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چکیده
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اجـرا بـه تصـادفی کامـل هايبلوكیهو طرح پایتاسپل-اسپلیتقالبدرمشهدفردوسیدانشگاهکشاورزيدانشکدهتحقیقاتیمزرعهدر1392زراعی
فرعـی عامـل عنوانبهکاشتتراکمو) خرداد16اردیبهشت،22فروردین،28(اصلیعاملعنوانبهکاشتتاریخشاملآزمایشاینتیمارهاي. درآمد

دادنشـان نتـایج هـرز) بـود.   هايعلفکنترلعدمو(کنترل فرعی-یهرز به عنوان عامل فرعهايعلفمدیریتو) مربعمتردربوته60، 50، 40، 30(
حاصـل بیشـتري رشـد سرعتوخشکماده،شاخص سطح برگخیريأتکاشتتاریخوزودهنگامکاشتاریخنسبت به تاردیبهشت،22کاشتتاریخ
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نشان داد نتایجوجود داشت. هرزهايعلفکنترلبهنسبتهرز (تمام فصل) هايتداخل علفشرایطو آهنگ رشد در سطح برگ، سرعت رشد محصول
هـرز هايدر مقابل علفیاسورقابتیتوان افزایشرشد، سبب هايعالوه بر بهبود شاخصبوته در متر مربع40و تراکم اردیبهشت22کاشت یخکه تار
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و در بـین سـایر گیاهـان روغنـی     تـرین گیـاه روغنـی،   مهـم سویا
سطح زیرکشت سـویا  ). 36بیشترین سطح زیر کشت را در جهان دارد (

کیلـوگرم در هکتـار و تولیـد    2335هزار هکتار با عملکرد 66در ایران 
نقـش بسـیار   ، 5. سـویا )13هزارتن گـزارش شـده اسـت (   151انه سالی

).20کند (مهمی در سه بازار عمده دانه، روغن و کنجاله ایفا می
هرز با رقابت در برداشت از منابع در دسترس و کـاهش  هايعلف
اعی از ایـن منـابع، از مهمتـرین عوامـل     رهاي زبرداري گونهتوان بهره

هاي هـرز تـاج خـروس    علفزراعی هستند.محدود کننده تولید گیاهان
از 12و اویارسـالم 11، سوروف10، قیاق9سلمک،8، توق7گاوپنبه،6وحشی
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5- Glycine max L.
6- Amaranthus retroflexus L.
7- Abuthilon theophrasti Medic.
8- Xanthium strumarium L.
9- Chenepodium album L.
10- Sorghum halepense L.
11- Echinochloa crus-gali L.

هـاي  خسـارت علـف  ).7هاي هرز مزارع سویا هسـتند ( ترین علفمهم
درصـد  80و گـاهی بـیش از   60تـا  13هرز در زراعـت سـویا عمومـا    

).  9گزارش شده است (
اي جوامـع گیـاهی،   ن گونـه با در نظـر گـرفتن رقابـت درون و بـی    

گیاهـان در اثـر تغییـر در تـاریخ     هاي ایجاد شده در مراحل رشدتفاوت
هـاي کنتـرل   دیگر روشکاشت ممکن است اثرات افزاینده و مثبتی بر

). تـاریخ کاشـت   32همچون کنترل شیمیایی یا مکانیکی داشته باشد (
ـ   مناسب بویژه در منـاطقی کـه داراي محـدودیت    د هـاي محیطـی مانن

هنگـام ابتـدا و انتهـاي فصـل و گرمـاي شـدید       سرماي زودرس یا دیر
).5باشد، اهمیت زیادي دارد (اواسط فصل می

هـاي  در بین عوامل دخیل در رقابت، تراکم گونـه زراعـی و علـف   
ثیر أهرز از جمله عواملی هستند که جذب و تخصیص منابع را تحت تـ 

م هـر گونـه در رقابـت،    که با افزایش نسبت تراکدهند. بطوريقرار می
). نتایج به دسـت  10یابد (هاي گونه دیگر کاهش میوزن خشک اندام

سـبز و ذرت نشـانگر کـاهش قابـل     آمده بر روي سـویا، نخـود، لوبیـا   
). افزایش 37هرز در نتیجه افزایش تراکم است (مالحظه بیوماس علف

هـاي تر، و مانع رسیدن نور بـه علـف  تراکم سبب تولید کانوپی متراکم
هاي هـرز کـاهش، و   هرز در زیر کانوپی شده و بیوماس برخی از علف

12- Cyperus rotundus L.
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افزایش سهم گیاه زراعی را در استفاده از منابع قابـل دسـترس بـاالتر    
هاي برده و در نتیجه باعث کاهش تلفات عملکرد ناشی از رقابت علف

باال بدلیل افـزایش رقابـت بـرون   هاي بسیار). تراکم17شود (هرز می
اي در مراحل مختلف رشد، باعث کاهش و به ویژه درون گونهايگونه

شود، بنابراین انتخاب تراکم گیاهی مناسـب، در  قابل توجه عملکرد می
از ضـروریات سـنجش   ).19حصول یک عملکرد مطلوب اهمیت دارد (

ها، مقایسه رشد آنها است. وزن خشک گیاه، ارتفـاع  رقابت در بین گونه
سبت ریشه به شاخساره، هر یک به نـوعی  گیاه، شاخص سطح برگ، ن

ثر هستند تجزیه و تحلیل صـفاتی ماننـد  ؤها مبر چگونگی رقابت گونه
هـاي مختلـف کـه    سرعت رشد گیاه، سطح برگ و وزن خشـک گونـه  

باشد، مقیاسی از قابلیت تولیـد و  برقدرت رقابت آنها بسیار تأثیرگذار می
).42کند (ظرفیت فتوسنتزي آنها را ارائه می

اي رشد محصول در شرایط حضـور علـف هـرز یـا     تحلیل مقایسه
بدون حضور علف هرز معیار کمی مناسبی را براي ارزیابی تداخل علف 

هاي رشد براي ). مقایسه شاخص40کند (هرز با گیاه زراعی فراهم می
هاي هرز و گیاه زراعی و بـرآورد میـزان   هاي تداخل علفطراحی مدل

هـاي هـرز، امـري    عی در اثر رقابـت بـا علـف   کاهش عملکرد گیاه زرا
نمایـد جهت ارزیابی رقم قویتر کمک مـی ضروري است و به محققین

)35.(
ها هرز، چگونگی رقابت آنهاي مختلف علفبواسطه حضور گونه

ثیر یـک گونـه   رو تـأ هاي زراعی نیز متفاوت خواهد بود. از ایـن با گونه
اشته و درجه اهمیت آنهـا  هرز در دو محصول زراعی با هم فرق دعلف

بسته به محصول و یا زمان حضور متفاوت است. هـدف ایـن تحقیـق    
ی (تـاریخ و تـراکم کاشـت    زراعـ یریتمدهايبررسی برخی استراتژي

هـاي رشـد در حضـور یـا عـدم حضـور      سویا) بر روند تغییرات شاخص
هرز و تعیین تاریخ و تراکم کاشت بهینـه بـا هـدف افـزایش     هايعلف

باشد.هاي هرز مجاور میرقابت سویا با علفتوانایی

هامواد و روش
یریتمـد هـاي اسـتراتژي برخـی بررسـی این آزمایش به منظـور 

(رقـم  سـویا مزرعـه  درعملکـرد وهاگونهرشدهايشاخصبر یزراع
هـاي  ) در رقابـت بـا علـف   و رشد نامحـدود 3ویلیامز از گروه رسیدگی 

3ت بر پایه بلوك کامل تصادفی بـا  اسپلی-، در قالب طرح اسپلیتهرز
در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشـگاه  1392تکرار در سال 

دقیقـه شـمالی و   15درجـه و  36مشهد با عرض جغرافیـایی  فردوسی 
متـري از  985دقیقه شرقی بـا ارتفـاع   28درجه و 59طول جغرافیایی 

. سطح دریا اجرا شد
خ کاشت به عنوان عامـل اصـلی   تیمارهاي این آزمایش شامل تاری

خرداد) و تـراکم کاشـت بـه عنـوان     16اردیبهشت، 22فروردین، 28(
هاي بوته در متر مربع ) و مدیریت علف60، 50، 40، 30عامل فرعی (

هاي هرز) هرز به عنوان عامل فرعی فرعی (کنترل و عدم کنترل علف
هن برگـردان سازي زمین در فروردین شامل شخم با گـاوآ بودند. آماده

دار، دو دیسک عمود برهم، تسطیح به کمـک لـولر و احـداث جـوي و     
بع، بـا  مرمتر3در 6ابعاد هر کرت . پشته با فاروئر پشت تراکتوري بود

کرت فرعـی بـه دو  متر در نظر گرفته شد. سانتی50ردیف با فاصله 6
ردیـف کاشـت (دو   3بخـش داراي  بخش در جهت طولی تقسیم و هر

برداري در طول فصـل)  ي حاشیه و ردیف میانی براي نمونهردیف کنار
هاي هرز کنترل و دیگـري کنترلـی   بخش علفبود. در یکی از این دو

هاي هرز همزمان حضور داشـته  صورت نگرفت، تا گونه زراعی و علف
متر سانتی3در عمق ها و به صورت دستیبذر سویا روي ردیفباشند. 

و بسته بـه تـراکم مـورد نظـر در     بذر) 2اي (در هر کپه به صورت کپه
هـاي  متر براي هـر یـک از تـراکم   سانتی3و4، 5، 7فواصل متفاوت (

اولـین  کشـت شـدند.  بوته در متر مربع) روي ردیف 60و 50، 40، 30
آبیاري روز بعد از هر کاشت صورت گرفت، و پس از آن هر هفته یـک  

ن و اسـتقرار بـراي   هاي سویا پس از سـبز شـد  گیاهچهبار آبیاري شد.
هـاي اضـافی از زیـر    بدست آوردن تراکم مورد نظر تنک شـدند. بوتـه  

هاي باقیمانده آسیبی وارد نشود.شدند تا به بوتهنقطه رشد قطع
روز پس از کاشت شروع و بـه فاصـله هـر    35برداري اولین نمونه

بوتـه  4بـرداري  روز تا آخر دوره رشد انجام گرفـت. در هـر نمونـه   14
هـاي دو طـرف پشـته و    هرز از وسط جویچـه هايبه همراه علفسویا

، 28هایی بـه عـرض   روي پشته برداشت شد. بسته به تراکم، کوادرات
متر (عـرض پشـته) بـه ترتیـب بـراي      سانتی50و طول12و 16، 20

بوته در متر مربع در نظر گرفته شد. پس 60و 50، 40، 30هاي تراکم
ه جدا، سطح برگ و وزن ها از ساقایشگاه، برگها به آزماز انتقال نمونه

سـاعت در دمـاي   48ت ها در آون به مدگیري شد. نمونهخشک اندازه
گراد، نگهداري و سپس به کمک ترازوي دیجیتالی بـا  درجه سانتی80

گرم تـوزین شـدند. سـطح بـرگ بـا      001/0گرم و دقت 610ظرفیت 
شد. براي محاسـبه  تعیین (Li-3100c)سنج کامپیوتريدستگاه سطح

مربع سویا برداشـت شـد.   متر5/4عملکرد اقتصادي از سطحی معادل 
و 3، آهنـگ رشـد گیـاه   2، سرعت رشـد گیـاه  1کل ماده خشک تولیدي

چگـونگی تغییـرات وزن خشـک و    محاسبه شـد. 4شاخص سطح برگ
شاخص سطح برگ (متغیر وابسته) نسبت بـه زمـان (روزهـاي پـس از     

قل) با برازش توابع غیرخطـی بـرآورد شـد    کاشت به عنوان متغیر مست
نومیـال،  ). براي تعیین این روابط معادالت ریاضی نظیـر پلـی  1(معادله 

سیگموییدي و لگاریتمی و تـابع نمـایی بررسـی و چـون تـابع نمـایی       
بـا  بیشتريداري ضرایب)معنی–کمترPvalue-باالتر 2r(سازگاري

روند طبیعی متغیرها نشان داد انتخاب شد

1- Total Dry Matter
2- Crop Growth Rate
3- Relative Growth
4- Leaf Area Indix
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)1()3+ dx2TDM or LAI = exp (a + bx+cx
گیـري از تـابع   ) بـا مشـتق  CGR(روند تغییرات سرعت رشد گیاه

TDMآهنگ رشد (). براي محاسبه2(معادله بدست آمدRGR ابتدا (
تـابع درجـه سـوم    )TDMnL(هاي لگاریتم طبیعی ماده خشکبه داده

).  3(معادله شدبرازش و از آن مشتق گرفته 
)2 ()2CGR= (b +2cx + 3dx
)3  ()2RGR = (b + 2cx + 3dx

ضـرایب  a b c d، روزهاي پس از کاشت وx: 3تا 1در معادالت 
ـ   معادله هستند. انگین صـفات بـه روش   تجزیه واریـانس و مقایسـه می

هـاي آزمـایش توسـط    دادهدرصد انجام شد.5دانکن در سطح احتمال 
5وبدسـت آوردن اثـرات متقابـل)   (MstatcوSAS 9.1نـرم افـزار  

.Sigma plot ver 12افزاربراي رسم گرافیکی اشکال از نرمآنالیز و
2010 Excel.استفاده شد

نتایج و بحث
خانواده 9گونه علف هرز متعلق به 11در این آزمایش در مجموع 

. کـه اسـامی ایـن گیاهـان و برخـی      گیاهی، مشاهده و شناسـایی شـد  
.) نشان داده شده است1خصوصیات مهم آنها در جدول (

، مشهد1392هاي هرز مشاهده در سطوح مختلف تاریخ و تراکم کاشت سویا رقم ویلیامز، هاي علفاسامی و ویژگی–1جدول 
Table 1- The name and characteristics of weeds observed in different levels sowing date and planting densities on soybean

cultivar Williams, 2013, Mashhad
عادت رشدي

Habit growth

مسیر فتوسنتزي
Photosynthesis

pathway

فرم رویشی
Vegetative

form

خانواده
Family

نام علمی
Scientific name

نام فارسی
Persian name

یک ساله
annual

4Cپهن برگ
Broad leaf

AmaranthaceaeAmaranthus retroflexus L.تاج خروس ریشه قرمز
Red root pigweed

یک ساله
annual

3Cپهن برگ
Broad leaf

ChenopodiaceaeChenepodium album L.سلمه تره
Fat hen

یک ساله
annual

4Cباریک برگ
Grass weed

PoaceaeEchinochola crus-gali L.سوروف
Barnyard grass

یک ساله
annual

4Cپهن برگ
Broad leaf

PortulaceaePortulaca oleracea L.خرفه
purslane

یک ساله
annual

3C
پهن برگ

Broad leaf
SolanaceaeSolanum nigrum L.

سیاهتاج ریزي
Black night

چند ساله
perennials

4Cباریک برگ
Grass weed

CyperaceaeCyperus rotundus L.اویارسالم ارغوانی
Purple nut sedge

یک ساله
annual

3Cباریک برگ
Grass weed

PoaceaeDigitaria sanguinalis L.علف خرچنگ
crabgrass

چند ساله
perennials

3Cپهن برگ
Broad leaf

ConvolvulaceaeConvlovulus arvensis L. پیچک
Field bind weed

یک ساله
annual

3Cپهن برگ
Broad leaf

SolanaceaeDaturea stramonium L.تاتوره
jimsonweed

یک ساله
annual

3Cپهن برگ
Broad leaf

MalvaceaeAbutilon theophrasti
Medic

گاوپنبه
velvetleaf

الهیک ساله یا دو س
Annual or
biennial

3Cپهن برگ
Broad leaf

AsteraceaeSonchus asper L.شیرتیغی
Common sow thistle

)LAIشاخص سطح برگ (
هاي نتایج نشان داد که شاخص سطح برگ سویا در تاریخ و تراکم

کـه  ). بطوري1مختلف روند مشابهی در طول فصل رشد داشت (شکل 
اخص سطح برگ با کندي و بـا سـرعت کمـی    در مراحل اولیه رشد، ش

)، 1گیـاه (فـاز خطـی   یعرشـد سـر  افزایش یافت، ولی با ورود به مرحله
شاخص سطح برگ به سرعت افزایش یافت، و کمی پس از ورود گیاه 

1- Log phase

بنـدي) بـه حـداکثر مقـدار     (اوایل دانه2به مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی
). 1ان داد (شـکل  بندي نیـز کـاهش نشـ   رسید، و در انتهاي دانه12/4

انـدازي  کاهش شاخص سطح برگ در مراحل نهایی رشد به دلیل سایه
هـاي  ها و انتقال این مواد به دانهها و نیز تخلیه مواد از آنمتقابل برگ

باشد. محققـین  ها همراه بوده است، میدر حال رشد که با ریزش برگ
ـ   ري دیگر نیز کاهش شاخص سطح برگ پس از گلدهی را ناشـی از پی

هـاي  طول فصل رشد سویا در تاریخ).12(هاي پایینی ذکر کردند برگ

2- Physiological maturity period
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بـدلیل  فـروردین 28که در تـاریخ کاشـت   مختلف متفاوت بود. بطوري
پایین در اوایل فصل رشد در مـدت زمـان طـوالنی   هايدرجه حرارت

هـاي  خرداد به دلیل برخورد بـا درجـه حـرارت   16تري و تاریخ کاشت 
).1متري به وقوع پیوست (شکل باال در مدت زمان ک

زمان رسیدن به حداکثر شاخص سطح برگ در طول فصـل رشـد   
براي تمامی تیمارها تقریبا همزمـان بـوده و پـس از مرحلـه رسـیدگی      

). بیشترین شاخص سطح بـرگ  1فیزیولوژیکی به وقوع پیوست (شکل
بوته در متر مربـع  40اردیبهشت و تراکم 22) در تاریخ کاشت 128/4(

-). که احتمال می1هاي هرز حاصل شد (شکل شرایط کنترل علفدر
بدلیل عملیات زراعی مناسب (تاریخ کاشت و تراکم کاشت) سـبب  رود

سـطح بـرگ   وري بیشتر از انرژي خورشیدي، و افزایش شـاخص بهره
هـا بـه نحـو    بوته در متر مربع بـرگ 40همچنین در تراکم .شده است

اي را تشـکیل  شانند و کـانوپی بسـته  پوتري سطح مزرعه را میمناسب
تراکم بیش از حد بهینـه  شود. دهند و سطح برگ بیشتري تولید میمی

در ابتداي فصل مانع رشد مناسب و یکنواخت گیـاه زراعـی شـده، و از    
هـاي زیـاد   کاهد. همچنین تراکمهاي هرز میقدرت رقابتی آن با علف

هـاي  ایش فضـایی انـدام  در مراحل پایانی به دلیل غیر یکنواختی در آر
هاي زیرین کانوپی و انتقـال  هوایی و رشد نامتعادل نفوذ نور را به الیه
تـراکم بایسـتی   کند. بنـابراین مجدد مواد فتوسنتزي، دچار اختالل می

هـاي اکولوژیـک در طـول فصـل رشـد و شـرایط       براساس گیـاه، نیاز 
تـراکم بیشـتر بـر روي تـاریخ کاشـت     افـزایش  محیطی انتخاب شود.

ـ     ثر بود، بطوريؤخیري متأ خیر انداختـه شـود   أکه هـر چـه تـاریخ بـه ت
)، 1شود (شکل هاي بیشتر شاخص سطح برگ بیشتري تولید میتراکم

خیر در کاشـت بـه همـراه افـزایش تـراکم کـاهش       تـأ رسد به نظر می
بوته در متر 60به 30با افزایش تراکم سویا از . عملکرد را جبران سازد

هـاي هـرز، میـزان شـاخص سـطح بـرگ       ور علفمربع در شرایط حض
). که این امر به دلیل افـزایش رقابـت بـین    1افزایش نشان داد (شکل 

هاي هرز است. رابطه مستقیم و خطی بـین  اي گیاه زراعی با علفگونه
). با افزایش تراکم بوتـه  8تراکم بوته و شاخص سطح برگ وجود دارد (

بـا افـزایش   ). 2یافت (در ذرت و سورگوم شاخص سطح برگ افزایش 
بوته در متر مربع میـزان تـداخل بـا علـف    10به 4تراکم گیاه ذرت از 
اگرچه افزایش تراکم گیـاه زراعـی در حضـور    ).38هرز افزایش یافت (

شود امـا تعیـین دقیـق    علف هرز سبب افزایش عملکرد گیاه زراعی می
داردافزایش تراکم بستگی به ماهیت گونه زراعی و تراکم علـف هـرز   

)23.(
هاي هرز با گیاه زراعی بیشتر باشد، سبب هر چه دوره رقابت علف

کـه  شود. بطوريکاهش شدیدتر شاخص سطح برگ در گیاه زراعی می
هاي هـرز (عـدم کنتـرل)    این شاخص در تیمار تداخل تمام فصل علف

بوتـه در متـر   30فروردین و کمترین تراکم سـویا ( 28در تاریخ کاشت 
). که بدلیل کاهش 1) رسید (شکل 589/0قل مقدار خود (مربع) به حدا

هـاي  طول دوره رشد و تعداد بوته کم و در نتیجه رقابـت بیشـتر علـف   
باشد. گیاهان زراعـی ماننـد   هرز با گیاه زراعی در این تاریخ کاشت می

سویا اگر به شاخص سطح برگ مناسب دست نیابند بیشتر در معـرض  
ند که کاهش عملکرد را به همـراه دارد  گیرهاي هرز قرار میخطر علف

لذا شاخص سطح برگ براي عملکرد مطلوب سویا در طـی نیمـه آخـر    
).22دوره پرشدن دانه حیاتی است (

)TDM(ماده خشک کل
روند تغییرات ماده خشک تولیدي سویا در طی فصل ) 2در شکل (

ـ هايرشد نسبت به تاریخ، تراکم کاشت سویا و مدیریت علف ه هرز ارائ
روز پس از کاشت) تفاوت 50شده است. در ابتداي دوره رشد (تا حدود 

هـاي  چندانی میان تاریخ، تراکم کاشت و کنترل و عـدم کنتـرل علـف   
هـاي  هرز از نظر روند افزایش ماده خشک سویا مشاهده نشد، و تفاوت

موجود ناشی از تغییر تراکم است. به عبارت دیگر قبل از شروع رقابـت  
تواند با توجه به شرایط محیطـی  اي، هر تک بوته میگونهدرون و بین

از نظر منابع در دسترس، بدون مانع به رشـد خـود ادامـه داده و مـاده     
ایـن  خشک به نسبت تراکم افزایش خطی (مـوازي بـودن خطـوط در   

دامنه) دارد. در این بازه زمانی به دلیل کوچکی گیاهان، رقابت درون و 
هاي هـرز رخ نـداده یـا شـدت آن     علفزراعی واي بین گیاه گونهمیان

تواند بـدون کمبـود   رو هر بوته از هر گونه میبسیار پایین است، از این
70برداري و در حد ظرفیت محیط رشـد کنـد. در حـدود    از منابع بهره

هـرز  هـاي روز پس از سبز شدن سویا و همراه با افزایش تـداخل علـف  
-گونـه ر شدت رقابت درون و میانهاي هرز)، ب(تیمار عدم کنترل علف

اي افزوده شده و محدودیت در برداشـت از منـابع مشـترك محیطـی     
-(نور، آب، مواد غذایی و ...)، موجب کاهش رشد افـراد درون جمعیـت  

شود.هاي همجوار شده و از سرعت تجمع ماده خشک کاسته می
عامل اصلی کاهش تجمـع مـاده خشـک در مراحـل آخـر نمونـه      

هاي تحتـانی و  گرفتن برگرد با هواي سرد، در سایه قراربرداري برخو
ها جهت انجام فتوسنتز (پیشی گرفتن تـنفس بـر   عدم توانایی کافی آن

هـا و اختصـاص مـواد    باشد که سبب پیري و ریزش برگفتوسنتز) می
شود. بیشترین تجمـع مـاده خشـک    هاي زایشی میفتوسنتزي به اندام

اردیبهشـت و تـراکم   22تاریخ کاشت گرم بر متر مربع) در554/668(
هـاي هـرز بدسـت آمـد.     بوته در متر مربع در شرایط کنترل علـف 40

شود افزایش تراکم تـا حـد   -گونه میزمانی که رقابت محدود به درون
خاصی منجر به افزایش توان رقابتی سـویا و در نتیجـه افـزایش مـاده     

از مـواد  شود. با اعمـال تـراکم مطلـوب ضـمن اسـتفاده     خشک آن می
هاي هرز به آسانی مبـارزه کـرد   توان با علفغذایی، رطوبت و نور، می

خرداد) به ویـژه  16خیري (أفروردین) و ت28). کاشت زود هنگام (18(
هاي هرز باعث افت شدید ماده خشک شد در شرایط عدم کنترل علف

).2(شکل 
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50. مربع، بوته در متر40. مربع، ربوته در مت30. .در طی فصل رشدشاخص سطح برگ سویاروند تغییرات - 1شکل 
مربعبوته در متر60. مربع، بوته در متر

Figure 1- Changes trend of soybean leaf area index during the growing season

.  .30 plants per square meter.  .40 plants per square meter  .50 plants per square meter .  . 60 plants per
square meter

بـاال در  هايکاهش طول دوره رشد ناشی از درجه حرارتزود هنگام و پایین در اوایل دوره رشـد درکاشـت  هايتوان به درجه حرارتمی

هرزهاي کنترل علف-اردیبهشت 22

Weed infested -2 May
هاي هرزکنترل علف–فروردین28

17 April-weedy control

هاي هرزعدم کنترل علف–فروردین 28

17 April- weed infested

0هاي هرزعدم کنترل علف–اردیبهشت 22

12 May- weed infested

هاي هرزکنترل علف-خرداد16

6 June- weedy control هاي هرزعدم کنترل علف-خرداد16

6 June- weed infested
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شود کـه بـا   سبب کاهش ماده خشک میکشت تأخیري اشاره کرد که
) 31(ي ) مطابقت دارد. ساالر28و3نتایج برخی از محققین دیگر نیز (

خیري را ناشـی از واقـع شـدن    علت کاهش ماده خشک در کشـت تـأ  

قسمت بیشتري از دوره رشد در فصلی که چندان مناسب رشـد نبـوده   
است و میزان انرژي خورشیدي رو به کاهش بوده است، نسبت داد.  
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بوته در 50. ربع، مبوته در متر40. مربع، بوته در متر30. روند تغییرات ماده خشک سویا در طی فصل رشد. .- 2شکل 
بوته در متر مربع60. مربع، متر

Figure 2- Changes trend of soybean dry matter during the growing season

.  .30 plants per square meter.  .40 plants per square meter  .50 plants per square meter .  . 60 plants per
square meter

هاي هرز عدم کنترل علف–فروردین28

17 April- weed infested

هاي هرز_عدم کنترل علف-اردیبهشت22

12 May- weed infested

هاي هرز_فعدم کنترل عل-خرداد 16

6 June- weed infested

هاي هرز _کنترل علف–فروردین28

17 April- weedy control

هاي هرز_کنترل علف-اردیبهشت 22

12 May- weedy control

هاي هرز_کنترل علف-خرداد 16

6 June- weedy control
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بوته (در شرایط کنتـرل علـف  50بوته با 40کاشت تراکم در زود
-هاي هرز) از نظر تولید ماده خشک تفاوتی نشان ندادند امـا در تـاریخ  

هاي بیشتر، ماده خشک بیشتري تولیـد شـد   هاي کاشت دیرتر و تراکم
رود اگر تاریخ کاشـت دیرتـر باشـد، بـاال بـردن      )، احتمال می2(شکل 

جبران سازد. در شـرایط عـدم کنتـرل    راتراکم کاشت کاهش عملکرد 
30هاي هرز ماده خشک در سه تاریخ کاشت با افزایش تـراکم از  علف

هـا (گیـاه   ). در حالتی که تمام گونـه 2بوته افزایش یافت (شکل 60به 
گونـه اي و بـین گونههاي هرز) حضور دارند، رقابت درونزراعی و علف

افـزایش تولیـد مـاده خشـک     اي برقرار است، افزایش تراکم منجر به 
هـاي هـرز در   خواهد شد. یکی از دالیل دیگر آن رقابـت کمتـر علـف   

هاي باالي گیاه زراعی است.تراکم
برداري بهتر سویا از فضا، مواد غذایی با توجه به نتایج، بدلیل بهره

هاي هرز، مـاده خشـک نسـبت بـه عـدم      و آب در شرایط کنترل علف
) گـزارش  27و29ت. برخی محققـین ( هاي هرز بیشتر اسکنترل علف

هاي هرز بـر شـاخص سـطح بـرگ     کردند که اثرات منفی تداخل علف
گیاه زراعی سبب کاهش جذب منابع و تجمع مـاده خشـک گیـاه مـی    

مربع) در تاریخگرم بر متر661/95گردد. کمترین تجمع ماده خشک (
هاي بوته در شرایط عدم کنترل علف30فروردین در تراکم 28کاشت 

). کاهش تولید مـاده خشـک بـدلیل فصـل     2هرز، مشاهده شد (شکل
هـاي هـرز و   اي علـف گونـه نامناسب، تراکم کم و رقابت درون و میان

سویا است.

)CGRسرعت رشد محصول (
گیري از معادالت ماده خشک تجمعـی نسـبت بـه زمـان     با مشتق

).3شد (شـکل  سرعت رشد محصول محاسبه و نسبت به زمان ترسیم
و در نتیجه پایین 1در مراحل اولیه به دلیل کامل نبودن پوشش گیاهی

بودن درصد جذب نـور خورشـید، سـرعت رشـد محصـول بـه کنـدي        
یابد. اما با افزایش میزان سطح برگ گیـاه و نیـز شـاخص    میافزایش

سطح برگ و در نتیجه کاهش تلفات انـرژي تابشـی خورشـید، میـزان     
یـاهی در واحـد سـطح و در نتیجـه میـزان رشـد       تولید ماده خشـک گ 

محصول با سرعت بیشتري افزایش پیدا کرد. با این حال پس از اینکه 
میزان رشد محصول با سرعت بیشتري افـزایش پیـدا کـرد، و سـرعت     

رسید. در پایان فصل رشـد  09/16رشد محصول به حداکثر مقدار خود 
هـاي  یـزش بـرگ  به دلیل کاهش میزان رشد رویشی و نیـز پیـري و ر  

گیاه، که در نتیجه موجب کـاهش میـزان شـاخص سـطح بـرگ شـد،       
.)3میزان سرعت رشد محصول کاهش یافت (شکل 
مراحل نهـایی رشـد   روند کاهشی میزان سرعت رشد محصول در

هاي باالتر با سرعت بیشتري به وقوع پیوسته است کـه ایـن   در تراکم

1- Canopy

ـ   هـاي بـاالتر و در   راکمموضوع به دلیل رقابت بیشتر بین گیاهـان در ت
ها و کاهش شاخص سطح برگ بوده اسـت.  نتیجه ریزش سریعتر برگ

هـاي  هـاي رشـد در تـاریخ و تـراکم    ) در بررسی شاخص14ابراهیمی (
مختلف کاشت سویا به این نتیجه رسید که سرعت رشـد محصـول در   
اواخر دوره رشد (مرحله پرشدن دانه) با کـاهش سـطح بـرگ و مسـن     

و 25بوته نسـبت بـه   50هاي باالتر (خصوص در تراکمشدن گیاه، به
بوته) روند نزولی پیدا کرد و با نتایج فوق مشـابهت دارد. همچنـین   33

) در بررسی اثر تداخل سورگوم بر سـویا گـزارش   26راعی و همکاران (
30و 20هـاي  تر از تراکمبوته سریع50و 40هاي کردند که در تراکم

حداکثر سرعت رشد محصول رسـید و زودتـر نیـز    بوته در متر مربع به 
ها دلیل این امر را افزایش رقابت درون گونـه حالت نزولی پیدا کرد آن

اند. هاي باال نسبت دادههاي سویا در تراکماي بوته
مربع بـر  گرم بر متر24/22بیشترین مقدار سرعت رشد محصول (

در متـر مربـع در   بوته50اردیبهشت و تراکم 22روز) در تاریخ کاشت 
). حـداکثر سـرعت   3هاي هرز مشاهده شد (شـکل  شرایط کنترل علف

شود که گیاه از تراکم مطلوب و توزیـع  رشد محصول زمانی حاصل می
مناسب که براي حداکثر استفاده از نور و عوامل محیطی مطابقت دارد، 

هـا موقعیـت مناسـبتري بـراي     )، در واقع بـرگ 4و24برخوردار باشد (
-و سرعت رشد محصول افزایش میتابش و فتوسنتز پیدا کردهجذب

یابــد. برخــی محققــان معتقدنــد کــه ســرعت رشــد محصــول ارتبــاط 
کمترین مقدار سرعت رشد ).16مستقیمی با سطح فتوسنتزکننده دارد (

فروردین 28مربع بر روز) در تاریخ کاشت گرم بر متر42/1محصول (
هاي هرز بود شرایط عدم کنترل علفبوته در متر مربع در30و تراکم 

که احتماال بدلیل کاهش تعداد بوتـه و کـم بـودن شـاخص     ).3شکل(
سطح برگ و نیز تـاریخ کاشـت زودهنگـام (درجـه حـرارت پـایین در       

باشـد. در منـاطق معتدلـه معمـوال بسـیاري از      ابتداي فصل رشد) مـی 
ه درجـه  لوبیا، سویا، سـورگوم)، کـ  محصوالت ردیفی بهاره (مثل ذرت،

حرارت مناسب براي رشد آنهـا باالسـت، کاشـت زود هنگـام موجـب      
). تـأخیر در  21شـود ( هاي هـرز) مـی  کاهش رشد آنها (نسبت به علف

روز 25تـا  13تاریخ کاشت نیز منجر به کاهش طول دوره رشد معادل 
).25نسبت به تاریخ کاشت مناسب شد (

هـاي هـرز   علفاي بین کنترل و عدم کنترل تفاوت قابل مالحظه
وجود دارد، که به علت شاخص سطح برگ بیشـتر و متعاقـب آن بـاال    

باشــد. وان اکــر و بــودن وزن خشــک تولیــدي در تیمــار کنتــرل مــی 
هاي هرز، ) در بررسی رقابت سویا با مخلوط طبیعی علف39همکاران (

کــاهش مــاده خشــک و ســرعت رشــد محصــول را گــزارش کردنــد. 
) بیان داشتند که سرعت رشد کلـزا  30(همچنین صفاهانی و همکاران 

در رقابت با خردل وحشی به دلیل کاهش شاخص سطح بـرگ و مـاده   
خشک تولیدي کاهش یافت.
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Figure 3- Changes trend of soybean crop growth rate during the growing season
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)RGRآهنگ رشد (
شود، در ابتداي فصل رشد بدلیل کوچـک  همانطور که مشاهده می

بودن گیاه و کم بودن وزن خشک کل آهنگ رشد بیشتر اما بـه مـرور   
آهنگ رشد با تغییرات وضعیت فتوسنتز و تنفس گیـاه  یابد.کاهش می

که در اواخر دوره رشد با پیشی گـرفتن تـنفس بـر    یابد، بطوريتغیر می
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گردد (شـکل  هاي هرز) منفی میدر عدم کنترل علففتوسنتز (به ویژه 
هـاي  محققین زیادي علت کاهش آهنگ رشد را افزایش سن برگ).4

هـاي  پایینی، در سـایه قـرار گـرفتن آنهـا و همچنـین افـزایش بافـت       
).12و33، 41ساختمانی که در فتوسنتز نقشی ندارند، نسـبت دادنـد (  

16روز) در تـاریخ کاشـت   گرم بر گرم بـر  127/0حداکثر آهنگ رشد (
هـاي هـرز   بوته در متر مربع در شرایط کنترل علـف 40خرداد و تراکم 

). که بدلیل تعداد بوته کم و نفـوذ بهتـر نـور بـه     4مشاهده شد (شکل 
باشـد.  هـاي هـرز مـی   اندازي علـف داخل کانوپی و همچنین عدم سایه

اشـاره  محققین دیگر نیز به حداکثر آهنگ رشد در تـراکم بوتـه کمتـر    
هـا و  ها، همپوشانی مناسـب بـرگ  کردند و علت آن توزیع مناسب بوته

اندازي کمتر آنها است که باعث استفاده بهتر از عوامـل محیطـی   سایه
). همچنین مطالعه دیگري نشان داد که علت افزایش آهنـگ  4گردید (

هاي هرز پهن برگ و باریک برگ ناشی رشد در تیمارهاي رقابت علف
).  1تر نور است (از نفوذ به

اي که آهنگ رشد به صفر رسـیده حـداکثر   توان گفت در نقطهمی
وزن خشک بدست آمده است. اما این برتري با گذشت زمان به دلیـل  

هـاي  رود. در تیمار عدم کنترل علفتولید ماده خشک کمتر، از بین می
هاي سویا بر هم، میـزان اندازي بوتههرز و سایههرز بدلیل وجود علف

هاي هـرز در  آهنگ رشد در این شرایط در مقایسه با تیمار کنترل علف
بوته 30خرداد و تراکم 16) در تاریخ کاشت 033/0خود (حداقل مقدار

).4مربع قابل مشاهده است (شکل در متر

عملکرد دانه
هاي زراعی از طریق مـدیریت مناسـب تـاریخ کاشـت و بـا      روش

بـراي  توانـد راهکـاري اکولوژیـک   گیري از تـراکم مطلـوب، مـی   بهره
هاي هرز باشند افزایش توان رقابتی گیاهان زراعی و کاهش رشد علف

هاي هرز نشان داد که بیشترین اثر متقابل تاریخ و مدیریت علف). 15(
اردیبهشـت در شـرایط کنتـرل علـف    22عملکرد دانه در تاریخ کاشت 

دست آمد (شـکل  کیلوگرم در هکتار ب274/1516هاي هرز با میانگین 
) با بررسی اثر تاریخ کاشت بـر ارقـام سـویا مشـاهده کـرد      6بورد (). 1

روز رشد رویشـی  60تا 55درکاشت اواسط فروردین، ارقامیکه کمتر از 
کـه در اواخـر   داشتند عملکرد مناسبی تولید نکردند در مقابـل ارقـامی  

اردیبهشت کشت شده و رشد رویشی مناسبی داشتند عملکرد مناسـبی  
نیز داشتند، وي اظهـار داشـت بـراي بـه دسـت آوردن نتـایج رقـابتی        

که خـاك بـه   مناسب محصوالت گرمادوستی همچون سویا باید زمانی
زنـی تسـهیل و   اندازه کافی گرم شده است، کاشت انجام شود، تا جوانه

تسریع شود.
هاي هـرز نشـان داد کـه    اثر متقابل تراکم کاشت و مدیریت علف

مربـع بـا میـانگین    بوتـه در متـر  40دانـه در تـراکم   بیشترین عملکرد 
هاي هرز بدسـت  کیلوگرم در هکتار در شرایط کنترل علف897/1305

بوته نداشت. کمترین عملکـرد  50داري با تراکم آمد، که اختالف معنی
کیلـوگرم در  781/191مربع با میـانگین  بوته در متر30دانه در تراکم 

هـاي هـرز بدسـت آمـد. و کـاهش      لفهکتار در شرایط عدم کنترل ع
ثیرات أ). از ت2درصدي نسبت به بیشترین عملکرد داشت (شکل 6/14

مهم افزایش تراکم بوته، کاهش عملکرد بـدلیل رقابـت شـدید جهـت     
باشـد. افـزایش   جذب منابع محیطی شامل آب، نور و مواد غـذایی مـی  

هش نور اندازي بیشتر موجب کاتعداد گیاه در واحد سطح به علت سایه
قابل استفاده براي هـر گیـاه خواهـد بـود و از ایـن رو باعـث کـاهش        

گردد مگر اینکه افزایش تعداد بوته در واحد سـطح تـا   عملکرد بوته می
حد مطلوب کاهش عملکرد تـک بوتـه را جبـران و عملکـرد در واحـد      

و تراکم کاشت نشـان  اثر متقابل تاریخ.)34دهد (سطح را افزایش می
اردیبهشـت و تـراکم   22داد که بیشترین عملکرد دانه در تاریخ کاشت 

کیلوگرم در هکتار بدسـت  955/1310بوته در متر مربع با میانگین 40
).3آمد (جدول 

گیري کلینتیجه
داشتن اطالعات کافی در مورد رقابت گیاه زراعی، علف هرز براي 

ل در ناحیه ریشه، باعث افزایش درك ما آب، خاك و دیگر روابط متقاب
بینـی  ي زراعی شـده و کمـک شـایانی در پـیش    هااز اکولوژي سیستم

). نتـایج  11هاي هرز خواهد شد (کاهش عملکرد در نتیجه تداخل علف
حاصل از این مطالعه نشان داد که ماده خشـک کـل، شـاخص سـطح     

اي هـ برگ، سرعت رشد محصول و آهنگ رشد در شرایط تداخل علف
هاي هرز کاهش یافت. کاشت هرز (عدم کنترل) نسبت به کنترل علف

خیري باعث کاهش ماده خشک، شاخص سطح برگ و أزود هنگام و ت
هاي شود که درجه حرارتگیري میچنین نتیجهسرعت رشد سویا شد. 

کاهش طول دوره رشد و پایین در اوایل دوره رشد در کشت زودهنگام
سـبب کـاهش مـاده    باال در کشت تأخیريهايناشی از درجه حرارت

هاي کمینـه و بیشـینه   خشک، شاخص سطح برگ شد. همچنین تراکم
ثیرگذار أهاي رشد تبوته در متر مربع) بر روي شاخص60و 30(تراکم 

40اردیبهشـت و تـراکم   22شود که تاریخ کاشت گیري میبود. نتیجه
سبب افزایش توان هاي رشد بوته در متر مربع عالوه بر بهبود شاخص

هاي هرز شد. و راهکاري اکولوژیـک بـراي   رقابتی سویا در مقابل علف
کاهش مصرف سموم شیمیایی و نیز کاهش اثـرات ناشـی از آلـودگی    

باشد.ها میمحیط زیست و سالمت انسان
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Figure 4- Changes trend of soybean growth rate during the growing season.
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