراعی چ ندرقند در مقایسه با  تأخیر زمانی سبز شدن علف هرز سلمه تره نسبت به گیاه

 (. 113) ها سبب نصف شدن تلفات عملکرد شده استرویش همزمان آن

مدیریت پایدار و دراز  شییتر برتوان این گونه اسییتنتاج  رد  ه امروزه بیدر مجموع می

تأ ید میمدت علف به  ارگیری روشهای هرز  ها در  های تلفیقیشیییود و  در  نترل آن

علف هرز و  شیییود، مگر این  ه پویایی جوامعاولویت اسیییت. این روش ها میسیییر نمی

شکیل دهنده آنهاجمعیت صول این امر، در مدیریت های ت شود. برای ح تلفیقی  شناخته 

مکان  های هرز چه در بعد زمان و چه در بعدای گونههرز باید به پرا نش لکههای علف

در  ای مکانی و زمانی وجود دارد این اسیییت  ه ماتوجه  رد. تفاوتی  ه بین توزیع لکه

مقدار  های هرز را شناسایی و با تعیین سطح آلودههای آلوده به علفمدیریت مکانی مکان

با پیش ش  اهش داده می اربرد علف مانی  یت ز مدیر مانشیییود ولی در   بینی بهتر ز

رو  شود. از اینهای مصرفی  اهش داده می اربرد،  ارایی مبارزه را افزایش و مصرک نهاده

 های هرز در مزرعه نیازمند آن هسیییتیم  ه پویایی یاعاوه بر تهیه نقشیییه پرا نش علف

 د  ه برای دستیابی به این مهمهای هرز در مزرعه پیش بینی شوالگوی زمانی حضور علف



سازی رشد گیاهچه این هدک اصلی از مدلچاره ساز هستند.   های سبزشدن گیاهچهمدل

نه  نیم چرا  ه این دو رویداد دو پدیده  زنی را از این پدیده جدااسیییت  ه فرآیند جوا

 شییدت عوامل تأثیرگذار بر روی آنها فنولوزیکی در فرآیند سییبزشییدن گیاهچه هسییتند و

 متفاوت هستند.

افتد  ه اتفاق می  شیییاورز در یک مزرعه با یک گونه علف هرز روبه رو نیسیییت.  متر

هرز باشییید. پگ   اهش عملکرد گیاه زراعی به خا ر رویش همزمان تنها یک گونه علف

ست  ه نیم نگاهی سایر گونه  یک برنامه مدیریتی با داعیه  امل و جامع بودن مجبور ا به 

های استفاده از شیوه هایی را به دنبال دارد واشته باشد. این  ار پیچیدگیهای رقیب نیز د

 شیییاورزی مدرن به  ور  ها در شای را می  لبد. امروزه نقش اجتناب ناپذیر علفویژه

شتن آنها ناقص ست و یک مدل با نادیده انگا شده ا شناخته  سا   امل  خواهد ماند. چه ب

 ش خا  به یک علف تری باشیید اماننده بسیییار قویاتفاق بیافتد  ه یک گونه رقابت  

صیات صو شد با خ شد. در  نار آن نیز گونه دیگری با ساس نیز با ضعیف ح تر اما رقابتی 

سا گونه سبت به همان علفکش متحمل. چه ب صرک علفاتفاقاً ن از یک رقابت   ش،ای با م

ها سایر گونه ی نسبت بهترتر در سیستم، تبدیل به رقابت  ننده ضعیف ننده نسبتاً قوی

 سییازی( این وا نش را مدلKim et al.( )108 یم و همکاران ) 2006شییود. در سییال 

 Galiumبینی الگوی رویش گندم با دو گونه بی تی راخ ) ردند. مدل مذ ور برای پیش

aparine L.( و بابونه )Matricaria perforata Meratش نوشته شد. ( تحت دزهای علف 

سیدن افزایش جمعیت،  شود ایندر اینجا مطرح می سوالی  ه ست  ه برای به حداقل ر ا

 ش در اسییتفاده  رد. لذا وارد شییدن علف  شباید از چه سیییسییتم شییخم و دزی از علف

های مختلف شخم سویا هرز سیستم هایهای مختلف علفبینی پویایی جمعیت گونهپیش

 ش برخوردارند  اربرد علف فاوت به ه هر یک از آنها از الگوی رویش و حسیییاسییییت مت

ست وا نش شان دهند  ه میممکن ا ضوعهای متفاوتی ن سی و  تواند مو جالبی برای برر

  سازی باشد.تحقیق در زمینه مدل

قات  یاری از تحقی مدلرویش علف بسییی یایی های پیشهای هرز و در نتیجه  بینی پو

صورت خا  ت جمعیت برای منا ق خارج از اند. به دلیل تفاوت در کامل یافتهمازندران به 

ست های هرز این مدلهای علفج رافیایی و گونه شرای  خا ی، آب و هوایی، ها ممکن ا

های هرز منطقه مازندران مناسییب نباشییند. از  رک علف هایبینی رویش گونهبرای پیش

سویا بهدیگر علی ن گیاهی در عنوان یکی از منابع عمده تولید روغن و پروتئی رغم اهمیت 



های هرز آن وجود های غالب علفبر روی الگوی رویش گونه مازندران ا اعات محدودی

های از عواملی  ه رویش گیاهچه ها و پویایی جمعیت علف دارد. بنابراین شییناخت بیشییتر

تاثیر لب آن را تحت  غا ها  مک دهند میقرار می هرز  مداخات برای  نترل آن به  ند  توا

ستمبینی پویایی جمعیت علفپیش هدک این آزمایش  ند. بنابراین سی های های هرز در 

 تجربی مبتنی بر درجه روز رشد بود. هایمختلف شخم سویا و توسعه مدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 بررسی منابع -2

 

  تکامل و رسیدگی سویا -2-1

ساس می ست  ه به  ول روز ح سانیسویا گیاهی ا شد، اما تمام ارقام به روش یک  با

شان نمی سبتا  وتاه به گل می156دهند )وا نش ن ضی از ارقام تحت روزهای ن  روند،(. بع

سویا به نوار باریکی از ه برخی با  ول روزهای بلندتر به گل میدرحالی عرض  روند. ارقام 

در  هاشود. دامنه رسیدگی گروهاند و این ناحیه با عدد مشخص میج رافیایی تطبیق یافته

ساس   ІІІVتا   ایاالت متحده از سازگاری واریتهبر ا ستفادهقابلیت  سویا در ا موثر  های 

یافته سویا  اند. این ناحیه باریک تطابقاز فصل رشد در یک ناحیه معین، پایه گذاری شده

مولکول  باشییید. فیتو روم در گیاهانیود( وابسیییته میدر درجه اول، به  ول روز )فتوپر

)نسییبت  دهددریافت  ننده نور بوده و به ت ییرات نور قرمز به قرمز دور وا نش نشییان می

FR : R) (. فیتو روم به دو شکل172 ند )و وا نش فتوپریودی را القا می Pr  وPfr  وجود

ست  ه با فردارد. فرم جاذب قرمز دریافت  ننده و  م جاذب نور قرمز دور به  ور رفتای ا

 برگشییت در تعادل اسییت. فرم فعال فیزیولوزیکی جاذب قرمز دور در سییویا منجر به آغاز

  شود.گلدهی می

سیدگیواریته سویا  ه معرک گروه ر سبتا بلند به  هایی از  ستند تحت روزهای ن  ه

 شیید  نند. این منا قتوانند رروند و بیشییتر در نواحی شییمالی ایاالت متحده میگل می

شمال دا وتا می سوتا و  شمال مینه  شند )شامل  سویایی  ه معرک(. واریته156با  های 

به گل رفته و بیشییتر در نواحی جنوبی  هسییتند تحت روزهای  وتاه ІІІV گروه رسیییدگی

های سواحل جنوبی خلیج از ایالت هاییایاالت متحده رشد  رده  ه شامل فلوریدا و بخش

یابد. در شمال، شمال افزایش می باشند. در  ی تابستان،  ول روز از جنوب بهمکزیک می

شیییود. در علت اینکه روزها بلند می شیییوند، بهارقام تطابق یافته جنوبی به  ندی بالغ می



وا نش نشییان داده و زودتر از زمان  ترجنوب، ارقام تطابق یافته شییمالی به روزهای  وتاه

های موجود دهد. بیشتر واریتهرخ می عملکرد، رسیدگی در آنها بهینه برای حصول حدا ثر

 V هایهایی  ه در گروهنامحدود نشان داده و واریته  عادت رشدی IVتا   هایدر گروه

شد ІІІVتا  شد  قرار دارند، دارای ر شد محدود تقریبا با توقف ر سویای ر ستند.  محدود ه

شروع گلدهی، آرایش صلی در  ش ساقه ا شخص خو سا گره  ه انتهاییم سا  های  متردرو ا

سویای رشد نامحدود، متمایز می سبت به  صلی ن سویای رشد نامحدود19شود )ساقه ا  .) 

صلی در دوره  نیز های بیشتر تر با میان گرهزایشی، تولید ساقه  ویل با ادامه رشد ساقه ا

  شود.از انواع رشد محدود، متمایز می

توانند در ویرجینیا رشیید موفقی داشییته سییویا می ІV تا ІІІ های رسیییدگیتمام گروه

سییویا در   ІІІهای گروهماه می صییورت گرفت، واریته  ه  اشییت در(. هنگامی98باشییند )

صورتیکه واریته شدند، در  سیدند  ه  در اوایل نوامبر به ІVگروه  هایس تامبر بالغ  بلوغ ر

ویرجینیا مانند  زودرس در هایباشید.  اشیت واریتهحا ی از فصیل رشید  امل سیویا می

های گرانتر سییویا ( و افزایش درآمد به علت قیمت35) تواند با تنوع محصییولمی ІІІ گروه

شتقبل از آخرین تاریخ شت 38) های بردا سترش داده و به بردا صادی را گ سک اقت ( ری

داد. عملیات مزرعه را برای  اشت غات پاییزه خواهند  تر منجر شود  ه اجازه همزمانزود

صل نیز ممکنتنش شکی آخر ف ست   های خ شد واریتها سویا جلوگیریاز ر  های زودرس 

افتد. هر تنش خشکی در فصل زودتر اتفاق می ند،  به علت آنکه دوره تکامل دانه در ول 

های زودرس (.  اشیییت واریته63 اهش دهد ) تواند عملکرد را ول دوره تکامل دانه می

ست، ولی در این  ویرجینیا لید نندگانسویا مزایایی را برای تو شته ا منا ق  به همراه دا

شتر در  ی ماههای مر وب اتفاق می سیدگی بی دانه  افتد  ه اغلب باعث  اهش  یفیتر

(.  شیییاورزان 124دهد )را روی نیام و دانه افزایش می Phomopsisشیییده و رشییید قار  

سیدگی واریته ویرجینیا شت این انتخاب می شترسویا را بی Vو  VІهای گروه ر  نند.  ا

  (.13دهد )ماشین آالت را می های سویا اجازه همزمان برداشت و استفاده موثر ازواریته

شت دیرتر سیدن به عملکردهای باالتر معموال  ا سویا برای ر از  در نظام تولید دوگانه 

 ت  اشت حتیها انتخاب یک واریته مناسب جهشود و در این نظامزمان مطلوب انجام می

ست. در نظام تولید دوگانه زمانی  ه  اشتبحرانی شت آن واریته برای  ل فصل ا  تر از  ا

 اه می در ویرجینیا صییورت گرفت، سییویا با فتوپریود  وتاهتری مواجه شیید  ه ایندر م

 شرای  به  اهش صفاتی مانند ارتفاع گیاه، شاخه دهی، روزهای گلدهی، دوره پرشدن دانه

 های سییویای رشیید محدود با(. غالبا در واریته61و  23، 22وغ منجر شیید )و روزهای بل



 تاخیر در  اشت به علت  اهش در صفاتی مانند تعداد شاخه ، تعداد گره بارور، تعداد نیام

تاخیر  آوری  ه با(. به علت اثرات زیان26و  24، 23یابد )و تعداد دانه، عملکرد  اهش می

شت مشاهده می (. 24 و 23یابد )با هر یک از اجزاء عملکرد گیاه  اهش میشود غالدر  ا

  ش، زیان حشرات یا خشکیهای اضافی مانند خسارت علفهر ممانعتی  ه از  ریق تنش

 هوا در رشد و نمو گیاه به صورت موقت ایجاد شود ممکن است باعث افزایش افت عملکرد

شت هر واریته زود ساقشود. معموال با تاخیر در  ا سیار  وتاهی تولیدهرس،  خواهد  های ب

شت مشکل شت. هنگامیشد  ه عملکرد پایین و بردا دیررس  های ه واریتهتری خواهد دا

 برای یک دوره  والنی قبل از گلدهی به صیییورت رویشیییی باقی بمانند در مقایسیییه با

شتری تولید  رده و در نهایت نیامهای زودرس، گرهواریته شکهای بی شتری نیز   لهای بی

هر  های رشد رویشی توسعه یافته بوده و به پتانسیل عملکرد بیشتر درگیرند. این دورهمی

 تر هر خسیارتی را  ه ممکن اسیت در  یهای رشید  والنیشیود و دورهواریته منجر می

زودرس  های ند. واریتهمراحل اولیه رشییید در گیاه اتفاق بیافتد، به  ور بالقوه جبران می

 های خود را در  ول فصییل سییریعتر پرهای یک فصییل رشیید، نیاماریتهدر مقایسییه با و

های زودرس، فرصییت بهبود دهی در واریته نند.  اهش مقدار زمان بین  اشییت و گلمی

سارت علف هایتنش شی از خ ستمنا سی شکی هوا در این  شرات یا خ ها را  ش، زیان ح

 (.13)  ندمحدود می

 درک پویایی تراکم جمعیت -2-2

 های هرز باید براسییاس دسییترسییی بهتوجه به اهداک  شییاورزی نوین،  نترل علفبا 

سارت انجام پذیرد ) شتن حداقل احتمال خ سودمندی و دربردا  (. بنابراین در54حدا ثر 

یت علف مدیر یات  یک های هرز میعمل تا  یت علف هرز  حدود  ردن ترا م جمع توان م

شه سطح قابل ضی از گوقبول یا ری ساختن بع شت های علفنه ن  های هرز از محی   

منطقه را به عنوان اهداک مدیریت مدنظر قرار داد. در حالت اول هدک  گیاهان زراعی یک

ست، حال  از  نترل علف هرز، جلوگیری از رشد و ممانعت از پیشروی جمعیت علف هرز ا

 ن شییدن  امل های هرز تا ریشییههدک  اهش دایمی جمعیت علف آنکه در حالت دوم،

 (.54زراعی است ) آنها از عرصه فعالیت گیاهان

 های هرز انجام شیییود بر تعداد و اندازههر اقدامی  ه در جهت مدیریت و  نترل علف

افراد یک جمعیت علف هرز و بنابراین روی احتمال بقای یک علف هرز و موفقیت تولید 

 ه در جمعیت باقی  دار در خصو  تعداد افرادیآن تاثیر دارد. با بررسی آماری مدت مثل



 نند( و نیز در مورد تعداد اعضای جدیدی  ه بافاصله به )بقای خود را حفظ می مانندمی

سل ضافه می ن شد جمعیت امکان پذیر میبعدی ا سرعت ر سبه  شود شوند، برآورد و محا

(54.) 

شوند و در در زمان برداشت گیاه زراعی، بذرهای علف هرز روی سطح زمین پخش می

ملیات شخم با خاک مخلوط شده و به این ترتیب بر غنای ذخیره بذری علف هرز  ه ع اثر

شود افزایند. جوانه زدن بذرهای مزبور موجب میاند، میقبلی در خاک تجمع یافته از نسل

های جدید علف هرز بر سییطح مزرعه یا  می پگ از  شییت بذر گیاه زراعی، گیاهچه قبل

نابراین، بوته پدیدار های هر گونه علف هرز و گیاه زراعی بر سیییر منابع غذایی گردند. ب

بت می محدود ثار متقابلی از نوع آللوپاتی بر جای با یکدیگر رقا  نند و ممکن اسیییت آ

 ه نتیجه  لی این آثار متقابل چه مثبت و چه منفی در عملکرد نسیییبی بذر هر  بگذارند،

شت گونه متجلی صل   شود. در حد فا های ان زراعی، جمعیت علفهای متوالی گیاهمی 

نقصان خواهد شد؛ این  اهش هم از  ریق عملیاتی  ه در موقع  هرز دستخوش  اهش و

ستر بذر انجام می مدیریت  اه و  لش گیاه سازی ب شود و هم از  ریق به زراعی و آماده 

پذیرد. پگ از اسیییتقرار گیاه زراعی، ممکن ها صیییورت می شعلف  ار بردن  ولتیواتور و

س سود ببرند اما  اربرد علف های هرز از  ودیت علفا شده،  ضافه  های  ش ه به خاک ا

شیییود. در زمان ها یا  اهش رشییید آنها میسیییبب مر  بوته های هرزانتخابی علیه علف

ست شت گیاه زراعی، ممکن ا شت از  بردا شین بردا س  ما مقداری از بذرهای علف هرز تو

شود، به این ترتیب صل رویش بعدی جمعی مزرعه خارج  ت گونه علف هرز مورد نظر در ف

سم شد، هرچند همین مکانی شت جابه  م خواهد  شین بردا س  ما جایی بذر علف هرز تو

 (.54) ممکن است به انتشار علف هرز  مک  ند

فرایند هجوم یک گونه علف هرز جدید به منظقه بکر از ( Zimdahl( )197زیمدال )

 بندی  رده است:یی آن گونه را به سه مرحله تقسیمج رافیا نظر پویایی توسعه دامنه

هرز این اسییت  ه  هاییکی از نتایج انتشییار علف (:Introductionورود به منطقه ) -1

ندام تکثیر قها به منط ها  نده آن یایی قبلی ن نه ج راف ند و خود می ای دورتر از دام رسییی

 .یابندهای  امل و بالغ آن در منطقه جدید استقرار میبوته

یل کلنی ) -2 حال  در جمعیتی از علف هرز  ه (:Colonisationتکثیر و تشککک در 

شکل ست، بوته ها تولید مثل میبرپایی و  شکیل   نند و تعداد افراد جمعیت راگیری ا تا ت

 ور  سیییازد حضیییور خود را بهدهند. این  لنی، جمعیت را قادر مییک  لنی افزایش می

 (.197دایمی در عرصه حفظ  ند )



جدیدی را  ه قابلیت  هایگونه مورد نظر جمعیت (:Naturalisationبومی شککدن ) -3

در سطح وسیع در  سازد، س گ به تدریجحفظ حضور دایمی دارند، در منطقه مستقر می

  شوند.می منطقه پرا نده شده، به  وری  ه با پوشش گیاهی بومی آن منطقه مخلوط

  ند و به عنوان یک علف هرزجاد مزاحمت میدر مرحله سوم گونه گیاهی مورد نظر ای

سه مرحله فوق ارتباط تلقی می ضور یک علف هرز به هر  سترش دامنه ح شود. هجوم و گ

سا این مراحل از نظر مدت زمان تحقق یافتن، ویژگی دارد. های خا  خود را دارند و چه ب

 (.197سادگی با یکدیگر تلفیق نشده باشند ) به

 زنی بذرانهکنترل محیطی جو -2-3

پویایی  زنی بذر مرحله مهمی در تاریخ زندگی گیاه است  ه تکامل گیاهچه، بقا وجوانه

و با  شیییودزنی با جذب آب توسییی  بذر آغاز میدهد. جوانهجمعیت را تحت تاثیر قرار می

و  زنی(. وقایع جوانه21و  20یابد ) ویل شیییدن محور جنینی از پوسیییته بذر پایان می

ستقرار پگ  ستها س  زنتیک ه های جاری و مادری  نترل ای و مادری و محی از آن تو

تواند سییازگاری گیاه به زنوتی ی می(.  توارث 148و  132، 109، 68، 36، 15) شییودمی

سیییازد تا در زمان  ه بذور را قادر می پذیری افزایش دهدهای محلی را با تطابقزیسیییتگاه

تنوع فنوتی ی ممکن اسییت تنوع  سییوی دیگر،مناسییب و مکان مناسییب جوانه بزنند. از 

نه مان )جوا بذر را در ز نک15و  90، 28زنی  با یک  هد.  ( حفظ  خاک افزایش د بذر 

زنی بذر و زوال جوانه های محیطی تنظیم  ننده، انتشار خواب بذر، سرعت و درصد نترل

ستقیم بذور شند. میکرو لیما  ه به  ور م ستر و مر  و میر بذر می با بذر احا ه  را در ب

زنی و بسییتر بذر زمان جوانه  ند. بنابراین شییرای  رده فرایند جوانه زنی بذر را تعیین می

جمعیت را تحت تاثیر قرار  الگوی چشیییم انداز آن، اسیییتقرار گیاهچه و در نهایت پویایی

  دهد.می

 زنیجوانه اثرات عوامل محیطی بر -2-4

شامل عوامل محیطی تنظیم  ننده جوانه سیژن برای بذور غیرخفتهزنی   دما، آب و ا 

شیمیایی برای بذور خفته می شند )همراه با نور و محی    (. زمانی  ه هوادهی15و  20با

نه تا میزان جوا مد ما و آب ع باشییید، د حدود ن ته م بذور غیرخف بذر را افزایش برای  زنی 

شه149و  28، 89، 78) دهندمی شدن ری ساقه و  چه و(. دما نیز نقش مهمی در  ویل 

فا می در نتیجه رویش ها دما تعیین (. برای ا ثر گونه160و  159، 12 ند )گیاهچه ای



صد سرعت جوانهجوانه  ننده در شد )زنی میزنی و  زنی (. حدا ثر جوانه106و  66، 78با

زنی در هر دو  رک دامنه به شیییدت  یف وسییییعی از دماها رخ دهد و جوانه تواند درمی

زنی معموال با افزایش دما از یک دمای حداقل (. سرعت جوانه150و  106) یابد اهش می

یابد و به  ور خطی تا باالی یک دمای مطلوب به  ور خطی افزایش می( تا Tbیا پایه )

(. دماهای  اردینال، 163و  30، 29، 28، 174، 78یابد ) اهش می یک دمای بیشیییینه

ها و ( در بیشیییتر گونهToدمای مطلوب )( و Tc )دمای بیشیییینه ،(، حدا ثر Tbحداقل )

زنی بذور در یک دامنه دمایی (. بنابراین جوانه20زنی وجود دارند )برای جوانه هاا وتیپ

ستگی دارد. تعجب آور نیست  ه  به سرعت جوانه زنی به دما ب ست و  شده ا خوبی تعریف 

 ها اسییتها و ا وتیپهزنی به دما مربوط به توزیع ا ولوزیکی و ج رافیایی گونجوانه پاسییخ

نه15و  150) ندگی اسیییت  ه منعکگ(، زیرا جوا خه ز له مهمی از چر نده زنی مرح  ن

 (.150و  90های محلی است )با زیستگاه پذیریتطابق

دما به عنوان یک ضییرورت جنبشییی برای ادامه فرایندهای بیوشیییمیایی اسییت و گرما 

شده برای صل تکاملی  اما تثبیت  ست ) تکامل گیاه یک ا سرعت جوانه75و  12ا زنی (. 

 ( افزایشToو  Tb خطی با دما در محدوده دمایی زیر حد مطلوب )دماهای بین به  ور

زنی در محدوده یابد  ه نتیجه دینامیک حرارتی اسیییت. دالیل  اهش سیییرعت جوانهمی

، هاعنوان تداخل حرارتی پروتئین( به Tcو  To فراتر از حد مطلوب )دماهای بین دمایی

های (. دیگر مکانیسییم30اسییت ) اختال عملکرد غشییاء و تعامات با آب پیشیینهاد شییده

 ارایی متابولیسییم باالتر از  زنی ممکن اسییت با  اهشممکن برای  اهش سییرعت جوانه

 (.181دمای مطلوب همراه باشد )

 زنی به  ور خطی بازنی بذر ضیروری اسیت. به  ور  لی سیرعت جوانهآب برای جوانه

زنی در  اهش پتانسیییل آب ( و درصیید جوانه56و  28، 89یابد )می آب افزایش میفراه

بد )می  اهش حال، آب اثرات پیچیده106و  86، 169یا نه(. در همین  زنی تری بر جوا

 -5/0دما به ویژه در پتانسیییل آب  م دارد. هنگامی  ه پتانسیییل آب  متر از  نسییبت به

سکال ست، تنظیم فیزیولوزیکی مگاپا سیل آب 29و  79دهد )رخ می ا (. هنگامی  ه پتان

چه است، یک پیشرفت متابولیک ( برای ظهور ریشهΨb آب پایه، )پتانسیل زیر حد آستانه

شدن به یک زنی نهایی پگ از نزدیک(. درصد جوانه104و  93افتد )می یا اثر پرایمر اتفاق

در  ول زمان ثابت باقی   اهش پتانسیییل آب به جای افزایش تدریجی تر درسییطح پایین

(. پتانسیییل آب حداقل برای 28شییود ) ه در دماهای پایین انجام می ماند، مانند آنچهمی

( و شییرای  محیطی اشییباع 132(، خواب )57وضییعیت فیزیولوزیکی بذر ) زنی بذر باجوانه



 (.163و  11 ،57یابد )ت ییر می

ظهور  زنی ت ییر  ند. آغازجوانه تواند در  ول فرایندحساسیت بذور به فراهمی آب می

 (. این9تر اسییت )چه اغلب به فراهمی آب نسییبت به رشیید بعدی گیاهچه حسییاسریشییه

شد ) ست تحت  نترل فیزیولوزیکی با سیت ممکن ا سا ( و بذور تنها قبل از 189و  56ح

های فیزیولوزیکی و رشیید جنین متحمل به خشییکی باقی بمانند. برخی از فعالیت شییروع

شیم شانمرتب  با جوانه یاییبیو سیل آب پایین زنی ن ستانه در پتان دهنده یک نوع رفتار آ

 Lycopersicon(. برای مثال تضیییعیف آندوسییی رم در گوجه فرنگی )30 و 42اسیییت )

esculentum Mill.زنی اسییت  ننده اصییلی در  اهش پتانسیییل آب در  ی جوانه( تعیین

(69.) 

نه مل محیطی اغلب در تنظیم جوا بهزعوا قادر  بذور  ثال  ند. برای م مل دار عا بذر ت  نی 

 (. در همین حال105زنی در سطح باالتری از تنش آب در دماهای مطلوب هستند )جوانه

دمایی  زنی بذر یعنی پتانسییییل آب پایه با افزایش دما در محدودهنیازهای آبی برای جوانه

یب زمینی ) بذور سییی حد مطلوب در  هویج (، Solanum tuberosum L.( )11فراتر از 

(Daucus carota L.( یاز بد )( افزایش می.Allium cepa L( و پ باط بین 163یا (. ارت

 (.105با فراهمی آب تعدیل شود ) تواندزنی و دما میسرعت جوانه

 گیاهچه در مزرعه اثرات عوامل محیطی بر رویش -2-5

ند بیولوزیکی را در بر می عه دو فرای چه در مزر یاه نه گیرد:رویش گ بذرجوا  زنی 

شه سته بذر( و  ویل)برآمدگی ری شهچه از  ریق پو ساقه. هر فرایند ممکنشدن ری  چه و 

شته باشد )  (. برخاک160و  76است نیاز به شرای  محیطی متفاوتی برای ادامه دادن دا

 چهشدن ریشه(،  ویل89شود )زنی بذر  ه به واسطه دما و پتانسیل آب هدایت میجوانه

 (. ارتباط بین عوامل محیطی57و  192، 76گیرد )عمدتا تحت تاثیر دما قرار می و سییاقه

 چه متفاوت باشییید. برای مثال احتمالتواند قبل و بعد از رویش ریشیییهو پاسیییخ بذر می

بیشیییتری وجود دارد  ه سیییرعت رشییید گیاهچه یک رابطه نمایی به دما در  ی پگ از 

ساده د زنیجوانه سبت به یک رابطه خطی  شد )ر  ی پیش از جوانهن شته با و  191زنی دا

زنی معموال در یک دامنه دمایی محدود حال خطی بودن رشد پگ از جوانه (. در همین67

ست ) دهد  ه بارخ می ضعیت فیزیولوزیکی بذر متفاوت ا شد 67گونه و و (. هنگامی  ه ر

دهند، لذا میها تحمل به خشییکی خود را از دسییت بذرها و گیاهچه شییود،جنین آغاز می

 (.99سبب مر  و میر باالی گیاهچه شود ) توانددهیدراسیون می



 غیر از دمای خاک و آب خاک، شرای  بستر بذر مانند مقاومت ظاهری مکانیکی خاک،

سیژن نیز می  توانند رویش گیاهچه را تحت تاثیر قرار دهندعمق دفن و  اهش فراهمی ا 

یر گیاهچه، درصد رویش گیاهچه، میزان رویش (. عمق دفن بذر بر مر  و م111و  191)

تاثیر می و به عنوان یک قاعده  لی گونه88و  27، 151گذارد )زمان رویش  با(.   هایی 

یابند. در های بذر درشییت از اعماق  م خاک بهتر رویش میبذور  وچک نسییبت به گونه

سطح خاک دارند )گونه واقع سخ 88 و 84های بذر  وچک اغلب رویش حدا ثری در  (. پا

شود و گیاهچه به عمق دفن می رویش صیف  تواند به خوبی با یک مدل تابع درجه دوم تو

 (.88بهینه مطلوب گونه برای رویش نیز به حجم بذر و شکل بذر بستگی دارد ) عمق

 تواند با مقاومت ظاهری و  یفیت هوای خاک تحت تاثیرشیییدن گیاهچه نیز می ویل

دهد و مقاومت ظاهری را برای نفوذ گیاهچه افزایش می قرار گیرد. خاک فشیییرده شیییده

(. هوا در خاک شامل سه گاز فعال زیستی است: 191یابد )گیاهچه  اهش می شدن ویل

 ربن ا سیدو بخار آب. هنگامی  ه خاک اشباع است، نسبت دی  ربنا سیدا سیژن، دی

و رویش گیاهچه به واسیییطه زنی بذر یابد و جوانهافزایش می به ا سییییژن به  ور معمول

صد  15(. اگر آب بذر بیش از 111یابد )متابولیکی  اهش می  مبود انرزی و اختاالت در

( و رویش 72و  158دهد )مانی بذر را تحت تاثیر قرار میبذر، زنده هوازیباشد، شرای  بی

بد یاهای حسیییاس به  ور نمایی  اهش میتداوم این شیییرای  در گونه نسیییبی با افزایش

ای خا  اسییت و به گیاهچه به  اهش ا سیییژن از نظر گونه (. حسییاسیییت رویش107)

زنی بذر و رویش برای مثال ا سیژن تاثیر باالیی بر جوانه تکامل زیستگاه آنها مربوط است.

(. مطالعه اخیر نشییان داد  ه 64( دارد ).Cucumis melo Lگیاهچه در خربزه وحشییی )

ست )خ انتقال بخار بین یک بذر و سم غالبی برای درک بذر ا ( و تماس بذر 194اک مکانی

برای درک نسبت به آنچه  ه قبا شناخته شده است،  با خاک ممکن است سهم  وچکی

شییامل دما، پتانسیییل اسییمزی و  یفیت هوا نیز  (. شییرای  فیزیکی خاک20ایجاد  ند )

تاثیر قرار می به نوبه خود بر دهدفعالیت بیماریزایی را تحت  نه  ه  به ویژه جوا بذر،  زنی 

 (.112) گذاردمر  و میر بذر و گیاهچه تاثیر می

نهشیییرای  محیطی  ه به  ور مسیییتقیم بذور را احا ه می  زنی و ند، موفقیت جوا

(. تحت شیییرای  مزرعه این 95 ند )متعاقب آن رویش و اسیییتقرار گیاهچه را تعیین می

ند. برای مثال بافت خاک بر دمای محیطی با یکدیگر در تعامل و همکاری هسیییت عوامل

شیییدن گذارد. دمای باالتر اغلب با خشیییکو پروفیل  میت هوا تاثیر می خاک، آب خاک

تواند توسیی  بقایای خاک همراه اسییت. این عوامل محیطی نیز می تر الیه سییطحیسییریع



(. در مزارع 161و  184مدیریتی تعدیل شیییود ) هایبسیییتر در سیییطح خاک و شییییوه

شت های آب خاک و در نتیجه رویش گیاهچه ورزی بر دمای خاک،های خاکزیمشده، ر 

شرای  آب و هوایی، خاک، بذور  (.173و  55گذارند )های هرز تاثیر میعلف تعامات بین 

و  191شییرای  مزرعه پیچیده هسییتند ) و خصییوصیییات گیاهچه بر رویش گیاهچه تحت

184.) 

 هچهرویش گیا زنی بذر وسازی جوانهمدل -2-6

زنی سازی جوانهدو رهیافت، یک مدل تجربی و یک مدل مکانیستیک معموال برای مدل

ستفاده می و سطوح مختلف تجربی میشوند. مدلرویش گیاهچه ا توانند های تجربی در 

زنی داشیییته باشیییند، اما های فردی در  ول زمان جوانه ارایی عالی در تطبیق داده یک

ست نیاز به مت هامدل شند )ممکن ا شته با شتری دا (. رویکرد تجربی 31 یرهای تجربی بی

برای یک هدک خا  مفید باشد، اما به منظور تفسیر مفهوم بیولوزیکی برای  ممکن است

های مکانیستیک مبتنی (. از سوی دیگر مدل28شده دشوار است )مدل مشتق پارامترهای

ستند شناخت ه زنی و رویش گیاهچه را نهو از نظر تجربی  میت اثرات محیطی بر جوا بر 

 (.72و  28ترین فرصت برای موفقیت در درازمدت است )این بزر   نند.تعیین می

 زنی به عنوان تابعی ازبینی جوانهسیییازی مبتنی بر جمعیت برای پیشهای مدلروش

زمان  ( یاTT( )78دما یا پتانسیییل آب در  ول دو دهه گذشییته به عنوان زمان حرارتی )

(. اولین گام در 9و  67، 34، 29، 89اند )( به خوبی توسییعه یافتهHTTارتی )ر وبتی حر

شد ) هر ستر بذر GDDدو روش برآورد تجمع تدریجی درجه روز ر سازی ب ( پگ از آماده 

یاه به ویژگی گ جه  با تو ند آب و هوای های بیولوزیکی علفزراعی  های هرز مختلف و رو

سانات پتان محلی سا دمای خاک و نو سا ست. در مرحله دوم معادالت )ا سیل آب خاک( ا

لجیسیییتیک، گام رتز و ویبول( به منظور برآورد درصییید رویش  ل گیاهچه  خا  )مانند

شده از  مطابق با تجمع ستفاده می GDDداده  شود. هرچند تمام این معادالت نیاز خاک ا

شتق به برآورد شگاهی م زنی برای جوانهشده مانند دمای پایه پارامترهای بیولوزیکی آزمای

 گونه موجود در مدل دارد. برای هر
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ویژگیهای  هایی  های همراه با  ل گونههای چند گونههای هرز معموال در مجتمععلف

هرز در  هایدهند. گزارش شییده اسییت اگر  ل بذور علفبقا منحصییر به فرد دارند، رخ می



مقابل  (. در14ز  ار سییاده ای خواهد بود )های هرهمان زمان ظاهر شییوند مدیریت علف

آنها  های هرز مشییکلی سییاالنه هسییتند، چرا  ه پگ از یک رویداد باران تک بذری،علف

ممکن است  های  شاورزی را مورد هجوم قرار داده و بانک بذر خاک را  هتوانند زمینمی

شد ایجاد  نند ) شته با سال دوام دا تابعی از  های هرز(. دوره رویش علف50برای چندین 

آگاهی از  (.175و  70های موجود در بانک بذر و اثر متقابل آنها با محی  اسیییت )گونه

ریزی برنامه های علف هرز موجود در بانک بذر خاک و زمان احتمالی رویش آنها درگونه

 (.72و  49، 34های هرز با اهمیت است )های  نترل علفموثر برنامه

اش اسییت، له به  ور مسییتقیم مرتب  با زمان رویش گیاهچهموفقیت هر گیاه یک سییا

  ننده توانایی یک گیاه برای رقابت با همسیییایگان خود، آفات زنده مانده وآن تعیین زیرا

(. برای برخی 72شییرای  محیطی سییخت و خشیین و در نهایت تنظیم بذرهایش اسییت )

دهد، اما برای فته رخ میسیییاالنه در  ی دوره  وتاهی از زمان مثا چند ه ها رویشگونه

نه ند در  ی دورهدیگر می هایگو تد )های  والنیتوا یاف فاق ب ماه ات (. 143تر مثا چند 

ست  ه می رویش شود:گیاهچه یک فرایند پیچیده ا سیم   تواند به چهار مرحله مختلف تق

i  خواب؛ )iiزنی؛( جوانه iii افزایش  ول قبل از رویش و ) iv (.72خاک ) ( رویش از 

iنه یک ویژگی رایج در گو بذر  بذور( خواب: خواب  را از  های علف هرز اسیییت  ه 

سالدر  ی دوره  زنیجوانه ست،  هایی از  شرای  محیطی برای تکامل گیاه مطلوب نی  ه 

رویش یک گونه علف هرز در مزرعه زمانی قابل  (. به  ور معمول72 ند )محافظت می

(. عوامل محیطی  ه خواب بذر را تحت 149)است  مشاهده است  ه خواب بذر در حداقل

ستهدهند میتاثیر قرار می سیم  رد ) توان به دو د سطح خواب را 1(: 16تق ( آنهایی  ه 

عدیل می نده خوابت مل شیییکن یا عوا ند  خاک،   ن بت  ما و ر و ند د هایی  ه 2مان ( آن

نه هایی برای جوا نهیا عوامل محرک جو برندزنی را از بین میمحدودیت ن ند نور، ا زنی مان

  یفیت هوا و نوسانات دمایی.

iiترین بیرونی زنی معموال به عنوان اولین شیییکل ظاهری ریشیییه اززنی: جوانه( جوانه

ست ) شده ا شاننده جنین تعریف  شده72ساختار پو ست،  (. هنگامی  ه خواب غالب  ا

سوب میجوانه شتشود. در زمینزنی جزء  لیدی رویش گیاهچه مح  شده، عامل های  

صلی حا م بر جوانه ست )ا شرای  گازی خاک ا  (. آب یک جزء16زنی بذر دما، ر وبت و 

 زنی با جذب آبشییود. جوانهزنی میزنی بذر اسییت و فقدان آن مانع جوانهضییروری جوانه

 ند. جذب آب سییه بخش شییود و با گسییترش جنین ادامه پیدا میتوسیی  بذر شییروع می

شباع( شروع و با مرحله فات )مرحله دوم( ادامه جذب سریع او است، با لیه )مرحله اول، ا



شییدن محور  ند. افزایش بیشییتری در جذب آب )مرحله سییوم( به عنوان  ویلمی پیدا

(. بذور اشباع 122دهد )زنی رخ میهای پوششی برای تکمیل جوانهشدن الیه جنینی و رد

زنند و حداقل و حدا ثر دمای انه نمیحداقل یا باالی یک حدا ثر دما، جو شیییده زیر یک

(. نشیان داده 197های مختلف متفاوت اسیت )زنی بذر در میان گونهبرای جوانه مورد نیاز

 ه بذور درون یک جمعیت حتی با همان زنوتیپ هنگامی  ه در معرض محرک  شده است

به نه نزدند  ه این حا ی  ایمحیطی مشیییا از یک قرار گرفتند،  ا در همان زمان جوا

 (.176ها است )افزایش شانگ موفقیت تولید مثل گونه مکانیسم بقا برای

iii ه در  های هرزیهای  شییاورزی بذور علف( افزایش  ول قبل از رویش: در زمین 

ماشین  ورزی و ادوات  اشت، عبور و مروراند، توس  خاکسراسر پروفیل خاک توزیع شده

رویش  شوند. دفن بذر برای فرایند بیعی دفن میآالت و حیوانات و  اهش و تورم خاک 

عمق  تواند اززنی می(. گاهی اوقات جوانه72تواند یک نتیجه منفی یا مثبت باشییید )می

 دفن بیشییتر رخ دهد، اما ذخایر بذر ممکن اسییت قبل از رسیییدن گیاهچه به سییطح خاک

شود ) شده و منجر به مر  گیاهچه  س(. گونه119تمام  های بت به گونههای بذر درشت ن

 های بذر( و این موضوع برای گونه88شوند )ریز احتماال از عمق دفن بیشتر ظاهر می بذر

 (.119 ند )ها نیز صدق میدرشت درون همان گونه

iv نه به جوا به  ور معمول از دیدگاه( رویش از خاک: مشیییا عملی  زنی، رویش خود 

ست. فرایند رویش به عنوان اولین ظ شده ا سطح خاک )تعریف   (72هور یک گیاهچه در 

ای اسییت  ه تعریف شییده اسییت و در نهایت فرایند جالب توجهی اسییت چرا  ه مرحله

های علف هرز چه شوند. آگاهی از اینکه گونههرز در مزارع  شاورزی مشاهده می هایعلف

شییوند به منظور تعیین بهترین ای ظاهر میبرای چه مدتی تحت شییرای  مزرعه هنگام و

 (.143های هرز مفید است )رویشی علفهای مدیریت پگ شت یا سایر شیوه مان برایز
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 هایهرچند  شاورزی به  ور فزاینده بر تکنولوزی مدرن متکی است، آگاهی از سیستم

ستفاده میبیولوزیکی  ه در آنها از این تکنولوزی سیر قابل اعتمادها ا ها داده شود برای تف

هرز  هایسییازی راهبردهای مدیریتی بسیییار مهم اسییت. ا اعات بیولوزیکی علفو پیاده

 برای توسیییعه راهبردهای متناوب مدیریتی الزم و با ارزش اسیییت. بازرسیییی مزارع برای

ست در حالی  ه ا اعات مربوط به زمان  ضروری ا سیستم  شتی  مشکات آفات در هر 

های هرز را افزایش تواند اثربخشیییی پایش علفهرز می هاینسیییبی و متوالی علف رویش



شود  شی استفاده نمیهای  شتی  ه در آنها از هیچ علفتولید نندگان در سیستم دهد.

 های هرز دارند تا عملیات مدیریتی را  راحی  نندزنی علفبه ا اعاتی بر روی جوانه نیاز

شت، ان شت، ترا م  ا شخم، زمان  ا صول برای رقابت موثرتر با)به عنوان مثال   تخاب مح

 های هرز( و آنهایی  ه متکی به راهبردهای شییییمیایی هسیییتند نیاز به این ا اعاتعلف

  ش را  راحی  نند.دارند تا بهترین زمان  اربرد علف

ست )  (. این یکی از96و  14، 143رویش گیاهچه معموال مرتب  با ا اعات تقویمی ا

هایی  ه های هرز در سیییالها برای توصییییف رویش علفوشترین رترین و عملیسیییاده

ستند، می الگوهای شد. زیرا پیشدمایی در داخل محدوده قابل انتظار ه بینی های دقیق با

قابل انتظار باشد. از آنجا  ه الگوهای محیطی فصلی، مکان خاصی هستند،  تواندرویش می

زمایشیییات انجام شیییده بود، مفید ای  ه در آن آرویش تنها برای منطقه هایبینیپیش

ستند. با این حال توانند از  ریق ارتباط الگوهای رویش با ترین الگوهای رویش می امل ه

(. دو روش مختلف برای ارتباط الگوهای رویش به 85میکرواقلیم تکامل یابند ) شیییرای 

 (.72اند: مدل های مکانیستیک و تجربی )محیطی استفاده شده شرای 

 زنی،تر هسیییتند به علت اینکه آنها خواب بذر، جوانهکانیسیییتیک پیچیدههای ممدل

 افزایش  ول گیاهچه و رویش را به عنوان تابعی از شیییرای  محیطی )دما و ر وبت خاک،

سازی می شبیه  سانات دمایی روزانه،  یفیت هوا و نور و عمق دفن بذر(   های نند. مدلنو

ساده ستند، زیرا آنها تنها تجربی  شرای  میکرواقلیمی )مانندتر ه دما  رویش گیاهچه را به 

 های مکانیستیک ممکن است از نظر بیولوزیکیدهند. گرچه مدلو ر وبت خاک( رب  می

سبت به مدلدقیق شند ولی ن شردهتر با سختهای تجربی  ار ف  برند تا تکاملتری میتر و 

 تواندهای تجربی میمدل یافته و قابل اسیییتفاده شیییوند. بنابراین توسیییعه و اسیییتفاده از

  (.72های مفیدی از رویش گیاهچه فراهم  ند )بینیپیش

عدادی از روش فاده بینی رویش علفهای تجربی مختلف برای پیشت های هرز اسیییت

( و زمان TTهای زمان حرارتی )های تجربی استفاده شده مدلترین روشولی رایج اندشده

جا  ه دما عامل اصیییلی محیطی تنظیم  ننده ( هسیییتند. از آنHTTر وبتی حرارتی )

نه مدل زنی وجوا نه علف هرز برای پیش TT هایرویش اسیییت،  بینی رویش چندین گو

اند )به عنوان حرارتی باالی یک حداقل مقدار پایه ایجاد شیییده براسیییاس تجمع واحدهای

زنی بذر علت اینکه آب نیز یک جزء ضروری برای جوانه[(. به GDDمثال، درجه روز رشد ]

محاسبه اثرات ر وبت خاک بر رویش گیاهچه  را برای HTT ( مفهوم89است، گومرسون )

تنها زمانی اجازه تجمع واحدهای حرارتی را  TTبا اسییتفاده از مفهوم  HTT پیشیینهاد داد.



نه می دهد  ه ر وبت خاک یاز برای باالی برخی آسیییتا های محتوای آب خاک مورد ن

 است.( Ψbaseزنی بذر )جوانه

Tbase درجه سییانتیگراد( و( Ψbase   به ترتیب پارامترهای مهمی برای )مگاپاسییکال(

سب  HTTو  TT تجمع ست آوردن مقادیر منا ستند. محققان چندین روش را برای به د ه

اند. آزمایشییات تحت های هرز اسییتفاده  ردهبینی رویش علفهای پیشتکامل مدل برای

(. در روش 127و  126اند )انجام شده   Ψbaseو  Tbase  نترل شده برای تعیین شرای 

ای از دماها یا پتانسیییل آب خاک تخمین زده با تکرار یک مجموعه Ψbaseو  Tbase دیگر

 HTTو  TT تا بهترین برازش آماری از یک تابع سییییگموئیدی به رابطه بین شیییوندمی

ها متفاوت ن گونهدر بی Tbase (. گرچه100و  125رویش تجمعی حاصل شود ) تجمعی و

ست، ولی شابه Tbase ا سه با توالی رویش در تمام مکان ایم ها برای چندین گونه در مقای

ست ) شده ا ستفاده  برای هر گونه به منظور بهبود  Ψbaseو  Tbase مقادیر دقیق (.138ا

 هرز ضروری هستند. هایبینی رویش علفهای پیشدقت مدل

مورد اسییتفاده  HTTو  TT هایبرای توسییعه مدل های آب و هواییانواع مختلف داده

ترین نزدیک جمله: حدا ثر و حداقل دمای روزانه به دسیییت آمده ازقرار گرفته اسیییت، از 

اندازه گیری شده  (، دما و ر وبت115ایستگاه آب و هواشناسی براساس میانگین روزانه )

ثبت  ک دسیتگاهخاک در محل با اسیتفاده از سینسیورهای دمایی دفن شیده متصیل به ی

 (، حدا ثر و حداقل دمای روزانه اندازه گیری شیییده خاک در محل با127 ننده داده )

 استفاده از سنسورهای دفن شده متصل به یک دستگاه ثبت  ننده داده براساس میانگین

نه ) قل داده58روزا حدا حدا ثر و  مده هوا از(،  به دسیییت آ نه  بارش روزا مایی و   های د

 اه آب و هواشییناسییی و میانگین دما و پتانسیییل آب روزانه خاک  ه باترین ایسییتگنزدیک

( برآورد Forcella( )71توسییعه یافته توسیی  فورسییا ) WeedCastاسییتفاده از نرم افزار 

قل داده (،117شیییود )می حدا نه هوا از نزدیکحدا ثر و  بارش روزا مایی و  ترین های د

ن دما و پتانسیییل آب روزانه خاک با هواشییناسییی  ه برای تخمین میانگی ایسییتگاه آب و

( Masin et al.( )127توسعه یافته توس  ماسین و همکاران ) STM2افزار  استفاده از نرم

( یا میانگین ا اعات روزانه دمای خاک در سیییطح 166گیرد )مورد اسیییتفاده قرار می

 ,ZedX (ZedX های ا اعات  شاورزیفراهم شده توس  ارائه دهنده سیستم المللی،بین

Inc., Bellefonte, PA( )138های آب و هوایی به منظور سیییاخت (.  یفیت ورودی داده

تر تر و عملیهای دقیقبینیهای هرز برای ایجاد پیشبینی برای رویش علفپیش هایمدل

ست ) مهم صیف روش87ا شمندان هنگام تو ستفاده برای به (. عاوه بر این دان های مورد ا



صییریح باشییند تا اینکه  باید HTTو  TT های آب و هوایی و محاسییبهآوردن داده دسییت

 به  ار برند. های گزارش شده را به درستی تفسیر  نند ودیگران بتوانند مدل
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حاصییل خیزی   عملکرد سییویا به تعداد زیادی از مت یرها شییامل شییرای  آب و هوایی،

سته  ست.خاک، زنوتیپ و فیزیولوزی واب شته میزمانی ا سویا  ا شود، این چند مت یر  ه 

فیزیولوزی زراعی با شیییرای  آب و هوایی ناشیییی  دخیل بوده و عملکرد در ابتدا از تداخل

فیزیولوزیک در   به عنوان فرایند  لیدی خواهد شیید. از زمان گذشییته تا حال فتوسیینتز

سویا، مطرح می خصو  شد )تولید  ستی و همکاران )48با و  Christry et al.( )45(.  ری

سویا قویاً به فتوسنتز46  ( در خصو  اولین آزمایش خود گزارش  ردند  ه عملکرد دانه 

 فصلی وابسته است. در این مطالعات، عملکرد به میزان  لی فتوسنتزی  ه توس  گیاه در

ساخته می شد  صل ر سکولز و همکاران ) ی ف ( Scholes et al.( )165شد، مربوط بود. ا

سویا در فتو سیدگی، مورد 4سنتز  انوپی و عملکرد را در تعدادی از ارقام  سه  گروه ر مقای

شدن سنتز  انوپی در  ی پر  دانه بوده  قرار دادند. آنها گزارش  ردند  ه عملکرد تابع فتو

شییدن مدت  تریابد.  والنیتر شییدن مدت پرشییدن دانه، عملکرد افزایش میو با  والنی

ست  شدن دانه ممکن ا شد. برخاک  ارپر صلی مربوط با سنتز ف سکولز،  به افزایش فتو ا

 ( اعام  ردند رابطه قوی بینChristy and Williamson( )48 ریسییتی و ویلیامسییون )

سویا سه ارقام  شده بود، در هنگام مقای شتر اعام  صلی  انوپی و عملکرد  ه پی سنتز ف  فتو

 نیز صادق باشد.

لکرد شایییید دلیلی بیییرای ایییین نتیییایج متفاوت ( به عمPCE ارایی تبدیل فتوسنتز )

های فیزیولوزیکی و بیوشییییمیایی بوده  ه به عملکرد تر یب فرایند، معرک PCE باشییید.

گیری فتوسییینتز و هم به عنوان شیییاخص هم به عنوان بخش اندازه  ند و این مک می

از  ریق تقسیم عملکرد بر  PCEفتوسنتز به عملکرد، مطرح است.  شاخص  ارایی تبدیل

سنتز ف سبه میتو صلی تخمینی محا شخص گردیدشود. از زمانیف رقم  6برای  PCE  ه م

 باشیید، هیچگونه ارتباط واضییح بین فتوسیینتز ومختلف سییویای به  ار رفته متفاوت می

صلی سنتز ف سویای خا ، عملکرد قویاً به فتو شد. بنابراین در مورد یک   عملکرد یافت ن

سته ا تعیین آنها در  PCE شود، اختافات در ه بحث ارقام مطرح میست، اما هنگامیواب

  (.13باشد )رابطه فتوسنتز به عملکرد مهم می

ستی و سون )  ری سطح 48ویلیام سعه  سنتز  انوپی با تو شان دادند  ه میزان فتو ( ن



شدن به مرحله گلدهی یابدبر  افزایش می به حدا ثر  شدن نیام و اوایل پر  و با نزدیک 

یابد. میزان ما زیمم فتوسیینتز پرشییدن نیام  اهش می  رسیید و در  ی مراحل بعدیمی

ست  م انوپی هنگامی شید ) 95  ه د شع ورودی خور شع صد ت س   انوپی L95در ( تو

از لحاظ تئوری گیاه باید به  (. در این هنگام،190افتد )دریافت شیییده اسیییت، اتفاق می

بتواند به حدا ثر فتوسیینتز  انوپی  ده باشیید تا در مراحل نموباالترین سییطح  انوپی رسییی

عملکرد را تولید  ند. شیییبلز و وبر  دسییت یابد و با توجه به شییرای  محیطی بیشییترین

(Shibles and Weber( )168 ) سطح شاخص  با اولین آزمایش خود در آیوا، دریافتند  ه 

سطح بر  گیاه سبت واحد  سطح زمین(، به میزا بر  )ن سیدن به 2/3ن به   L95 برای ر

 0/4تا  5/3پذیرفته شده  ه شاخص سطح بر  باید به  مورد نیاز است. این موضوع اخیرا

سد تا  شع ورودی 95بر شع صد ت شود و این مقدار از  در س   انوپی دریافت  شید تو خور

 (.25و  190از پتانسیل عملکرد است ) شاخص سطح بر  یک واحد قابل ا مینان

شان داد  ه مطالعات ترا م صله ردیف ن در  ول فصل هر چه  شاخص سطح بر  و فا

زودتر به حد بحرانی برسیید،  انوپی نیز سییریعتر به حدا ثر میزان تثبیت خود، با توجه به 

( Christy and Porter( )47واریته و شییرای  محیطی، خواهد رسییید.  ریسییتی و پورتر )

شود،  شته  صورت مربع  ا سویا به  سنتز را دریافتند هرگاه  شترین مقدار فتو  انوپی آن بی

 ند.  اشییت به در اول فصییل تولید  رده و آن را در  ی گلدهی و پر ردن نیام حفظ می

س ، پایین صله ردیف حدوا دهی ترین میزان فتوسنتز را در مرحله گلدهی و نیامصورت فا

سطح بر   افی را برای به حدا ثر  شتر هرگز  صل ردیف بی شت با فوا شت.  ا ساندن دا ر

 ند  ه تکامل سیییریع  انوپی برای  فتوسییینتز  انوپی تولید نکرد. این مطالعات تایید می

رسیدن به حدا ثر پتانسیل فتوسنتز  ه بعدا در  ول فصل رخ خواهد داد، ضروری است. 

 ه  ل فصییل رشیید در نظر گرفته شییود، مزیت زود بسییته شییدن  انوپی برای به هنگامی

 انوپی آشکار خواهد شد. سویا برای رسیدن به حدا ثر عملکرد، حدا ثر رساندن فتوسنتز 

 Board andنیاز دارد. بورد و هارویل ) 0/4تا  5/3به حداقل شییاخص سییطح بر  معادل 

Harville( )25 شاخص شود، همواره به  شته  سویا در ماه می  ا ( در لویزیانا دریافتند اگر 

الی  شت شود، شاخص سطح بر  رسد، در صورتیکه در ماه جوسطح بر  مطلوبی می

همیشه زیر اپتیمم است. آنها مشاهده  ردند  ه  اشت دیر هنگام در مقایسه با  اشت به 

شییود،  ه منجر به  اهش سییطح بر  خواهد های نموی میشییدن دوره موقع برای  وتاه

سهولت  ست به  شد گیاه توان صل ر شرای  بدون تنش در  ل ف گردید. در ویرجینیا برای 

 (. به خا ر این شاخ و بر  اضافی است 98یا بیشتر تولید  ند ) 0/4سطح بر   شاخص
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Abstract 

In order to predicting the population dynamics of weeds in different tillage 

systems of soybean, the experiments were conducted during 2016 and 2017 

at the Dasht-e-Naz Sari, 15 km northeast of Sari. The experiments were 

arranged as split split plot design with three replications. Conventional tillage 

and no-till systems were main plots, three different soybean densities (20, 30 

and 40 Plants m-2) were sub-plots and sub-sub plots comprised five different 

doses of imazethapyr (0, 50, 75, 100 and 125 g ai ha-1). Non-linear regression 

was used for the expression pattern of cumulative emergence of weeds as 

well as growth indices (height and biomass) of weeds and soybeans. 3-

parameter logistic function was fitted to cumulative emergence pattern data 

and 3-parameter sigmoid function was fitted to growth indices data. Models 

were validated using independent data from 2017, which indicating 

acceptable accuracy of predictions. Results of emergence pattern between 

weeds studied in different tillage systems were different, so that the 

maximum cumulative emergence of redroot pigweed and purslane was 

observed in the no-tillage system and the maximum cumulative emergence 

of velvetleaf was obtained in the common tillage system. The data obtained 

from weed growth indices showed that purslane had maximum height and 

biomass in the no-tillage system, while the maximum height and biomass of 

velvetleaf were observed in the common tillage system. Results of soybean 

growth indices showed that soybean height in the tillage system was 2.2% 

higher than the no-tillage system, while the soybean biomass in the no-tillage 

system was 9% more than the tillage system. Results showed that the rate of 

seedling survivorship and the total seed production of velvetleaf in each year 

in the system no-tillage was lower than the tillage system. In both years of 

experiment, the yield and yield components of soybeans in the no-tillage 

system were higher than the tillage system. The density of 20 plants m-2 

produced the highest number of pods per plant and 1000 grain weight, while 

the highest grain yield was obtained at the density of 40 plants m-2. After full 

weeding treatment, doses of 125 and 100 g ai ha-1 of imazethapyr produced 

the highest yield and yield components, respectively. Treatments showed 

interactive behavior, therefore, parameters were estimated for interactive 



combinations of treatments. Combination of imazethapyr dose of 100 g ai 

ha-1 and the density of 40 plants m-2 of soybeans was considered as the best 

management option in both conventional tillage and no-till systems for 

decreasing cumulative emergence, height and biomass of weeds, reduction 

of the rate of seedling survivorship and seed production of velvetleaf, and 

also increasing soybean growth indices and yield  per unit area. 
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