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  سویا هرز هايعلف کنترل بحرانی دوره بر زراعی عامل چند ثیرأت

 
  2پیروي رمضان و 1صالحیان حمید*

  ،قائمشهر واحد ،اسالمی آزاد دانشگاه زراعت، گروه استادیار1
  قائمشهر واحد ،اسالمی آزاد دانشگاه، هرز هاي علف رشته ارشد شناسیکار آموخته دانش2

  25/11/1395 پذیرش: تاریخ ؛18/5/1395 دریافت: تاریخ
  1چکیده
 که شود می تعریف زراعی گیاه زندگی چرخه از مقطعی عنوان هب هرز هاي علف کنترل بحرانی  دوره :هدف و  سابقه

 تاریخ، به توانمی دوره این بر ثرؤم عوامل از گردد. می عملکرد کاهش ترین یشب به منجر آن در هرز هاي علف تداخل
 ارقام است.  گذارثیرأت هرز هايعلف با تداخل بر زراعی گیاه کاشت تاریخ کرد. اشاره گیاهی تراکم و کاشت مورد رقم

 باشد. ها آن آللوپاتی یا و  قابتیر هاي ویژگی به مربوط است ممکن که متفاوتند یکدیگر با رقابت قدرت نظر از سویا
 در تاکنون عامل سه این ثیرأت مورد در دارد. بازدارندگی خاصیت هرز  هايعلف جمعیت روي نیز زراعی گیاه تراکم
   است. نشده انجام پژوهشی کار منطقه
 ناز دشت زراعی شرکت در واقع ايمزرعه در 1392 سال در جداگانه آزمایش دو در مطالعه این: هاروش و مواد

 تکرار سه در تصادفی کامل هاي بلوك طرح قالب در فاکتوریل پالت اسپلیت صورت به اول آزمایش شد. انجام ساري
 رقم و اصلی عامل عنوان به ماه) تیر 4 و خرداد 16( سطح دو در کاشت تاریخ شامل آزمایش هاي تیمار شد. اجرا

 بودند. فرعی عامل عنوان به فاکتوریل صورت هب وجین) زمان تیمار 12 (با وجین عامل و آجیلی) و 033 ارقام (شامل
 به تکرار سه و تیمار 24 با تصادفی کامل هاي بلوك طرح قالب در و عامل دو با پالت اسپلیت آرایش با دوم آزمایش

 انواع شامل دوم عامل و مترمربع) در بوته 42 و 31( سطح دو در سویا کاشت تراکم اول عامل آمد. در اجرا
 هر در گروه دو در سویا نموي مراحل اساس بر هاتیمار بود. سطح) 12( هرز علف رقابت و کنترل زمانی هاي مدیریت

 5، 3، 1 شدن)، (سبز صفر مراحل تا هرز هاي علف تداخل دسته دو به وجین عامل هاي تیمار گرفتند. قرار آزمایش دو
 تداخل تیمار گرفتن نظر در با شد. تقسیم شده یاد مراحل تا هرزيها علف کنترل هاي تیمار و گلدهی و برگی
 گامپرتز و لجستیک توابع با ترتیب به تیمار از دسته دو این هرز،علف بدون شاهد عنوان به صفر مرحله تا هرز هاي علف

   گردید. تعیین تراکم و رقم کاشت، تاریخ عامل سه براي هرز هاي علف بحرانی دوره و شد داده برازش
 و زود کاشت براي هرز هاي علف کنترل بحرانی دوره شروع قبول، قابل عملکرد کاهش درصد 5 احتساب با: هایافته
 گردید. برآورد کاشت از پس روز درجه 1258 و 1678 در دوره پایان و روز، درجه 359 و 29 ترتیب به سویا دیر

 و زنیجوانه براي تري بیش مهلت هرز هايعلف به زود، کاشت در هیکود و آبیاري از اعم مساعد زودتر فرصت
 77 اول آزمایش طول در هرز هاي علف تراکم متوسط گردید. دوره این شدن ترطوالنی به منجر و داده سویا با رقابت

                                                             
  hsalehian@yahoo.com :مسئول مکاتبه*
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 رقم دو هر براي بحرانی دوره شروع بودند. خروس تاج و ریزي  تاج پنبه، گاو غالب، هرز هاي علف و مربع متر در بوته
 زودتر بستن قابلیت و تر بیش رشد سرعت علت به 033 رقم بود. ترطوالنی آجیلی رقم براي دوره مدت ولی یکسان،
 دوره براي ايمحدوده سویا تراکم افزایش با داشت. تري کوتاه هرز هايعلف کنترل بحرانی دوره ،گیاهی کانوپی
 تاج خصوص هب هرز هايعلف تراکم کاهش طریق از موضوع این د.نگردی برآورد هرز هايعلف کنترل بحرانی
   شد. توجیه است محتاج نور به زنیجوانه جهت آن بذور که خروس

 بر ثرؤم محیطی هايفاکتور ثیرأت به تر بیش توجه ضرورت کاشت تاریخ علت به بحرانی دوره در اختالف: گیرينتیجه
 طلبد.می را هرز هايعلف شدیدتر کنترل به نیاز زود کاشت تاریخ نمود. روشن منابع محدودیت شرایط در را رقابت

 علف از استفاده کاهش ضمن 033 رقم از استفاده و تر بیش تراکم با سویا دیرتر کاشت شد مشخص مطالعه این در
  کند. می کم را بعد سال در محصول به آسیب ریسک کش،

 
  زراعی دیریتم عملکرد   کاهش، ،رقابت کلیدي:  هاي واژه

  
 مقدمه

 در هرز هاي علف کنترل مناسب زمان تعیین
 و )17 و 34( بوده ارزشمند بسیار تلفیقی مدیریت
 ).41( است زراعی تحقیقات کار پر موضوع

 1هرز هاي علف کنترل بحرانی دوره گیري اندازه
)CPWC( طراحی در قدم اولین    زراعی گیاهان در  

 دوره ).18( باشد می آمیز موفقیت تلفیقی مدیریت
 گیاه رشد از اي مرحله هرز هاي علف کنترل بحرانی
 تداخل جهت به مرحله ترین حساس که است زراعی

 کاهش از جلوگیري جهت و باشد می هرز  علف با
 ).6( شوند کنترل بایست می هرز هاي علف عملکرد،
 شروع با عملکرد افت از اجتناب جهت بنابراین

CPWC تا و شده وجین بایست می هرز هاي علف 
 هرز هاي علف رشد یابد. ادامه موضوع این دوره آخر
 کاهش موجب تواند نمی دوره این از بعد و قبل

 بحرانی دوره از آگاهی با ).31 و 33( گردد عملکرد
 زمان توان می محصول هر براي هرز هاي علف کنترل
 مصرف از )،14( تعیین را ها کش علف مصرف دقیق

 محیطی زیست هاي آلودگی که ها آن وقعم بی و اضافی

                                                             
1- Critical Period of Weed Control 

 را تولید هاي هزینه و )12( جلوگیري دارد دنبال به را
   ).7( کرد کم

 داده نشان CPWC به راجع شده انجام مطالعات
 ارقام مانند عامل چندین به دوره این مدت که است

 تاریخ ،)30 و 35( زراعی گیاه تراکم )،14( زراعی
 محیط و )10( هرز فعل تراکم )،37 و 38( کاشت

 علت به زراعی گیاه کاشت تاریخ دارد. بستگی )21(
 ها آن عملکرد هرز هاي علف با تداخل مقدار در تغییر

 کاشت که داد نشان )2006( ویلیامز سازد. می ثرأمت را
 ژوئن) (اواخر دیر کاشت به نسبت می) (اوایل زود

 باعث و شده هرز هاي علف زودتر  تداخل موجب
 روز  درجه 502 میزان به CPWC دترزو شروع

 سرعت با زراعی ارقام کلی طور  به ).38( است گردیده
 توان از کافی اندازي سایه و زیاد ارتفاع سریع، رشد

 تري کوتاه CPWC و بوده برخوردار باالتري رقابتی
 گزارش نیز )2003( چراغی و اصغري ).20( دارند
 رقم به نسبت )SC 704( ذرت دیررس رقم که دادند

 دارد تري کوتاه CPWC طول )SC 604( رس  متوسط
 تراکم افزایش که اند داده نشان دیگر مطالعات ).2(

 کم را CPWC مدت )1( زمینی سیب و )30( کلزا
   است. کرده
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 از  برخی رابطه مورد در اطالعات فقدان علت به   
 در هرز هاي علف کنترل مناسب زمان و زراعی عوامل
 تاریخ دو ثیرأت بررسی منظور به العهمط این منطقه،
 دو و آجیلی) و 033( رقم دو معمول)، و (زود کاشت
 دوره بر سویا مترمربع) در بوته 42 و 31( تراکم

 در زراعی گیاه این هرز هاي علف کنترل بحرانی
   شد. انجام ساري ناز دشت زراعی شرکت

  
 
 
 
 

 ها روش و مواد
 در داگانهج آزمایش دو چهارچوب در مطالعه این

 زراعی شرکت در هم مجاور مزرعه دو و مکان یک
 با شمالی) بخش غربی 25 (قطعه نازساري دشت
 طول شمالی، دقیقه 40 و درجه 36 ییایجغراف عرض
 -4 ارتفاع و یشرق قهیدق 10 و درجه 53 ییایجغراف

 ساالنه بارش مجموع .شد انجام ایدر سطح از متر
 و شیمیایی وصیاتخص باشد.می مترمیلی 591 منطقه

 )1 (جدول در آزمایش مورد مزارع خاك فیزیکی
   است. شده آورده

  آزمایش. محل خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات -1 جدول
Table 1. Physical and chemical soil properties in the experiment. 

 پتاسیم قابل جذب
گرم بر کیلوگرم) (میلی  

K absorbable 
(mg kg-1) 

قابل جذبفسفر   
گرم بر کیلوگرم) (میلی  

P absorbable 
(mg kg-1) 

 نیتروژن قابل جذب
گرم بر کیلوگرم) (میلی  

N absorbable 
(mg kg-1) 

درصد مواد 
 خنثی شونده

T. N.V% 

 اسیدیته
pH 

برداري  عمق نمونه
  متر) (سانتی

Depth 
sampling 

(cm) 

 

520 36.3 0.09 23 8.1 0-30  

 
 رس

Clay 
% 

لتسی  

Silt 
% 

 شن

Sand 
% 

وزن مخصوص ظاهري خاك 
  متر مکعب) (گرم بر سانتی

Bulk density 

 بافت خاك
Soil texture 

 

 (g cm-3)   69 28 3 1. 32 Clay   
 گاوآهن توسط ابتدا موردنظر زمین اول: آزمایش
 و شد زده دیسک آن دنبال به و شخم دار برگردان

 خاك، آزمایش اساس بر گیاه غذایی نیاز مینأت جهت
 منبع از )N( خالص نیتروژن هکتار در کیلوگرم 25
 از )P2O5( فسفات هکتار در گرم کیلو 80 و اوره کود
 آزمایش شد. استفاده تریپل فسفات سوپر کود منبع

 هاي بلوك طرح قالب در فاکتوریل اسپلیت صورت به
 هاي کرت گردید. اجرا تکرار سه با تصادفی کامل

 4 و خرداد 16( کاشت تاریخ سطح دو شامل اصلی،
 عامل دو متقابل اثرات شامل فرعی هاي کرت و تیر)
 هرز هاي علف مدیریت و )2آجیلی و 0331 (ارقام رقم

                                                             
 رس و چند شاخه ، میان5از گروه رسیدگی  - 1

 تر و تک شاخه ، اندکی زود رس5از گروه رسیدگی  - 2

 هرز هاي علف از عاري تیمارهاي شامل سطح 12 (در
 دهی گل و برگی پنج برگی، سه برگی، یک شدن، سبز تا
 تیمار دو و شده یاد هاي دوره در تداخل تیمارهاي و

 بدین بود. هرز) هاي علف حذف و رقابت شاهد
 در هرز هاي علف رقابت یا مدیریت هاي تیمار ترتیب

 تعیین براي اول گروه که گرفتند قرار تایی پنج گروه دو
 براي دوم گروه و هرز علف از عاري بحرانی دوره
 دوره (اجزاي هرز علف حذف بحرانی دوره تعیین

 تمام در هرز هاي علف بود. هرز) علف کنترل بحرانی
 تیمارهاي در شد. وجین دستی صورت هب تیمارها

 و شده وجین شده یاد مراحل تا ها کرت ،اول گروه
 هرز هاي علف به سپس بودند، هرز علف از عاري
 شد داده فصل پایان تا سویا با رقابت و رویش اجازه
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 ابتداي از هرز هاي علف دوم، گروه تیمارهاي در و
 شده یاد مراحل از ولی داشتند تداخل سویا با فصل

 از عاري فصل، پایان تا زراعی گیاه و شدند وجین
 ردیفی صورت هب کاشت عملیات ماند. باقی هرز علف
 کاشت هاي ردیف روي بر بوته دو فواصل شد. انجام
 بود متر سانتی 40 ها ردیف بین فاصله و متر سانتی شش

 چهار به توجه با ها کرت عرض مترمربع). در بوته 41(
 متر سه ها آن طول و متر 2/1 کرت هر در کشت خط

 هرز هاي علف از برداري نمونه براي شد. گرفته نظر در
 استفاده متر یک طول به کرت هر میانی ردیف دو از

 تیمارهاي در هرز هاي علف از برداري نمونه شد.
 قبل و رقابت مجاز زمان آخرین در هرز علف تداخل

 در هرز علف از عاري تیمارهاي براي و وجین از
 از پس ها نمونه گرفت. انجام سویا برداشت زمان

 72 مدت به و شدند شمارش گونه، و جنس به تفکیک
 قرار گراد سانتی درجه 70 دماي با آون در ساعت
 محاسبه تفکیک به ها آن خشک وزن سپس و گرفته
 نوبت دو در سویا خوار غالف کرم کنترل براي شد.

 آوانت کش حشره از ماه) مرداد 4 و تیر 25(
 در لیتر میلی 250 میزان به )SC15 (ایندوکساکارب

 قارچ از نیز سویا داخلی سفیدك کنترل جهت و هکتار
 بذر عفونی ضد هنگام هزار در دو میزان به کاپتان کش

 هر کناري ردیف دو رشد، فصل پایان در شد. استفاده
 اثر عنوان به میانی يها ردیف انتهاي از متر نیم و کرت

 کرت هر در مانده باقی سطح و شد حذف اي حاشیه
  .شد برداشت دانه عملکرد تعیین جهت مترمربع) 8/0(

 مشابه دهی کود و زمین تهیه عملیات :دوم آزمایش
 پالت اسپلیت صورت به آزمایش این بود. قبل آزمایش

 تیمار 24 با تصادفی کامل هاي بلوك طرح قالب در و
 کاشت تراکم اول عامل درآمد. اجرا به کرارت سه و

 عامل و مترمربع) در بوته 42 و 31( سطح دو در سویا
 رقابت و کنترل زمانی هاي مدیریت انواع شامل دوم

 تیمارهاي بود. سطح) شش کدام (هر هرز علف
 شش گروه دو شامل دوم عامل در شده انتخاب
 (مانند بودند رقابت تیماري شش و کنترل تیماري
 دوم عامل و اصلی پالت در اول عامل اول). آزمایش

 هاي علف کنترل شدند. داده قرار فرعی هاي پالت در
 صورت دستی وجین صورت به مرحله هر در هرز

 بحرانی دوره تعیین براي اول گروه تیمارهاي گرفت.
 دوم گروه تیمارهاي و دوره) (پایان هرز علف کنترل
 (شروع هرز لفع رقابت بحرانی دوره تعیین براي

 سوابق بررسی از پس گرفت. قرار استفاده مورد دوره)
 ايگونه تنوع و تراکم لحاظ به شده انتخاب زمین
 شده انتخاب قطعه سازي آماده عملیات هرز،هايعلف
 صورت دستی 1392 خرداد پانزده در کاشت و انجام

 بین فواصل بود. 033 شده کاشته رقم گرفت.
 8 و 6 ردیف روي و 40 سویا کاشت هاي ردیف
 سطح دو به رسیدن براي نهایی تنک از پس متر سانتی
 نظر در مربع متر در بوته 31 و 42 یعنی تراکم فاکتور
 نحوه و هرز هاي علف از برداري نمونه شد. گرفته

 اول آزمایش مشابه دانه عملکرد تعیین براي برداشت
   بود.

 رزه هاي علف کنترل بحرانی دوره تعیین منظور به
 از یک هر عملکرد درصد ابتدا آزمایش، دو هر در

 تداخل بدون شاهد تیمار میانگین به نسبت ها کرت
 وایازي روش از استفاده با سپس و شده محاسبه

 این در شدند. تعیین بحرانی دوره اجزاي خطی، غیر
 گامپرتز رگرسیونی غیرخطی معادالت از  مطالعه
 هرزعلف از عاري بحرانی دوره تعیین براي )1 (معادله

 بحرانی دوره تعیین جهت )2 (معادله لجستیک و
 هر منحنی رسم از شد. استفاده هرز هاي علف تداخل

 موردنظر عوامل متفاوت سطوح براي معادالت از یک
 دوره پایان و شروع نقاط ،مختلف هاي  دستگاه در

 مجاز افت درصد 5 مقدار گرفتن نظر در با بحرانی،
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 آمد دست به تداخل، بدون تیمار با همقایس در عملکرد
 رابطه دو از یک هر ضرایب محاسبه و پردازش ).38(
   گرفت. انجام SAS افزار نرم از استفاده با

  Y= A exp(-B exp(- K GDD))        )1(رابطه 

=Y                   )2(رابطه  ( ା
ଵାୣ୶୮(ିାீ))  

 از درصدي اساس رب عملکرد :Y لجستیک معادله در
 :D پایینی، مجانب خط :C هرز، هايعلف کنترل

 :B و A پایینی، و باالیی مجانب خط بین تفاوت
 دوره :GDD منحنی، شکل کننده تعیین هايپارامتر
 گامپرتز: معادله در شدن. سبز از هرز هايعلف تداخل

Y: هايعلف کنترل از درصدي اساس بر عملکرد 
 هايپارامتر :K و B یینی،پا مجانب خط :A هرز،
 کنترل دوره طول :GDD منحنی، شکل کننده  تعیین
 ترسیم و هاداده آنالیز ).4( شدن سبز از هرزهايعلف

 Excel و SAS افزارهاينرم از استفاده با جداول
 LSD آزمون از هامیانگین مقایسه براي و شده انجام

  گردید. استفاده درصد 5 احتمال سطح در
 
 
 
 
 
 

  بحث و نتایج
  اول آزمایش

 هرز هاي علف تراکم :هرزعلف توده زیست و تراکم
 تر بیش درصد شش خرداد) 16( زود کاشت تاریخ در
 فراوانی ترین بیش بود. تیر) 4( دیر کاشت تاریخ از

 به خروستاج و ریزيتاج گاوپنبه، هاي گونه را  نسبی
 توده زیست ).2 (جدول دادند اختصاص خود
 برداشت زمان در زود، کاشت در نیز هرز هاي علف

 سهم ترین بیش که هایی گونه بود. تر بیش درصد دو
 قبل مانند دادند اختصاص خود به را توده زیست

 سویا کاشت .بودند خروستاج و ریزيتاج گاوپنبه،
 روز طول تفاوت علت به تیرماه اول از بعد و قبل

 شود. می خاصی شناختی بوم و ریختی تغییرات باعث
 گیاه ارتفاع تیر اول از بعد روز طول افزایش با همراه
 یابد می افزایش بوته در ساقه به گ بر نسبت و کاهش

 توده زیست کاهش توان می روي این از ).29(
 صفت به )2 (جدول دیر کاشت در را هرز هاي علف
 در نیز )2013( همکاران و خاکزاد داد. نسبت اخیر

 خرداد) 17 با مقایسه در تیر 6( سویا دیر کاشت
 دست هب هرز هاي علف براي کمتري توده زیست
  ).16( آوردند

اي (بر حسب درصد) دو تاریخ هرز و ترکیب گونههايتوده (گرم در مترمربع) علف متوسط تراکم (بوته در مترمربع) و زیست -2جدول 
  هاي آزمایشی.کاشت در واحد

Table 2. Mean of weed density (p m-2), biomass (g m-2) and species composition (%) in two planting dates within 
experimental units. 
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  زود  80  -  36  12  18  7  5  12  6  2  1  1
Soon 

  دیر  75  -  27  16  24  7  2  9  8  3  3  1
Late 

  زود  -  2706  44  17  15  5  3  9  3  1  2  1
Soon 

  دیر  -  2650  29  17  24  5  3  10  5  1  5  1
Late 
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 بحرانی دوره شروع سویا زود کاشت تاریخ براي
 درجه 29 قبول قابل عملکرد کاهش درصد 5 براساس

 محاسبه سبزشدن) مرحله (معادل کاشت از پس روز 
 این زآغا زمان دیر کاشت براي اما .)3 جدول( شد

 مرحله (معادل کاشت از پس روز درجه 359 دوره

 هرز هاي علف بنابراین گردید. برآورد برگی) چهار
 وجین زود کاشت تاریخ در زودتر روز چند بایست می

 هاي علف کنترل بحرانی دوره پایان ).1 شکل( شوند
 در زود کاشت و رسیدگی ابتداي دیر کاشت در هرز

  ).3 (جدول شد حاصل کامل رسیدگی
 

 رشدي مرحله و کاشت از پس رشد روزهاي درجه حسب بر کاشت تاریخ دو در سویا هرزهايعلف کنترل بحرانی دوره -3 جدول
  زراعی. گیاه

Table 3. Critical period of weed control in two soybean planting dates according to degree day after crop planting and 
growth stages. 

    Critical period بحرانی دوره
  رشدي مرحله

Growth stage 
  رشد روز درجه

Growth degree day 
  زمان

Time  
  کاشت تاریخ

Planting date 
  سبزشدن

Emergence  
  شروع  29

Beginning 
  زود

soon  
  کامل رسیدگی

Complete maturity 
 پایان  1678

End  
  زود

soon  
  برگی چهار

Fourth trifoliate 
  شروع  359

Beginning 
  دیر

Late 
  رسیدگی ابتداي

Initial maturity 
 پایان  1258

End  
  دیر

Late 
 

 کاشت در هرز هاي علف کمتر توده زیست و تراکم
 هرز هاي علف با سویا تر بیش رقابت معنی به دیر

 و تراکم از هرز هاي علف کانوپی دیر، درکاشت است.
 متفاوت واکنش بود. برخوردار کمتري دوام مدت

 است ممکن هرز هاي علف و زراعی گیاه فتوپریودیک
 هاي علف بذور زود، کاشت با باشد. دیر کاشت نفع به

 مانند زنیجوانه شرایط شدن مساعد علت به هرز
 به آغاز و زده جوانه کاشت، ابتداي دهیکود و آبیاري

 نسبت بذور این از حاصل هاي گیاهچه کنند.می رشد
 بوده برخوردار باالتري قدرت از سویا تریرد کاشت به
 به نسبت 1پایه رویشی مرحله ترزود احراز علت به و

 ماه) تیر 15 از (بعد روز کوتاهی القاي شرایط
 ویلیامز ).23( دهند می نشان تري بیش حساسیت

 نسبت می) (اوایل ذرت زود کاشت هنگام نیز )2006(

                                                             
1- Basic vegetative phase 

 هاي علف خلتدا فشار ژوئن) (اواخر دیر کاشت به
 ).38( کرد برآورد تري بیش مقدار به و زودتر را هرز
 لحاظ (به هرزعلف مهمترین گاوپنبه نیز ما آزمایش در

 به مطالب این ).2 (جدول بود) توده زیست و تراکم
 دارد. اشاره گاوپنبه کوتاهی روز

علت تاریخ کاشت ضرورت  به CPWCاختالف در 
بر رقابت را گوشزد  تر از عوامل محیطی مؤثر درك بیش

 19کند. تجزیه نتایج حاصل از یک آزمایش در  می
مکان نشان داد که دماي ابتداي فصل و قابلیت  -سال

دسترسی به آب در اوایل فصل عمدتاً بر رقابت ذرت 
) نیز هنگام 2006). ویلیامز (24با گاوپنبه مؤثر است (

هرز را کندتر و هاي  تداخل علف کاشت دیرتر ذرت
 ).38دست آورد ( تر بهفضعی
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 تاریخ دو براي هرز هايعلف تداخل زمان افزایش )b( و هرزعلف از عاري دوره افزایش )a( از تابعی که سویا نسبی عملکرد -1 شکل

 به CPWC پایان و شروع یینتع جهت )1 (معادله گامپرتز و )2 (معادله لجستیک معادالت به توجه با a و b هاي منحنی است. کاشت
  شدند. برازش ترتیب

Figure 1. Soybean relative yield as a function of (a) increasing duration of weed free period, and (b) increasing 
duration of weed interference, for two planting dates. b and a curves predicted from fitting the Logistic model 
(Equation 2) and Gompertz model (Equation 1) were used to estimate the beginning and end of the CPWC, 
respectively. 

 
 تیمارهاي از حاصل عملکرد هايداده براساس

 یک، شدن، سبز مراحل تا هرزعلف از عاري و تداخل
 براي بحرانی دوره شروع دهی گل و  برگی پنج و سه
 (آجیلی)، رسزود و )033( رس  میان رقم دو هر

 شد. آغاز شدن سبز مرحله از حدوداً و بوده مساوي
 دیرتر آجیلی رقم در بحرانی دوره اتمام مقابل در

 دوره ).2 شکل( پیوست وقوع به دهی) غالف (انتهاي
 به بستگی تنها نه هرز هاي علف کنترل بحرانی

 )13( داشته هوایی و آب ناطقم و جغرافیایی موقعیت
 نیز مطالعه مورد ارقام و زراعی گیاه نوع به بلکه

 هاي علف کنترل بحرانی دوره طول ).41( است وابسته
 که بود 033 رقم از تر   طوالنی آجیلی رقم در هرز
 رقم تر بیش رشد و زنی جوانه سرعت علت به تواند می

 یاهیگ پوشش زودتر شدن  بسته موجب که باشد 033
  میان عبارتی به است. شده آن رقابتی توان افزایش و

 هاي علف با آن بهتر رقابت سبب 033 رقم بودن رس
 بحرانی هاي دوره نتایج ).40( است گردیده هرز

 آمده دست به نتایج با مطالعه این در دانه عملکرد
 .)2( داشت مطابقت )2003( چراغی و اصغري توسط
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 رقم دو  براي هرز هايعلف  تداخل زمان افزایش )b( و هرزعلف از عاري دوره افزایش )a( از  تابعی که سویا  نسبی عملکرد - 2 شکل
 ترتیب به CPWC پایان و شروع تعیین جهت )1 (معادله گامپرتز و )2 (معادله لجستیک معادالت به توجه با a و b هاي منحنی است.

  شدند. برازش
Figure 2. Soybean relative yield as a function of (a) increasing duration of weed free period, and (b) increasing 
duration of weed interference, for two soybean cultivars. b and a curves predicted from fitting the Logistic model 
(Equation 1) and Gompertz model (Equation 2) were used to estimate the beginning and end of the CPWC, 
respectively. 

 
 دوم آزمایش

 هاي علف تراکم :سویا کم تراکم در هرز هاي علف
 31(  سویا کم تراکم در رقابت، و حذف تیمارهاي هرز
 است. شده آورده )b3 (شکل در مترمربع) در بوته

 هم وقیاق) خروس تاج ،(گاوپنیه سویا هرز هاي علف
 سویا رشد با توام و شده سبز زراعی گیاه با زمان
 یافت. تغییر ايزنگوله صورت هب تقریباً شان تعداد
 سه برگ اولین مرحله از هرز هاي علف تعداد

 را این که کرد پیدا نزولی روند بعد به )V1( اي برگچه
 نسبت منابع کاهش و رقابت یافتن شدت به توان می
 گزارش )2001( وچائیچی احتشامی ).3 و 39( داد

 دوره طول در هرز هاي علف کل تراکم که کردند
 دهد، می نشان خود از نامنظمی روند سویا در رقابت

 هرز هايعلف تراکم برگی سه مرحله تا که طوري هب
 تراکم مرحله این از بعد اما داشت، داري معنی افزایش

 هايعلف وجین،  تیمارهاي در ).8( یافت کاهش ها آن
 تا سپس و شده حذف مقرر هايدوره پایان تا هرز

 افزایش با شدند. رها خود حال به برداشت مرحله
 تعداد هرز، هاي علف از عاري روزهاي تعداد
 نزولی روند دوباره، رویش از ناشی هرز هاي علف
 هاي علف از عاري روزهاي تعداد بر چه هر داد. نشان
 روزهاي تعداد بر نسبت انهم به گردد افزوده هرز
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 کم برداشت مرحله به زراعی گیاه رسیدن تا مانده  باقی
 هرز هاي علف مجدد رویش فرصت بنابراین و شده
  شود.می کاسته نیز

 ترکیب :سویا زیاد تراکم در هرز هاي علف تعداد
 در بوته 31( کم تراکم در هرز هاي علف اي گونه

 در تنها مترمربع) در بوته 42( سویا زیاد و مترمربع)
 نشان نتایج داشت. فرق یکدیگر با خروس تاج مورد

 تمام در شده سبز خروس تاج گیاهچه تعداد که داد
 صفر سویا زیاد تراکم در رقابت و وجین تیمارهاي

 زراعی گیاه یک کانوپی حضور ).4 (جدول بود

 دماي مورد در محدودي تغییرات ایجاد باعث تواند می
 پوشش بدون زمین به نسبت آن رنو و رطوبت خاك،
 بذر اندازه که است آن بر اعتقاد طرفی از ).15( گردد
 زنی جوانه جهت نور، به آن حساسیت در هرز علف
 داراي کوچک بذور که طوريبه است. ثرؤم بسیار

 درشت بذور ولی )26( بوده نور به حساسیت باالترین
 این در ).5( دارند عامل این به کمی حساسیت

 و قیاق و ریز بذور نماینده خروستاج مایشآز
 ..آمدند حساب به درشت بذور عنوان هب گاوپنبه

 

  هاي مختلف سویا.هرز به تفکیک گونه در تراکمهاي زیست توده علف -4جدول 
Table 4. Biomass weed species on separation in soybean different density.  

  (گرم در مترمربع) بیوماس
Biomass (g m-2)  گونه  

Species  زیاد  
High  

  کم
Low  

571.20 a  720.80 a  گاوپنبه  
Abutilon theophrasti L. 

17.50 b  3.50 a  قیاق  
Sorghum halepense L. 

0 b  1.56 a  تاج خروس  
Amaranthus retroflexus L. 

  باشد. می LSDد با استفاده از آزمون درص 5دار در سطح احتمال حروف مشابه در هر ردیف حاکی از عدم اختالف معنی
Similar letters in each row shows not significant different at p=0. 05 by LSD test. 
   

 است نور به حساس خروس  تاج بذور
 شدن سبز کاهش دلیلبنابراین  ).1مثبت (فتوبالستیسیته

 نور محدودیت به توان می را سویا تر بیش تراکم در آن
 موهلر ).28 و 32( داد ارتباط تیمار این کانوپی زیر رد
 حضور در دیگر، تحقیقی در نیز )1992( کاالوي و

 هاي گیاهچه تراکم کاهش شیرین ذرت کانوپی
 کانوپی زیر در نور مقدار بودن پایین به را خروس تاج

 دو در گاوپنبه هاي گیاهچه تراکم دادند. نسبت ذرت
 ).25( نداشت داري نیمع تفاوت سویا مختلف تراکم

 بذور زنی جوانه میزان اند داده نشان نیز دیگر آزمایشات
 و 5( باشد می مشابه روشنایی و تاریکی در گاوپنبه

                                                             
1- Positively photoblastic 

 درصد از سویا تر بیش تراکم در قیاق بذور ).22
 که این به توجه با بود. برخوردار تري بیش سبزشدن

 نور کمیت کاهش به و بوده درشت هرز علف این بذر
  واکنش گرفت نتیجه توان می داده نشان واکنش
 هاي گیاهچه تعداد افزایش صورت به نور از اجتناب

 که تحقیقاتی در ).19( شود می دیده آن در شده سبز
 اي گونه عنوان به قیاق گونه از اند شده انجام تاکنون

 است شده گفته سخن مثبت نوري حساسیت فاقد
 انتهاي تا هرز ايه علف کل تعداد افزایش دلیل ).9(

 گیاه تراکم بودن کمتر سویا، کم تراکم در رشد فصل
 شدن بسته دیرتر سبب که )،4 (جدول است  زراعی

 فرصت هرز هاي علف نتیجه در شده انداز سایه
  اند.یافته گسترش و رشد براي تري بیش
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 ظهور =V1 شدن، سبز =VE( سویا )b( کم تراکم و )a( زیاد تراکم در رقابت و حذف هايتیمار در هرز هايعلف تعداد - 3 شکل
 =C و دهیگل =R1 اي،برگچه سه برك پنجمین ظهور =V5 ،ايبرگچه سه برگ سومین ظهور =V3 اي،برگچه سه برگ اولین

 رشد. فصل تمام در )شاهدکنترل
Figure 3. Weed number in removal and competition treatments in high(a) and low(b) soybean density (VE=sprouting, 
V1=appearance first trifoliate leaf, V3=third trifoliate leaf, V5=fifth trifoliate leaf, R1=flowering and C=weed control 
in all season). 

  
 بحرانی دوره :هرز هاي علف  کنترل  بحرانی  دوره
 در بوته 31( یاسو کم تراکم در هرز هاي علف کنترل

 در عملکرد مجاز کاهش درصد 5 احتساب با مترمربع)
 کاشت، از پس روز درجه 1260 تا 468 زمانی فاصله
 تعیین رسیدگی اوایل تا برگی چهار مراحل در یعنی

 در بوته 42( سویا زیاد درتراکم ).a4 (شکل گردید
 هايعلف کنترل ضرورت منظور به ايدوره مترمربع)

 نیامد دست هب عملکرد کاهش از یريجلوگ جهت هرز
 ).b4 (شکل
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 و )b( زیاد تراکم در )+( هرزهايعلف به آلودگی و )Δ( رقابت از عاري هايدوره در سویا هرزهايعلف کنترل بحرانی دوره -4 شکل
  سویا. )a( کم تراکم

Figure 4. Critical period of weed control in weed free (Δ) and competition (+) duration in high (b) and low (a) 
soybean density. 

 
 سویا، تراکم سطح دو اختالف تنها شد گفته قبالً   

 زیاد تراکم در هرز علف این بود. خروس تاج وجود
 باالي تراکم در که این به توجه با نشد. دیده سویا

 بذر و شده بسته زودتر زراعی گیاه کانوپی کشت،
 مشاهده دارد، نیاز نور به زنی جوانه جهت گونه این

 یکی رسد. می نظر هب منطقی هرز هاي علف کمتر تراکم
 هاي علف کنترل بحرانی دوره طول بر ثرؤم عوامل از

 آزمایش این در ).27( باشد می هرز علف تراکم هرز،
 کنترل بحرانی دوره زراعی، گیاه تراکم افزایش با

 اي محدوده بلکه شد، تر کوتاه تنها نه هرز هاي علف
 تعیین و درصد) 5 سطح (در قبول قابل خسارت براي

 با رابطه در نیز دیگري گزارشات نگردید. محاسبه آن
 سویا هرز هاي علف کنترل بحرانی دوره وجود عدم
  ).11 و 36( است شده ارائه

  

  گیري نتیجه
 دوره کاهش باعث ماه تیر ابتداي در سویا کاشت

 علت به موضوع این شد. هرز ايه علف کنترل بحرانی
 تطابق عدم و هرز هايعلف توده زیست و تراکم افت
 هرز، علف مهمترین عنوان به گاوپنبه فتوپریودیک نیاز

 علت به نیز 033 رقم بود. حاصله محیطی شرایط با
 آن، کانوپی شدن بسته زودتر و تر بیش رشد سرعت

 ت.داش تري کوتاه هرز هاي علف کنترل بحرانی دوره
 فشار عملکرد، افت کاهش ضمن سویا تراکم افزایش
 دوره نسبی حذف طریق از را هرز هاي علف رقابت

 رقم از استفاده رسد می نظر به داشت. دنبال به بحرانی
 مدیریت ضمن مطلوب، تراکم و ماه تیر اوایل در 033
 دوره کردن رنگ کم طریق از هرز هاي علف بهتر

 ها، کش علف از فادهاست ماندگاري کاهش و بحرانی
 مقایسه طریق از دارد. دنبال به نیز را تري بیش عملکرد
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 دانه عملکرد افت میزان و هرز هاي علف توده زیست
 کاشت تراکم اهمیت مطالعه، مورد عوامل بین در سویا

 قرار آخر رتبه در کاشت زمان ثیرأت و اولویت در
   گیرد. می
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