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  چکیده
در  هرز، آزمایشیيها علفدر شرایط رقابت  ).Glycine max L(ا سوی کمی و کیفیعملکرد  برتراکم بوته فاصله ردیف و  ریمنظور بررسی تأث به

 سـه  هاي کامل تصـادفی بـا   قالب طرح بلوك اسپلیت فاکتوریل در صورت  آزمایش به این. جرا شدا 1389یاسوج در تابستان  مزرعه دانشکده کشاورزي
فاکتوریل فاصله  شامل فرعیو عامل ) طبیعی مزرعه هرزهاي  علف کنترلو عدم  کنترل دو سطحدر (هرز  ت علفرقاب اصلی شامل عامل .انجام شد تکرار
 نشان داد حاصل از این آزمایش نتایج .بود) بوته در مترمربع 60 و 50، 40 با سه سطح(کاشت  و تراکم) متر سانتی 60 و 45، 30 سه سطح با(سویا  ردیف
که بیشترین عملکرد گردد، به طوريافزایش می داريسویا و کاهش فاصله ردیف آن عملکرد دانه این محصول به طور معنی افزایش تراکم کاشت که با

همچنـین رقابـت   . دست آمدبه ) کیلوگرم در هکتار 2368(متر سانتی 30و فاصله ردیف ) کیلوگرم در هکتار 2405(بوته در متر مربع  60دانه در تراکم 
افزایش تراکم و کاهش فاصله ردیف سویا، عملکـرد روغـن را افـزایش داد در    . درصدي عملکرد دانه سویا شد 37دار عث کاهش معنیهرز باهايعلف
همچنین با افزایش تراکم و کاهش فاصله ردیف سویا، . درصدي عملکرد روغن و پروتئین گردید 41و  38هرز منجر به کاهش هايکه رقابت علفحالی

بوتـه در   60و تـراکم کاشـت   ) گـرم  3/531(متري سانتی 30که کمترین وزن خشک از فاصله ردیف طوري هرز کاهش یافت، بهيهاوزن خشک علف
هرز هاينتایج به دست آمده حاکی از مؤثر بودن افزایش تراکم کاشت و کاهش فاصله ردیف سویا براي کنترل علف. به دست آمد) گرم 2/523(مترمربع 

  .باشدمی
  

  روغن، عملکرد دانهپروتئین، آرایش کاشت،  :هاي کلیديهواژ
  

   1 مقدمه
وارد کننده روغن   کشور ما در حال حاضر یکی از کشورهاي عمده

) .Glycine max L( خام بوده که بیشتر این واردات به روغن سویا
ارزش این گیـاه بـه دلیـل روغنـی بـودن دانـه آن و       . اختصاص دارد

باشد ت تأمین پروتیئن انسان و دام میهمچنین مناسب بودن آن جه
)Naseri et al., 2010 .( کیلـوگرم دانـه    100طور متوسط از هر به

حـاوي  (کیلوگرم کنجاله  76کیلوگرم روغن و  18ارقام روغنی سویا، 
 ,Masuda & Golsmith(آیـد  به دسـت مـی  ) نیپروتئدرصد  40

گیاهان زراعـی  از دیرباز به عنوان رقیب اصلی  هرز هاي علف). 2009
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این گیاهان به دلیل رقابت با گیاهان زراعی بر سر نور، . اندمطرح بوده
آب و عناصر غـذایی، کـاهش کمیـت و کیفیـت محصـول و ایجـاد       

ساز توانند مشکلپناهگاهی مناسب براي حشرات و عوامل بیماریزا، می
آن ها و به تبع هرز به علفکشيها علفامروزه به دلیل مقاومت . باشند

هاي کنترل زراعی از اهمیـت  ها، روشکشمحدودیت استفاده از علف
هاي کنترل زراعی، افـزایش  از جمله روش. زیادي برخوردار شده است

هـرز بـا اسـتفاده از     يهـا  علـف توانایی رقابتی گیاه زراعی در مقابـل  
تعیین تراکم بهینه یکی از عوامل مهم . هاي کنترل تلفیقی است روش

ترین عملکرد، با توجه به شـرایط اقلیمـی هـر     ی به بیشبراي دستیاب
 Noormohammadi(باشـد  منطقه و ویژگی ارقام کشت شده مـی 

et al., 2001 .(توانـد یـک    افزایش تراکم گیـاهی مـی  که به طوري
از کـل موجـودي منـابع     یروش مؤثر براي افزایش سهم گیـاه زراعـ  

افـزایش تـراکم در   ا ب همراه ها  بین ردیف  فاصله کاهش .حیاتی باشد
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 وتواند از طریق استفاده کـاراتر از انـرژي خورشـیدي     ، میواحد سطح
 کـاهش رشـد  باعـث   ،انـداز سـایه  میـان  کاهش سریع انتقـال نـور از  

-تراکم باال و ردیف ،از طرف دیگر. شودو افزایش تولید هرز  هاي علف
 اندازي بیشتر، قدرت رقابتی محصـول بـا  هاي باریک به واسطه سایه

در این رابطه ). Miguel et al., 2005(دهد هرز را افزایش می علف
 134تـا   67 افزایش میزان بذر گنـدم از که است تحقیقات نشان داده 

را   ).Avena fatua L( وحشی یوالفکیلوگرم در هکتار، تولید بذر 
بـا   ،از سـوي دیگـر  ). Robert, 2004(دهـد   کاهش می% 25تا  21

شـاخص  مربـع   در متربوته  400 تا 200افزایش تراکم گندم در دامنه 
  هرز تربچه سطح برگ، وزن خشک و بذر تولیدي در واحد سطح علف

گنـدم    هرز بر عملکرد دانه این علف سوءثر ایافته و از  کاهشوحشی 
افزایش تراکم  همچنین. )Eslami et al., 2006(کاسته شده است 

کـاهش نقصــان   سـبب  ).Hordeum vulgare L( در گیـاه جـو  
کـه  طـوري  ، بهشد هرز یوالف وحشی در اثر تداخل علف دانهعملکرد 

مربـع همـراه بـا     بوته در متـر  280و  220، 160  کاشت جو در تراکم
مربع یوالف وحشی نشان داد که افزایش تراکم  بوته در متر 80تراکم 

 یرقابت اتثراز او  شدهیوالف وحشی  توده زیستکاهش موجب جو، 
 & Scursoni( دکاهـ  مـی گیـاه زراعـی    برابـر یـوالف وحشـی در   
Satorre, 2005.(  ــده در فاصــله ــته ش ــویاي کاش ــف   س  19ردی

متر بیشترین رقابت را با  سانتی 76متري نسبت به فاصله ردیف  سانتی
 دهـد و  نشـان مـی   ).Solanum nigrum L( ریـزي هرز تـاج  علف

بــه  185000 متــري از ســانتی 76افـزایش تــراکم در فاصــله ردیــف  
ریزي را به مقدار قابل توجهی هکتار وزن خشک تاج بوته در 432000

کنتـرل  گزارش شـده   ).Rich & Renner, 2007(دهد  کاهش می
متري با  سانتی 36هاي ردیفکشت با در  عملکرد سویا و هرزهاي علف

بیشـتر و   ،شکفدرصد میزان توصیه شده عل 25مصرف تراکم باال و 
 و م پایینمتري با تراک سانتی 60 هاي در ردیفبرابر با حالتی بود که  یا

ـ    کاشـته شــد درصــد توصـیه شــده   100مصـرفی  ش کــفمیـزان عل
)Samdani et al., 2005( . اظهار داشتند کـه محققین دیگري نیز 

بوته در هکتار و یا کـاهش   85000 به 10300افزایش تراکم سویا از 
عملکرد سویا را افزایش  ،متر سانتی 23به  46هاي سویا از  فاصله ردیف

  .)Holshouser & Whittaker, 2002(هد د می
و افزایش   فیفاصله ردنکته قابل توجهی که در رابطه با کاهش 

آن بـر کنتـرل و مـدیریت     ریتـأث باشد،  تراکم کاشت سویا مدنظر می
ها در مزرعـه  توزیع و تراکم بوته حوهن. باشد هرز میيها علفتلفیقی 

رون و وري از عوامل محیطی مؤثر بر رشد و رقابـت د بر جذب و بهره
اي، تأثیر دارد و در نهایت از عوامل تعیین کننـده عملکـرد   برون بوته
 در گیاه تعداد افزایش). Aineband & Agassi, 2007(دانه است 

استفاده  قابل نور کاهش موجب بیشتر اندازيسایه علت به واحد سطح
 عملکـرد بوتـه   کـاهش  باعـث  رو ایـن  از و شـد  خواهد هرگیاه براي

حد مطلوب  واحد سطح تا در بوته تعداد افزایش کهورتیدر ص. گردد می
 را سـطح  واحد در نموده و عملکرد جبران را بوته تک عملکرد کاهش

مطالعـات  ). Khademhamzeh et al., 2004(دهـد  مـی  افـزایش 
که با افزایش تراکم گیاهی عملکـرد دانـه تـا     است زیادي نشان داده
اي از تـراکم، عملکـرد   ودهیابد و پس از آن در محدحدي افزایش می

شدید رقابت بین تر تراکم گیاهی به علت شتماند و افزایش بیثابت می
همچنین انتخاب تراکم بوته  .شودکاهش عملکرد می منجر بهگیاهان 

اي بر اجزاي عملکرد گیاهی دارد، به نحوي که با انتخـاب  تأثیر عمده
سـت آورد  تـوان عملکـرد مناسـبی را بـه د    تراکم مطلـوب بوتـه مـی   

)Widdicombe & Thelen, 2002( .شدت نور  ،با افزایش تراکم
در پوشش گیاهی کاهش یافته و سبب کاهش تعداد غـالف و تعـداد   

در همین راستا تعداد . )Keshiri et al., 2006(شود  دانه در گیاه می
اي تحت تأثیر تراکم کاشـت   هاي دانه دانه در غالف در برخی از لگوم

 ,.Ayaz et al(یابـد   بـا افـزایش تـراکم کـاهش مـی     قرار گرفته و 

2001 .(  
 به از گیاهان بسیاري را در رقابت توانایی باریک، هاي ردیف فاصله

 بـا  رقابـت  هنگـام  زود و شـروع  کـانوپی  تـر  سـریع  شدن بسته دلیل

 ,.Raey et al., 2005; Olsen et al(دهد  می بهبود هرزهاي علف

مؤثر براي افـزایش سـهم گیـاه     یافزایش تراکم گیاهی روش). 2005
را  هرز هاي علفکه دسترسی زراعی از کل موجودي منابع حیاتی باشد 

 ;Blackshaw et al., 1999(دهـد  بـه ایـن منـابع کـاهش مـی     

Regan et al., 2003 .( در مهـم  نیازهـاي  از یکـی  ،بنـابراین 
 مطلوب، کیفیت و باال عملکرد به دستیابی هدف با زراعی ریزي همبرنا

ت اسـ  گیاه زراعی از جمله سـویا  کاشتو آرایش  تراکم بهترین تعیین
)Kebraii et al., 2009 .( هرز هاي علفبا توجه به اهمیت مدیریت 

فاصله ردیف  ریتأثدر تولید محصول سویا این تحقیق با هدف بررسی 
هاي مختلف سویا بر عملکرد کمی و کیفی این گیاه در شرایط و تراکم
  . در منطقه یاسوج انجام شد هرزهاي علفرقابت 
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  ها مواد و روش
بـا مشخصــات   آزمـایش در مزرعـه تحقیقــاتی دانشـگاه یاســوج   

 و درجه 30 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 32و درجه  51 جغرافیایی
 شـمال  دریـا کـه در   سطح از متري 1870 با ارتفاع شمالی، دقیقه 38

 1389در تابستان  ،ستا شده واقع بویراحمد و کهگیلویه شرقی استان
قالـب طـرح    اسـپلیت فاکتوریـل در   صورت آزمایش به . انجام گرفت

اصلی شامل دو  عامل .اجرا شدتکرار  سه هاي کامل تصادفی با بلوك
عامـل   .طبیعی مزرعـه بـود   هرزهاي علف کنترلو عدم  کنترلسطح 
 60 و 45، 30 سه سـطح  سویا با فاکتوریل فاصله ردیف شامل فرعی
 بوته در مترمربـع  60 و 50، 40 کاشت با سه سطح و تراکم متر سانتی

 زمین آزمایش، براساس آزمون خاك مقدماتی تهیه و شخم از پس. بود

 در کیلـوگرم  150و 100میزان  به تریپل سوپرفسفات و اوره کودهاي

آزمایش  هاي کرت ابعاد .پخش گردید زمین در یکنواخت طور به هکتار
 متر دو ها، بلوك بین متر و فاصله یک ها کرت بین متر، فاصله 6×  3

درطـول فصـل رشـد    . شد دستی انجام صورت به کشت .گردید لحاظ
هـرز انجـام   يهـا  علفهرز وجین دستی  هاي عاري از علفبراي کرت

 متوالی از خطوط کاشـت بوته  20، براي تعیین تعداد غالف در بوته .شد
شمارش و میانگین آن  و تعداد غالف آناز هر کرت آزمایشی انتخاب 

همچنین تعداد دانه در غالف با میـانگینی  . براي هر بوته محاسبه شد
. بوته محاسبه شد 20هاي به دست آمده از این از تعداد دانه در غالف

 001/0وزن هزار دانه با استفاده از ترازوي دقیق الکترونیکی با دقـت  
وزن خشـک   همچنـین بـراي تعیـین   . گیري و ثبت گردیـد  گرم اندازه

دهی سویا در تیمارهاي آلوده به فلـور   در مرحله غالف هرز هاي علف
کف  هرزهاي علفمربع تمام  متر 5/0هرز در سطحی معادل  کامل علف

درجـه بـه    75بر شدند و براي محاسبه وزن خشک در آون در دماي 
داشـت نهـایی   رب. ساعت قرار گرفت و سپس تـوزین شـدند   48مدت 
هر کرت بـا   یانیم فیردسه  از کیولوژیدانه و ب عملکرد نییتعجهت 

 درصد روغن دانه با استفاده از .گرفت صورت ،مترينیم  هیحاش تیرعا
و درصد پروتئین با استفاده از ) توسط دستگاه سوکسله( میروش مستق

 ,Emami(و از روش امـامی   )1030مدل تکـاتور  (دستگاه کجلدال 

واریـانس و تجزیـه همبسـتگی    براي تجزیه . شد يریگاندازه) 1996
براسـاس   هاداده نیانگیو مشد  استفاده SAS 9.1 افزارنرم ازها داده
   .ه شدندسیدرصد مقا پنجسطح احتمال  در اي دانکنون چند دامنهآزم

  
  

  ثحنتایج و ب
  تعداد غالف در بوته

کاشـت،    ، تـراکم هـرز هـاي  علفنتایج نشان داد که اثرات رقابت 
و برهمکنش بین تیمارهاي تراکم کاشت و رقابـت  فاصله ردیف سویا 

مقایسـه  ). 1 جدول(دار شد هرز بر تعداد غالف در بوته معنی يها علف
بر تعداد غالف  هرز علفمیانگین اثر برهمکنش تراکم کاشت و رقابت 

بیشـترین   هـرز  علـف نشان داد در شرایط عـاري از  ) 1شکل (در بوته 
مربع سـویا بـود ولـی در     ه در متربوت 40تعداد غالف مربوط به تراکم 

بوته در  50هرز بیشترین تعداد غالف مربوط به تراکم  يها علفحضور 
بوته  60و  50، 40در تراکم  هرزهاي علفمربع سویا بود و رقابت  متر

درصـدي   5/13و  9/14، 4/36مربع به ترتیب باعـث کـاهش    در متر
افزایش توان رقابتی   هدهند این نتایج نشان. تعداد غالف در بوته گردید

-بـه  . باشد هرز با افزایش تراکم سویا می يها علفگیاه سویا در برابر 
اخـتالف   هـرز  هـاي  علفهرز یا عدم حضور  يها علفحضور  کهيطور

مربـع   بوته در متر 60 تراکم کاشتداري در تعداد غالف سویا در  معنی
افـزایش  برخی محققین گزارش کردند کـه بـا    ).1 شکل(ایجاد نکرد 

تراکم کاشت سویا به دلیل افزایش سرعت بسته شدن کانوپی گیاهی 
کـه خسـارت   طـوري بـه   ؛حاصـل شـد   هـرز هاي علفتر  کنترل پایدار

ء عملکـرد سـویا کمتـر شـده اسـت      اجـزا هرز بر عملکـرد و   يها علف
)Norsworthy & Oliver, 2001 .(  فاصـله  مقایسه میانگین اثـر

ف در بوته نشـان داد کـه بـا کـاهش     کاشت سویا بر تعداد غال فیرد
اختالف  ،حالبا این. یابد ردیف تعداد غالف در بوته افزایش می فاصله 

متر مشاهده نگردید سانتی 60و  45کاشت  فیفاصله ردداري در  معنی
  ). 2جدول (

  
  تعداد دانه در غالف

کدام از فاکتورهـاي تـراکم کاشـت،     هیچ ریتأثنتایج نشان داد که 
بـین ایـن    برهمکنشهرز و نیز  يها علفف سویا و رقابت ردی فاصله 
در همـین  ). 1جـدول  (دار نشد بر تعداد دانه در غالف، معنی ،تیمارها

راستا محققین گزارش کردند که تعداد دانه در غـالف در گیـاه سـویا    
فاصله ردیف کاشـت و تـراکم سـویا قـرار نگرفتـه اسـت        ریتأثتحت 

)Keshiri et al., 2006 .(ــی ــههمچن ــان در مطالع  اي روي لوبی
)Phaseolus vulgaris L.( غالف در در دانه گزارش شد که تعداد 

 نشـان  داريمعنـی  اختالف هرز هاي علف عدم حضور و حضور شرایط

  ).Ghanbari & Taherimazandarani, 2003(نداده است 
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   هزار دانهوزن 
رقابت  ها نشان داد که اثر فاصله ردیف سویا،تجزیه واریانس داده

هـرز در سـطح    يهـا  علـف هرز و برهمکنش تراکم و رقابت يها علف
بر  تراکم کاشت ریتأثدار، اما معنی هزار دانهاحتمال پنج درصد بر وزن 

فاصله  مقایسه میانگین اثر). 1جدول (دار بود  غیر معنی هزار دانهوزن 
نیز نشان داد که بـا کـاهش فاصـله     هزار دانهردیف سویا براي وزن 

کـه  طـوري داري پیدا کرد، به سویا افزایش معنی هزار دانهیف وزن رد
 60و  30بیشترین و کمترین وزن هزار دانه به ترتیب در فاصله ردیف 

در شرایط تراکم ثابـت، کـاهش   ). 2جدول (متري به دست آمد سانتی
فاصله ردیف با افزایش فاصله بوته روي ردیف همراه بوده که در این 

درون  رقابـت  تـر شـده و  شت به آرایش مربع نزدیـک حالت آرایش کا
توانـد بـه افـزایش    هاي سویا کمتر شـده و مـی  اي بین تک بوتهگونه

برخی از . ظرفیت فتوسنتزي آن ختم شده و وزن هزار دانه افزایش یابد

 اثـر  در هزار دانه وزن صفت افزایش از نیز حاکی شده انجام مطالعات

مقایسه میانگین ). Uslu, 1998(باشد  کاشت می ردیف فاصله کاهش
  دانـه  بر وزن هزار  هرز علفسویا و رقابت  تراکم کاشتاثر  برهمکنش

مربع  بوته در متر  50و 40هاي نشان داد که در تراکم )2شکل (سویا 
دار وزن هـزار دانـه    هرز منجر به کاهش معنـی يها علفسویا رقابت 

دار مربع سـویا معنـی  بوته در متر  60شده، ولی این کاهش در تراکم 
-يها علفدر اثر رقابت  هزار دانهمیزان کاهش وزن  کهيطورنبود به 

 ،44/16به ترتیب  مربع  در متر بوته 60و  50 ،40هاي  هرز براي تراکم
این نتایج بیانگر کاهش اثـرات رقـابتی   . درصد بوده است 53/7و  14

تزي ایـن گیـاه   فتوسن هاي باالتر سویا بر توان هرز در تراکميها علف
اندازي بیشتر بر روي  هاي باالتر سویا به دلیل سایه باشد و در تراکم می

  .ها کاسته شده است هرز از اثرات رقابتی آنيها علف

  
 هرزيها علفهاي مختلف و رقابت سویا در فاصله ردیف و تراکم تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی - 1جدول 

Table 1- Analysis of variance to evaluate different soybean row spacing and plant density and weed competition 

  منابع تغییر
Source of 
variation 

  میانگین مربعات
 Mean of square  

درجه 
  آزادي

df 

تعداد غالف در 
  بوته

Number pod 
in plant 

تعداد دانه در 
  غالف

Number Seed 
per pod 

  وزن هزار دانه
1000- grain 

weight 

  عملکرد دانه
Grain yield 

درصد 
  پروتئین
Protein 
percent 

درصد 
 روغن
Oil 

percent 

عملکرد 
  روغن
Oil 

yield 
  تکرار

 Replication  2 182.6 ns 2.27 ns 931.8 ns 5377759 × 8.51 ×  54.1 ns 21641 ns 

  )A( هرز رقابت علف
Weed 

competition (A) 
1 389.2 ×  0.19 ns 4490.0 × 12581247 ×  6.50 ns  217.0 ns  569210 ×  

 خطاي اصلی
Main Error  

2 11.7 0.31 187.7 153552 71.2 4.04 12421  
  )B( فاصله ردیف

Row spacing (B) 
2 54.7 ×× 0.1 ns  472.5 × 931543 ×× 47.1 ns  3.01 ns  27474 ××  

  )C( تراکم کاشت
Plant density (C) 

2 191.4 ×× 0.03 ns  58.0 ns 2273552 ×× 73.5 ×  39.3 ns 88334 ××  
A×B  2 6.96 ns 0.01 ns  3.74 ns 200356 ns 12.3 ns  97.1 ns  5678 ns  
A×C 2 82.3 ×× 0.003 ns  327.0 × 112295 ns 2.20 ns  26.6 ns  6737 ns  
B×C  4 3.15 ns 0.02 ns  4.13 ns 97645 ns 40.5 ns  53.2 ns  3148 ns  

A×B×C 4 7.01 ns 0.007 ns  3.71 ns 17451 ns 63.1 ns  72.0 ns  1175 ns  
 خطا

Error   32  9.07 0.05  06.92 81707 01.9 57.2 4483  
 )درصد(ضریب تغییرات 

CV (% )  14.4 9.11 85.6 13.2 34.9 87.7 29.15 

ns ،×  دار در سطح احتمال پنج و یک درصددار، معنیبه ترتیب غیر معنی××: و.  
ns, × and ××: Non significant, significant at 5 and 1 % levels, respectively. 
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  هرز بر تعداد غالف در بوته سویايها علفو رقابت  تراکم کاشتمقایسه میانگین برهمکنش اثر  -1شکل 
Fig. 1- Mean comparison of the interaction of plant density and weed competition on soybean pods per 

plant 
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 سویا  هزار دانههرز بر وزن  يها علفو رقابت  اکم کاشتترمقایسه میانگین برهمکنش اثر  -2شکل 
Fig. 2- Mean comparison of the interaction of plant density and weed competition on soybean 1000- grain 

weight  
  

  عملکرد دانه
شود که اثر هـر  مشاهده می ها دادهبا توجه به نتایج آنالیز آماري 

بر عملکرد دانـه   هرز علف کاشت، فاصله ردیف و رقابتتیمار تراکم سه 
یک از تیمارهاي آزمایشی بـر    هیچ  دار شد ولی برهمکنشسویا معنی

مقایسه میانگین اثر تراکم کاشت ). 1جدول (دار نبود عملکرد دانه معنی
سویا بر عملکرد دانه نشان داد که با افزایش تراکم، عملکرد دانـه افـزایش   

بیشـترین و کمتـرین عملکـرد دانـه بـه       کها کرد به طوريداري پیدمعنی
مربع بود گرچـه بـین    بوته در متر  40 و 60ترتیب مربوط به تراکم کاشت 

داري وجـود نداشـت    بوته در متر مربـع تفـاوت معنـی    60و 50هاي تراکم
-با افزایش تراکم گیاهی عملکرد دانه تا حدي افزایش می ).2جدول (

مانـد و  اي از تراکم، عملکـرد ثابـت مـی   حدودهیابد و پس از آن در م
تر در تراکم گیاهی به علت رقابت شـدید بـین گیاهـان     افزایش بیش

از آن  حـاکی  شـده  انجام مطالعات. گردیده استباعث کاهش عملکرد 
 وجود دانه عملکرد و تراکم کاشتبین افزایش  مثبتی است که ارتباط

 افـزایش  دلیـل  به باالتر هاي تراکم در دانه که عملکرديبه طور دارد،

). Regan et al., 2003(یابـد   می افزایش سطح واحد در تعداد بوته
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افزایش تـراکم سـویا بـه دلیـل افـزایش تـوان رقـابتی آن در برابـر         
هرز و همچنین زودتر بسته شـدن کـانوپی و بـه دنبـال آن     يها علف

نجر بـه  بهبود جذب نور و تولید مواد فتوسنتزي جهت انتقال به دانه م
و در نتیجـه افـزایش   ) به ویـژه وزن هـزار دانـه   (ء عملکرد اجزابهبود 

ـ فاصـله رد  ریتـأث مقایسه میانگین  .عملکرد دانه شده است سـویا بـر    فی
ـ فاصله ردنیز نشان داد که با کاهش ) 2جدول (عملکرد دانه  کاشـت   فی

 بیشترین و کهيطور داري یافت به سویا میزان عملکرد دانه افزایش معنی
ـ فاصـله رد کمترین عملکـرد دانـه بـه ترتیـب مربـوط بـه          60 و 30 فی

ـ فاصله ردباشد، گرچه بین  سویا می متر سانتی متـري   سـانتی  45 و 30 فی
 مطالعـات نشـان داده  . داري از لحاظ عملکرد وجود ندارد سویا تفاوت معنی

پهن،  فواصل ردیف با مقایسه در باریک ردیف فواصل در عملکرد سویا که
اسـت   بیشـتر  ،هـزار دانـه  یل افزایش تعـداد غـالف در بوتـه و وزن    به دل

)Board & Harville, 1999 .(شـاخص   باریـک  ردیـف  فواصـل  در
شود تر بسته می بیشتر بوده و به دنبال آن کانوپی گیاهی سریع برگ سطح

هرز و در نتیجه کاهش يها علفکه این امر منجر به کاهش اثرات رقابتی 
مقایسـه میـانگین تـأثیر    . گـردد به عملکرد دانه میهرز يها علفخسارت 
 8/38هـرز کـاهش    يها علفهرز نیز نشان داد که رقابت  يها علفرقابت 

رقابـت موجـب کـاهش    ). 2جدول(درصدي عملکرد دانه را به دنبال دارد 
براي سویا شـده کـه ایـن امـر     ) نیتروژن، آب و نور(فراهمی عناصر تولید 

دن کانوپی و کاهش جذب نور و بـه دنبـال آن   منجر به تأخیر در بسته ش
در گزارشی  .کاهش تولید مواد فتوسنتزي و انتقال آن به دانه گردیده است

 درصـد  57 هـرز  نـوعی علـف   تـداخل  نتیجه در سویا کاهش عملکرد

که مهمترین علت کاهش عملکـرد دانـه سـویا در اثـر     شده است گزارش
 Raey(بوته بیان نمودنـد  هرز را کاهش تعداد غالف در يها علفرقابت 

et al., 2005(.  
  

  دانه نیپروتئدرصد 
تراکم کاشت سویا، در سطح  ریتأثدر بین تیمارهاي آزمایشی تنها 

سایر تیمارها و و دار بود  احتمال پنج درصد بر درصد پروتئین دانه معنی
داري بـر درصـد پـروتئین دانـه     معنی ریتأثها همچنین برهمکنش آن

سویا بـر درصـد    تراکم کاشتمقایسه میانگین اثر  ).1جدول (نداشت 
دانه سویا نشان داد که بیشترین و کمترین درصـد پـروتئین    نیپروتئ

مربع بوده  بوته در متر  60و  40دانه به ترتیب مربوط به تراکم کاشت 
مربع از نظر درصـد پـروتئین دانـه     بوته در متر  50و  40و بین تراکم 
-تراکم بوته تأثیر معنی). 2جدول (نگردید داري مشاهده  اختالف معنی

هاي باال به دلیل که در تراکمداري بر پروتئین خام دانه دارد به طوري
روي یکدیگر، تولید مواد فتوسنتزي و تبدیل  ها بوتهسایه اندازي بیشتر 

  .یابدها به ترکیبات پروتئینی کاهش میآن
 

  سویا صفات مورد ارزیابی ايبر هرز علفو رقابت  فیرد فاصله ،کاشت تراکماثرات  مقایسه میانگین - 2جدول 
Table 2- Mean comparison the effects of planting density, row spacing and weed competition for soybean traits 

عملکرد 
 روغن

کیلوگرم (
 )بر هکتار

Oil 
yield 

(kg.ha-1) 

 محتوي
 پروتئین

  )درصد(
Protein 
content 

(%) 

عملکرد 
دانه 

کیلوگرم (
 )بر هکتار
Grain 
yield 

(kg.ha-1) 

 وزن هزار دانه
  )گرم(

1000- grain 
weight (g) 

تعداد دانه 
  در غالف

Number 
seed per 

pod 

تعداد 
غالف در 

  بوته
Number  
pod in 
plant 

  تیمار
 Treatment 

  هرز رقابت علف
Weed 

competition  

 فاصله ردیف
  )مترسانتی(

Row space 
(cm) 

بوته (تراکم کاشت 
  )مربعدر متر

Plant density 
(plants.m-2)  

357.06 b  33.10 a  1752 b  139.80 a  2.50 a  22.99 a -  -  40  
479.27 a  32.90 a  2321 a  140.06 a  2.40 a  22.56 a  -  -  50  
477.51 a  30.20 b  2406 a  140.19 a  2.40 a  17.14 b  -  -  60  
472.97 a  33.12 a  2368 a  145.20 a  2.55 a  22.50 a  -  30  -  
445.10 a  31.63 a  2194 a  139.90 ab  2.50 a  21.02 ab  -  45  -  
395.80 b  31.61 a  1917 b  134.90 b  2.38 a  19.95 b  -  60  -  
540.60 a  33.10 a  2642 a  149.15 a  2.53 a  23.58 a  هرز بدون علف 

Weed free  -  -  

335.20 b  31.10 a  1677 b  130.90 b  2.40 a  18.21b  هرز آلوده به علف  
Weed infest  -  -  

  
 .باشداي دانکن در سطح احتمال پنج درصد میدار بر اساس آزمون چند دامنهحروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم تفاوت معنی

Similar letters in each column indicate no significant differences based on Duncan's multiple range test at 
the five percent level 
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همچنین با کاهش تراکم، سهم تولید ترکیبات پروتئینـی از مـواد   
فتوسنتزي بیشتر شده که این امر افزایش پروتئین را به دنبال داشـته  

محققین در مطالعات خود روي سویا گزارش کردند کـه میـزان   . است
 هرز،هاي علفیابد و رقابت  ایش میتر افز هاي پایین پروتئین در تراکم

  ). Vasilia et al,. 2005(گردد  یم نیپروتئسبب کاهش درصد 
  

  درصد روغن دانه سویا
هـرز بـر   يهـا  علفاثر تراکم کاشت، فاصله ردیف سویا و رقابت 

یک از  همچنین برهمکنش هیچ . دار نشد درصد روغن دانه سویا معنی
در همـین  ). 3جدول (دار نشد عنیتیمارها بر درصد روغن دانه سویا م

ارتباط بنا بر گزارش برخی از پژوهشگران درصد روغن دانه سویا تحت 
). Kebraii et al., 2009(تراکم کاشـت سـویا قـرار نگرفـت      ریتأث

 ، میـزان ).Brassica napus L( همچنین در گزارشی در گیاه کلزا

 ,.Yazdifar et al(نگرفـت   قـرار  بوته تراکم تحت تأثیر دانه روغن

2008 .(  
  

  عملکرد روغن
ها نشان داد که اثـر تـراکم کاشـت، فاصـله     تجزیه واریانس داده

دار شـد  هرز بر عملکرد روغن دانه معنیهاي علفردیف سویا و رقابت 
هـاي بـین تیمارهـا بـر ایـن صـفت       یک از بـرهمکنش  هیچ اثر ولی 
سویا بـر   تتراکم کاشمقایسه میانگین اثر ). 1جدول (داري نبود  معنی

نشان داد که با افـزایش تـراکم بوتـه     ،)2جدول (عملکرد روغن سویا 
داري بوته در متر مربع عملکرد روغن افزایش معنی 50به  40سویا از 

داري بر این صفت پیدا کرد ولی افزایش بیشتر تراکم بوته تأثیر معنی
ـ     . نداشت ن با توجه به عملکرد دانه بیشـتر در تـراکم بـاالتر سـویا ای

از . باشـد افزایش عملکرد روغن در اثر افزایش تراکم قابل توجیه مـی 
طرف دیگر عملکرد روغن دانه سویا با کاهش فاصله ردیـف افـزایش   

 97/472(که بیشترین عملکـرد روغـن   داري نشان داد به طوريمعنی
جدول (متر به دست آمد  سانتی 30در فاصله ردیف ) کیلوگرم در هکتار

 در گیاهـان دیگـر نیـز    روغن عملکرد بر کاشت دیفر فاصله اثر). 2

 بـر عملکـرد   کاشت ردیف فاصله کاهش با کهبه طوري بود دار معنی

   ).Ozel et al., 2004(شده است  افزوده روغن
درصـدي   38هرز، بیـانگر کـاهش   يها علفمقایسه تیمار رقابت 

 عملکرد روغن دانه سویا در شرایط رقابت نسبت به شرایط عدم رقابت

دادنـد کـه    گـزارش  برخـی از محققـین  ). 2جدول (هرز بود  يها علف
درصدي عملکـرد روغـن دانـه     34هرز سبب افزایش هاي علفکنترل 

هرز براي منـابع  هاي علفاحتماالً این امر از عدم رقابت . گردیده است
که با دسترسی مناسب گیاه به منـابع  يبه طورشود،  رشدي ناشی می

اسب از فصل رشد، زمان الزم براي سنتز درصد محیطی و استفاده من
هاي کـربن در مراحـل اول و از پـروتئین در     مناسب روغن از هیدرات

  .گردد مراحل بعدي پر شدن دانه فراهم می
 

  هرز تراکم کل علف
ردیف سویا بـر   دار فاصله نتایج تجزیه واریانس بیانگر تأثیر معنی

م کاشت سـویا بـر ایـن صـفت     هرز بود؛ اما تأثیر تراک هايتراکم علف
ردیف بر  همچنین بر همکنش دو تیمار تراکم و فاصله . دار نشد معنی

در تعیین شدت ). 3جدول (دار نگردید  هرز معنی صفت تراکم کل علف
هرز و گیاهان زراعـی عوامـل متعـددي ازجملـه     هاي رقابت بین علف

ضور طول مدت ح و) پراکنش( تراکم، زمان سبز شدن، توزیع در سطح
هرز و نیز تراکم و آرایـش کشـت گیاهـان زراعـی نقـش دارنـد        علف

)Zimdahl, 1993( .هرز بخشی از افـت عملکـرد گیـاه     تراکم علف
 ,Abbas dukht(کنـد  هـرز تعیـین مـی    زراعی را در رقابت با علف

هرز بـه   تراکم علف) عدد 93( و بیشترین) عدد 56(کمترین  ).2003
همچنین از . متري مشاهده شد سانتی 60و 30دیف  ترتیب در فاصله ر

متـري اخـتالف    سـانتی  45و  30لحاظ آمـاري بـین فاصـله ردیـف     
رسد کـه در فاصـله    نظر میبه ). 3شکل (داري مشاهده نگردید  معنی

تـر و   ردیف باریک به علت نزدیک شدن به آرایش کاشـت یکنواخـت  
ي هرز فرصـت کمتـر  هاي تر کانوپی گیاه سویا، علف بسته شدن سریع

  .اندبراي ظهور پیدا کرده
 

  هرزهاي وزن خشک کل علف
کاشت سویا بـر وزن   ردیف و تراکم  نتایج نشان داد که اثر فاصله

دار درصد معنی پنج و یکهرز به ترتیب در سطح احتمال  خشک علف
ردیف سویا بر صـفت   کاشت و فاصله  بر همکنش دو تیمار تراکم. بود

کمتـرین وزن  ). 3جـدول  (نگردید دار  هرز معنی وزن خشک کل علف
متري و به دلیل عـدم   سانتی 30ردیف  هرز در فاصلهايه خشک علف

هـرز  هاي هاي هوایی علف وجود فضاي کافی براي رشد و توسعه اندام
به ). 4شکل (مشاهده گردید  ،و زودتر بسته شدن پوشش گیاهی سویا
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ز در هـر  هـاي  عقیده برخی از محققین دلیل کاهش زیست توده علـف 
افزایش شاخص سطح بـرگ و   ،هاي باالتر  هاي باریک و تراکم ردیف

 ,.Murphy et al(در نتیجه افزایش فتوسنتز در گیاه زراعـی اسـت   
هـرز  هـاي  کاشـت سـویا وزن خشـک علـف     با افزایش تراکم). 1996

هـرز   که کمترین وزن خشک علف به طوري). 4شکل (یابد  کاهش می
دسـت  مربع سویا بـه   بوته در متر 60راکم از ت )مربع گرم در متر 523(

داري  بوته از لحاظ آماري تفاوت معنی 60و  50گرچه بین تراکم . آمد
  ). 4شکل (وجود نداشت 

هرز در اثر افزایش  اندازي گیاه زراعی بر روي علف با افزایش سایه

هـایی کـه در زیـر     تراکم کاشت، میزان تجمع ماده خشـک در گونـه  
 .Rajcan & Swanton(یابـد   انـد کـاهش مـی    کانوپی قرار گرفته

در تراکم باالي سویا بـه دلیـل افـزایش    که رسد  نظر میبه ). 2001
سطح برگ سویا، کمیت و کیفیت نوري که به پایین کـانوپی رسـیده   

هرز جدید، رشد و وزن  هاي تغییر کرده و ضمن جلوگیري از ظهور علف
در . دهـد  هش مـی هـرز را کـا  هـاي  هاي روئیده شده علف خشک بوته

 48 به 24 از افزایش تراکم کاشت لوبیا همین راستا گزارش شده که با

 Solanum(کرکدار تاجریزي هرز علف خشک وزن مربع،  در متر بوته

sarrochoides L.( یافت  کاهش)Blackshaw et al., 1999.(  
 

 تراکم هاي مختلف سویاهاي هرز در فاصله ردیف و تجزیه واریانس تراکم و وزن خشک علف - 3جدول 
Table 3- Analysis of variance density and dry weight of weeds in soybean row spacing and density  

  میانگین مربعات
         Mean of square  درجه آزادي   

    df 
                     منابع تغییر

      S.O.V.   هرز وزن خشک علف  
Weed dry weight  

  هرز تراکم علف
Weed density   

94.9 ns  1371 ns 
    ارتکر  2

 Replication  
3989 **  5603 * 

  (A) فاصله ردیف  2
 Row spacing (A)  

920 *  7210 ns 
  (B) تراکم کاشت 2

Plant density (B) 
0.244 ns  6650 ns 4 A×B 

306.6  9544 
  ا خط 16

Error   
17.25  16.17 

  )درصد( ضریب تغییرات -
   CV (%)  

ns ، *دار در سطح احتمال پنج و یک درصددار، معنیبه ترتیب غیر معنی :** و .  
ns, * and **: Non significant, significant at 5 and 1 % levels, respectively. 
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Fig. 3- Mean comparison of soybean row spacing effect on weed density  
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Fig. 4- Mean comparison of plant density and soybean row spacing effect on weed dry weight  
 

  گیرينتیجه
صل از این تحقیق نشان داد که با کاهش فاصله ردیـف  نتایج حا

متر و همچنین با افزایش تـراکم ایـن محصـول از    سانتی 30سویا تا 
تـوان از  هرز مـی هايطریق بهبود توان رقابتی این گیاه در برابر علف

هرز بر عملکرد کمی و کیفی این محصول کاست و هايخسارت علف
داراي پتانسیل الزم بـراي مـدیریت   در واقع تغییر آرایش کاشت سویا 
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