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 چکیده
هاي کامل در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز در قالب طرح فاکتوریل بر اساس بلوكآزمایشی          

روي درصد افت وزن خشک ) IWM( هرز هايعلفتاثیر مدیریت تلفیقی بررسی   جهت1387 تکرار در سال 3تصادفی با 
 سطح شامل 4فاکتور اول اسپري عصاره آبی قیاق در . اجرا شد) آلوده به علف هرز( هرز در مقایسه با شاهد هايعلف

، DAE 30 و 15، دو بار اسپري در )DAE 15( روز پس از سبز شدن سویا 15، یکبار اسپري در )بدون اسپري(شاهد 
 بار وجین 2 سطح شامل 4در نیز  و فاکتور دوم روشهاي متداول کنترل علف هرز DAE 40 و 30، 15سه بار اسپري در 

کاربرد . تریفلورالین و شاهد آلوده به علف هرز بودند+  بار وجین دستی2، )قبل از کشت(لف کش تریفلورالین دستی، ع
تلفیقی علف کش قبل از کاشت و اسپري عصاره آبی قیاق در مقایسه با کاربرد فقط علف کش درصد افت وزن خشک 

 زمان افزایش قابل توجهی را در افت وزن 3 آبی در همچنین کاربرد عصاره. هاي هرز را بیشتر تحت تاثیر قرار دادعلف
 در  هرزهايعلفضریب خسارت نسبی . هاي هرز در مقایسه با سایر تیمارهاي کاربرد عصاره نشان دادخشک علف

عملکرد ). =q 001/1 , 002/1( هرز رقیب قویتري نسبت به سویا هستند هايعلفمدل کراف و اسپیترز نشان داد که 
منحنی رشد افت عملکرد دانه، .  هرز بیشتر آسیب دیده و کاهش شدیدي یافتهايعلفا با افزایش تراکم پروتئین سوی

  .  هرز به صورت تقریبا خطی و هذلولی بدست آمدهايعلفروغن و پروتئین به ترتیب با وزن خشک نسبی و تراکم 
 هايعلفرد دانه و روغن و با افزایش تراکم  هرز عملکهايعلفگیري کرد که با افزایش وزن خشک نسبی توان نتیجهمی

هاي مورد استفاده در این تحقیق مشخص گردید که بر اساس مدل. گیرندهرز عملکرد پروتئین بیشتر تحت تاثیر قرار می
 10 و 5 هرز به ترتیب موجب افت هايعلف از 2/10 و 5  بوته در متر مربع و وزن نسبی معادل 20 و 5/9تراکم هاي 

- هرز میهايعلفاز اطالعات مربوط به افت محصول در نتیجه تراکم و وزن خشک . عملکرد دانه سویا گردیدنددرصدي 
هاي کنترل استفاده  هرز بسته به هزینههايعلف آستانه خسارت اقتصادي تعیینتوان در تعیین افت قابل قبول محصول و

  .کرد
  

   هرزهايعلف مدل تجربی،  مدیریت تلفیقی، وزن خشک نسبی  هرز، عملکرد سویا،هاي علفتراکم:  واژه هاي کلیدي

mailto:f_movahedpour@yahoo.com


  1390سال / 2شماره  21جلد / نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار                 ....                              موحدپور، دباغ و                   104
 

Using Empirical Models for Evaluation of Soybean Yield Loss at 
 Different Weed Control Methods 

F Movahedpour*1, A Dabbagh Mohammadi Nassab2 , MR Shakiba3, 

 S Aharizad2, S Safare Gale1 and A Ahmadi1 

 
Received:  30 July  2010   Accepted: 23 April  2011 
1MS Student, Dept of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agric, Univ of Tabriz, Iran  
2,3 Assoc Prof and Prof, Dept of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agric, Univ of Tabriz, Iran 
*Corresponding author:  E-mail: f_movahedpour@yahoo.com  

 
 

Abstract 

          In order to assess the soybean (Glycin max (L.) Merrill.) grain, oil and protein yield loss 

caused by interference of  natural field weeds and the effects of weed management on weed dry 

weight loss an factorial experiment was conducted based on randomized complete blocks design 

with 3 replications at Research Farm of the University of Tabriz in 2008. Two factors included 

Johnsongrass water extract spray at four levels as No-spray, one spraying at 15 days after 

emergence (DAE), two sprays at 15 and 30 DAE and three sprays at 15, 30 and 40 DAE and current 

weed control methods in four levels as two hand-weedings, Trifluralin (pre-planting application), 

Trifluralin plus two hand-weedings and weedy infested. Integrated application of pre-planting 

herbicide and Johnsongrass water extract spray had severe effects on percentage of weed dry weight 

loss in comparison to application of only herbicide. Also application of water extract at three times 

showed considerable increase in weed dry weight loss compared to other treatments. The relative 

damage coefficient (q) of Kropff and Spitters model showed that weeds were more competitor  than 

soybean (q=1.001 and 1.002). The protein yield of soybean suffered a greater reduction as weed 

density increased. The response of grain, oil and protein yield loss with relative weed dry weight 

and weed density were linear and hyperbolic, respectively.  Increasing of relative weed dry weight 

decreased oil and grain yield and increasing of weed density decreased protein yield. Results based 

on model showed that weed density at 9.5 and 20 plant/m2 and relative weed dry weight at 5 and 

10.2 caused grain yield loss by 5 and 10 %, respectively. This information about yield loss related 

to density and relative weed dry weight can be used to determine the acceptable yield loss and weed 

economic damage threshold.  

     

Key words: empirical models, integrated weed management, relative weed dry weight, soybean 

yield, weed density 
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  مقدمه
هاي روغنی دومین ذخایر غذایی جهان را دانه       

سویا به . )1381راد و دهشیري شیرانی(دهند تشکیل می
دارا بودن روغن و پروتئین با عنوان دانه روغنی مهم با 

گسترش زیادي اي بشر  مصارف تغذیهکیفیت باال در 
ولی عملکرد آن به دلیل  ،)2001چایزي (داشته است 
 60از مناطق جهان بین هاي هرز در بسیاري رقابت علف

فوندرا و همکاران (می تواند کاهش پیدا کند  % 80تا 
هاي شیمیایی در کشهاي اخیر علفدر دهه .)1991

 گرفته  هرز بسیار مورد مصرف قرارهايعلفمدیریت 
هاي قابل اند، ولی اثرات زیست محیطی توام با هزینه

 هرز هايعلف مدیریت هاي جایگزین درتوجه آنها روش
یک راه ). 2001فوجی (طلبد ها را میدر آگرواکوسیستم

هاي شیمیایی، توسعه و کشبراي کاهش اتکا بر علف
) IWM( هرز هايعلفهاي مدیریت تلفیقی کاربرد روش

ها، آللوپاتی در این روش). 1991سوانتون و ویز (است 
 2000ن وو و همکارا( اي برخوردار استاز جایگاه ویژه

یک روش مناسب جهت کاربرد آللوپاتی، ). 2009و 
کش مصرف عصاره گیاهان آللوپاتیک به عنوان علف

آللوپاتی ). 2005 و سینگ و همکاران 2002دایان (است 
هاي مختلف سورگوم از پتانسیل الزم براي گونه

 هرز برخوردار هايعلفممانعت از رشد بسیاري از 
) 1999(لیق و همکاران ا خ).2009چما و همکاران ( است

کش طبیعی براي عصاره آبی سورگوم را به عنوان علف
 هرز در محصول سویا معرفی هايعلفکاهش رشد 

  . کردند
-علفهاي مدیریت تلفیقی      در توسعه بیشتر برنامه

 تجربی جهت بررسی افت هايمدل استفاده از ، هرزهاي
هاي هرز در عملکرد گیاهان زراعی در نتیجه رقابت گونه

 هرز هايعلفهاي مختلف سبز شدن ها و زمانتراکم
  با استفاده از این مطالب . رسدمفید به نظر می

توان عوامل موثر در افزایش قدرت رقابت گیاه می
این امر موجب کاهش تداخل . زراعی را شناسایی نمود

 هرز با قدرت رقابتی باال و جلوگیري از افت هايعلف
سوانتون و مورفی (شود گیاه زراعی میشدید عملکرد 

 دنیس و همکاران ،2002 کونلی و همکاران ،1996
هاي رگرسیونی  تجربی و یا معادلههايمدل).  2004

متعددي براي تعیین اثرهاي تداخلی در بین گیاهان 
وجود دارند که بر اساس رابطه هذلولی مستطیلی 

ش ها از روتراکم استوار هستند و در آن–عملکرد
جولیف و همکاران (شود می رگرسیون خطی استفاده

 ،1984 میلر ،1985 فیربنک و وات کینسون ،1984
  ). 1993 و کراف و لوتز 1988آلتایري و الیب من 

تجربی قادر هستند تا کاهش عملکرد گیاه  هايمدل
، )b1985کوزنس (زراعی را بر اساس تراکم علف هرز 

کوزنس و (رز تراکم و زمان نسبی سبز شدن علف ه
کراف (و یا سطح برگ نسبی علف هرز ) 1987همکاران 

پیرزاد و همکاران  .شبیه سازي کنند) 1991و اسپیترز 
با استفاده از مدل عکس عملکرد رقابت ذرت را ) 1381(

بینی افت عملکرد پیش. در تداخل با سویا بررسی کردند
 هرز با توجه به مدل هايعلفمحصول متاثر از تداخل 

 س کراف و اسپیترز و مدل هذلولی کوزنرسیونیرگ
 هرز هايعلفتواند در تعیین سطح آلودگی موثر می

در ) 1996(مهم باشد، به طوري که لوت من و همکاران 
 هرز و هايعلفمطالعات خود براي تعیین قدرت نسبی 

 هرز و میزان هايعلفارزیابی پتانسیل اثرات رقابتی 
ین تراکم، وزن خشک محصول از روابط رگرسیونی ب

 هرز و افت عملکرد گیاه زراعی استفاده هايعلفنسبی 
هدف از این آزمایش تاثیر مدیریت تلفیقی . کردند

کاربرد عصاره آبی قیاق، وجین دستی و کنترل (
 هرز و ارزیابی افت هايعلفدر کنترل ) شیمیایی

  . باشدمی  تجربیهايمدل استفاده ازعملکرد سویا با 
   

  ها روشمواد و
 در مزرعه 1387      این پژوهش در بهار سال 

تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز، واقع در 
 1360ارتفاع منطقه .  کیلومتري شرق تبریز انجام شد12

 دقیقه طول 27 درجه و 42متر از سطح دریا است و در 
 دقیقه عرض شمالی قرار 3 درجه و 38شرقی و در 

ر هواشناسی، این منطقه داراي بر اساس آما. دارد
بافت . باشدهاي گرم میهاي سرد و تابستانزمستان

 خاك در pHخاك از نوع شن لومی و لوم شنی است و 
جعفرزاده (محدوده قلیایی ضعیف تا متوسط قرار دارد 

آزمایش به صورت فاکتوریل در ). 1377و همکاران 
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را هاي کامل تصادفی با سه تکرار اجقالب طرح بلوك
 سطح 4فاکتور اول کاربرد عصاره آبی قیاق در . شد

در  ، یکبار اسپري)بدون اسپري عصاره(شامل شاهد 
 ، دو بار) 15DAE( روز پس از سبز شدن سویا 15

 و 30، 15، سه بار اسپري در DAE 30  و15اسپري در 
40 DAEسطح شامل شاهد 4فاکتور دوم نیز در .  بود 

ه وجین دستی، کاربرد  مرتب2، )آلوده به علف هرز(
 مرتبه وجین 2و ) قبل از کشت(علفکش تریفلورالین 

در تیمارهاي مدیریت تلفیقی . تریفلورالین بود+ دستی 
که شامل وجین و عصاره آبی سورگوم است، عملیات 

 روز پس از محلول 10وجین دستی طی دو مرحله و 
  فاصله بین دو وجین نیز.پاشی عصاره آبی انجام شد

.  روز در نظر گرفته شد30ی تیمارها حدود تمامدر
 هرز هايعلفمدیریت تلفیقی طی دوره بحرانی کنترل 

سویا اعمال شده و جهت مدیریت نیز از جمعیت طبیعی 
 هرز موجود در مزرعه استفاده شد تا شرایط هايعلف

 6هر پالت حاوي . آزمایش مشابه شرایط زراعی باشد
رقم ویلیامز سویا ر بذ.  متر بود5ردیف کاشت با طول 
 Bradyrhizobium japonicumقبل از کشت با باکتري

 کیلوگرم بذر آغشته شدند و 70 برايگرم 250به میزان 
 سانتی متر به ترتیب بین ردیف  و 5/5 و 30با فواصل 
 کیلوگرم نیتروژن در 30. ها کشت شدندروي ردیف

هکتار به فرم اوره در زمان کاشت مورد استفاده قرار 
، ساقه، ریزوم و  برگهاي قیاق شاملکل بوته. رفتگ

قبل از شروع (تکمیل رشد رویشی  ریشه در مرحله
جمع آوري و پس از خشک شدن توسط آسیاب ) گلدهی

براي تهیه عصاره آبی قیاق با  .برقی پودر شدند
 و جاوائید و 2001چما و همکاران ) (w/v( 1:10نسبت

 لیتر آب 10 با  اق کیلوگرم پودر قی1، )2006همکاران 
 ساعت در دماي اتاق 72و براي مدت مقطر مخلوط شده 

قرار گرفت و در اوایل، اواسط و اواخر مدت زمان 
به مدت یک )  rpm(ر در دقیقه  دو75مزبور از شیکر با 
عصاره آبی پس از صاف شدن، . ساعت استفاده شد

 هرز به کار گرفته هايعلفتوسط سمپاش پشتی روي 
 روز 11حدود ) ترفالن( لی که تریفلورالینشد، در حا

در هر واحد  . با خاك مزرعه مخلوط شدقبل از کاشت

هاي بوته  از کل،اي پس از حذف اثر حاشیهآزمایشی
و وزن  در یک مترمربع براي تعیین عملکرد دانه موجود

هاي از روي داده. سویا استفاده گردید وزن خشک
 به شاهد تعیین حاصل، درصد افت عملکرد دانه نسبت

 Seed   دستگاه وسیله درصد روغن و پروتئین به . شد

Analyzer 50 مدل-Zxو سپس شدهگیري  اندازه 
عملکرد روغن و پروتئین با توجه به عملکرد دانه تولیدي 

  درصد افت عملکرد روغن ودر واحد سطح محاسبه شد
در ارزیابی  .و پروتئین نسبت به شاهد نیز تعیین گردید

 افت عملکرد سویا تراکم و وزن خشک کل هايمدل
  هرز موجود در پالت آزمایشی مورد استفادههايعلف

هاي غالب در ترکیب جمعیتی لیست گونه .قرار گرفت
.  آورده شده است1 هرز در جدول شماره هايعلف

  هاي هرز توسط کوادراتتراکم علف
) cm 100×cm100 (وزن .  شمارش شدها پالتاز وسط

 نیز پس از جمع آوري و خشک هاي هرزلفخشک ع
 ساعت به 48 به مدت C 78ْکردن در آون با دماي 

براي محاسبه درصد افت وزن خشک از . دست آمد
 تعیین رابطه .تیمار شاهد آلوده به علف هرز استفاده شد

 هرز و عملکرد سویا با مدل دو هايعلفتراکم  بین
  :   انجام  شد) a1985(پارامتري هذلول مستطیلی کوزنس 

Yl=Id/(1+Id/A)                                      ]1      [  
، Yl=در این معادله  درصد افت عملکرد سویا

  A و d ،I )=گیاه در متر مربع( هرز هايعلفتراکم 
باشند که به ترتیب عبارتند از شیب پارامترهاي مدل می

حد تراکم درصد افت عملکرد سویا به ازاي هر وا(منحنی 
   هرز هنگامی که این تراکم به سمت صفر میلهايعلف
درصد افت عملکرد سویا (و مجانب منحنی ) کندمی

نهایت میل هرز به سمت بی هايعلفزمانی که تراکم 
کند یا به عبارت دیگر حداکثر کاهش عملکرد می

از مدل  یک  ). هرزهايعلفسویاناشی از تداخل 
نیز براي تعیین ) 1991(ز پارامتري کراف و اسپیتر

رابطه بین کاهش عملکرد محصول و سطح برگ  نسبی 
 : هرز استفاده شدهايعلف

 ]2    [                            Yl=(qLw)/(1+(q-1)Lw)  
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  هاي آزمایشی به ترتیب نام علمیهاي هرز غالب موجود در پالت فهرست نام علف-1جدول 
  نام علمی  یسینام انگل  نام فارسی  نام تیره

Astraceae 

Amaranthaceae 

Chenopodiaceae  
Convolvulaceae 

Poaceae 

Astraceae 

Astraceae  

 تلخه

  تاج خروس ریشه قرمز
  سلمه تره

   صحراییپیچک
  چسبک
  شیر تیغک
  توق

Russian knapweed 

Redroot pigweed 

Common lambsquarters  
Field bindweed  
Green foxtail 

Perennial sowthistle 

Cocklebur  

Acroptilon repens (L.) 

Amaranthus retroflexus (L.) 

Chenopodium album (L.)  
Convolvulus arvensis (L.) 

Setaria verticillata (L.) 

Sonchus arvensis (L.) 

Xanthium strumarium (L.)  

  
  

، ضریب Yl=که در این معادله نیز افت عملکرد محصول
 تخمینی از توانایی رقابتی گونه هاي که(خسارت نسبی 

، سطح q) =علف هرز در محصول بررسی شده است
/  هرزهايعلفسطح برگ ( هرز هايعلفبرگ نسبی 
 ) =سطح برگ محصول+  هرزهايعلفسطح برگ 

Lwدر این پژوهش به تبع از لوت من و . باشندمی
 هرز هايعلفوزن خشک نسبی ) 1996(همکاران 

)Rwdw (هرز قرار هايعلفح برگ نسبی به جاي سط 
  :ها به شکل زیر برقرار گردیدندداده شد و معادله

]  3 [                  Yl=(q.Rwdw)/(1+(q-1).Rwdw)  
  

   Rwdw =(dw weed /(dw crop+dw weed))×100     
]4[  

 هايعلف وزن خشک نسبی Rwdwدر این معادله         
  .باشدمی  وزن خشکdw  و هرز
 در این مطالعه افت عملکرد دانه، روغن و پروتئین        

به عنوان متغیر وابسته و تراکم و وزن خشک نسبی 
ها استفاده  هرز به عنوان متغیر مستقل در مدلهايعلف
 .شود نیز به عنوان پارامتر مدل برآورد میq و شدند

و MSTAT-C آنالیز آماري طرح توسط نرم افزار
 % 5 روش دانکن در سطح احتمال ها بهمقایسه میانگین
 و Excelنرم افزار رسم  شکلها  توسط . صورت گرفت

براي برآورد پارامترهاي مدل از روش رگرسیون غیر 
 فادهتاس) SPSS  )Version 13افزار آماريخطی نرم

  .شد

   نتایج و بحث
عصاره (هاي هرز      اثر تیمارهاي مختلف مدیریت علف

بر درصد افت وزن ) اییشیمیکنترل آبی، وجین و 
داده (دار بود هاي هرز نسبت به شاهد معنیخشک علف

دهد که تیمارهاي  نشان می1شکل ).  نشده استدرج
وجین و وجین همراه با کنترل شیمیایی بیشترین درصد 
کاهش وزن خشک علفهاي هرز نسبت به شاهد را 

)a1b1 (کمترین درصد کاهش در وزن خشک . داشتند
 مربوط به تیمار شاهد بدون عصاره به هاي هرزعلف

بین هر کدام از تیمارهاي . بود) a1b3(همراه تریفلورالین 
عصاره  یک بار مصرف عصاره آبی، دو بار مصرف

آبی و سه بار مصرف عصاره آبی قیاق و شاهد کنترل 
داري  اختالف معنی ) a4b1و  a2b1 ،a3b1به ترتیب (

ار نسبت به شاهد تیمولی اختالف هر سه  وجود نداشت،
این امر نشان دهنده اثر بخشی کاربرد  .دار بودمعنی

هاي هرز به تنهایی در کنترل علف عصاره آبی قیاق
بین هر کدام از تیمارهاي یک بار و دو بار . است

 a2b3به ترتیب (مصرف عصاره آبی قیاق با تریفلورالین 
وجود نداشت، ولی اختالف  دارياختالف معنی) a3b3و

با این ) a4b3(بار مصرف عصاره آبی و تریفلورالین سه 
 با  دار بود و بیانگر این واقعیت است کهتیمارها معنی

عصاره آبی قیاق اثر  کاربرد  دفعات   تعداد  افزایش
همچنین . هاي هرز بیشتر شده استکنترلی آن بر علف

دار بود  معنیa1b3 نسبت به a4b3 و a2b3 ،a3b3اختالف 
دهد وقتی عصاره آبی به شکل تلفیقی با که نشان می
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روش شیمیایی به کار گرفته شد متناسب با افزایش 
تعداد دفعات کاربرد عصاره اثر کاهشی آن نیز افزایش 

هاي هرز نسبت به به تبع کاهش وزن خشک علف. یافت
) 1383(محمدي  .شاهد، عملکرد سویا نیز افزایش یافت
بیعی مزرعه با در بررسی اثر تداخل علفهاي هرز ط

نخود گزارش نمود که افت عملکرد دانه متناسب با 
افزایش بیوماس علفهاي هرز بیشتر شده به نحوي که 

 کیلوگرم 6/1در شرایط آب و هوایی تبریز به ازاي هر 
 از عملکرد هاي هرز به میزان یک کیلوگرمبیوماس علف

با کاربرد عصاره آبی سورگوم به  .نخود کاسته شد
ا بودن ترکیبات آللوپاتیک، بیوماس علفهاي هرز دلیل دار

کاهش یافت در تیمارهاي مدیریت شده نسبت به شاهد 
، براساس گزارش )2004منصور و همکاران (

 مدیریت تلفیقی  سیستم) 2004(مونجاردینو و همکاران 
هاي مختلف با اتکا به تکنیک) IWM (1علفهاي هرز

رد و کاربرد هاي هرز نقش دامدیریتی در کنترل علف
هاي مدیریت تلفیقی عصاره آبی سورگوم با سایر روش

هاي هرز و افزایش عملکرد دانه تاثیر نیز در کنترل علف
طی ) 2005(گذار است به طوري که شریف و همکاران 

مطالعات خود متوجه شدند که عصاره آبی سورگوم 
همراه با علف کش شیمیایی به ترتیب سبب کاهش و 

عملکرد  هاي هرز وار در وزن خشک علفدافزایش معنی
همچنین بر اساس . دانه گندم نسبت به شاهد شده است

مدیریت تلفیقی ) 2003(یافته هاي انوار و همکاران 
نیز سبب ) وجین دستی به همراه  علف کش شیمیایی(

  .افزایش معنی دار در عملکرد دانه می شود
 کنترل توان نتیجه گرفت که با افزایش کاراییمی    
هاي هرز با سویا هاي هرز و کاهش رقابت علفعلف

فضا براي رشد این گیاه زراعی بیشتر شده و فرصت 
شود، بدین کافی براي سنتز روغن و پروتئین ایجاد می

 داريصورت عملکرد روغن و پروتئین به شکل معنی
داده درج نشده (یابد عالوه بر عملکرد دانه افزایش می

هاي علفبا کاهش رشد و تراکم  رود  احتمال می).است
افزایش هرز میزان جذب نیتروژن از خاك توسط سویا 

پیدا کرده و چون نیتروژن در سنتز پروتئین شرکت 

                                                
1 Integrated Weed Management 

میزان پروتئین افزایش یافته است  دارد در نتیجه
 به دلیل اینکه رابطه ).1384، میرشکاري و همکاران(

ن و نزدیکی بین عملکرد دانه و عملکرد هاي روغ
 پروتئین وجود دارد، در تیمارهایی که عملکرد دانه
 بیشتر بوده، عملکرد روغن و پروتئین نیز افزایش داشته

تداخل تاج خروس ) 1384(میرشکاري و همکاران . است
را عامل اصلی کاهش عملکرد روغن  با آفتابگردان

) 2009(راندهاوا و همکاران . آفتابگردان عنوان کردند
 عملکرد  پروتئین دانه در پاسخ به گزارش کردند که

 کاهش دچار) ویزاخ(خرفه سا تراکم باالي علف هرز 
شود که به دلیل کاهش رشد گیاه و محتواي پایین می

طی یک گزارش، کنترل . است پروتئین دانه ذکر شده
شیمیایی و دو بار وجین دستی سبب افزایش میزان 

 والی عبدالحمید و مت(پروتئین و روغن در سویا شد 
اظهار داشتند که تاثیر ) 1385(حاتمی و همکاران ). 2008

وجین دستی و (تیمارهاي کنترل شیمیایی و مکانیکی 
دار بر درصد روغن دانه گلرنگ معنی) کولتیواتور زنی

-نبود، ولی اثر کنترل مکانیکی روي عملکرد روغن معنی
 برگی محصول، 6دار بود و وجین دستی در مرحله 

به هر حال کیفیت .  عملکرد روغن گردیدموجب افزایش
بذر و تغییرات آن تحت تاثیر گیاهان مجاور است، حتی 

ها عملکرد کلی محصول را کاهش ندهد اگر تداخل آن
همین دلیل در پالت هایی که  به). 2007 میلر و همکاران(

کند به دلیل هاي هرز رشد میسویا همزمان با علف
یابد دانه سویا کاهش میوجود رقابت، عملکرد و کیفیت 

هاي هرز بایستی کنندگان از طریق مدیریت علف و تولید
گیبسون و (به بهبود کیفیت بذر سویا توجه کنند 

مدل یک پارامتري ارائه شده توسط ). 2008همکاران 
براي وزن خشک نسبی علف ) 1991(کراف و اسپیترز 

 مستطیلی معرفی شده یهرز و مدل دو پارامتري هذلول
براي تراکم علف هرز برازش ) a1985(سط کوزنس تو

  ). 2جدول (داده شده و پارامترهاي آن برآورد گردید 
 که عملکرد دانه،  هستندمشاهدات حاکی از آن      

خشک نسبی و  تاثیر وزن روغن و پروتئین سویا تحت
باال بودن ضریب تبیین .  هرز قرار گرفتندهايعلفتراکم 

سازي کاهش ینی آن در شبیهمدل دالّ بر دقت پیش ب
  عملکرد به ازاي متغیر مورد استفاده است و در مدل یک 
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  کش کاربرد علف وجین دستی و(هاي هرز  کنترل علفمختلفهاي ثیر تیمارهاي اسپري عصاره آبی قیاق و روشا ت-1شکل 
  هاي هرز نسبت به شاهدبر درصد افت  وزن خشک علف) شیمیایی

  
a1 : شاهد آلوده به علف هرز(بدون اسپري عصاره آبی قیاق(،  :a2  روز پـس از سـبز شـدن سـویا     15یکبار اسپري عصاره آبی قیـاق DAE)(،   
a3 : 30 و 15(قیاق  دوبار اسپري عصاره آبی DAE (، a4 : سه  بار اسپري عصاره آبی قیاق)40 و15،30 DAE( ،  

  .باشدمی % 5  احتمالدار در سطح اختالف معنیگر نشانمتفاوت در هر ستون حروف 
  

  یک پارامتري کرافو اسپیترزهايمدلدر  ).S.E( خطاي استاندارد  و) R2( ، ضریب تبیین )q،   A  , I( پارامترهاي برآورد شده -2جدول 

  )1معادله (و  دو پارامتري کوزنس ) 3معادله ( 
 مدل یک پارامتري  کراف و اسپیترز

ملکرد پروتئیندرصد افت ع   درصد افت عملکرد دانه درصد افت عملکرد روغن 
001/1  002/1  002/1  q 
716/0  683/0  713/0  R2 
001/0  001/0  001/0  S.E.q 

 مدل دو پارامتري  کوزنس
  درصد افت عملکرد دانه درصد افت عملکرد روغن درصد افت عملکرد پروتئین

55/98  724/95  96/96  A 
581/0  569/0  561/0  I 
714/0  685/0  703/0  R2 
623/16  308/16  565/16  S.E.A 
167/0  166/0  161/0  S.E.I 
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سازي افت عملکرد پارامتري، بیشترین دقت در شبیه
توانایی   بیانگرq پارامتر .پروتین و دانه حاصل شد

 هرز در مقابل گیاه زراعی است و هايعلفنسبی رقابت 
رت رقابت بیشتر علف مقدار عددي بیشتر آن بیانگر قد

هرز و در نتیجه کاهش عملکرد بیشتر گیاه زراعی است 
) 1991(کراف و اسپیترز ). 1383محمودي و همکاران (

 )q(نسبی    خسارت نیز نشان دادند که در مورد ضریب
مقادیر بزرگتر از یک برتري علف هرز و مقادیر کمتر از 

، که در دهدقابت نشان میریک برتري گیاه زراعی را در 
به اندکی  رقابت 2هر سه صفت مورد بررسی در جدول 

 هرز بوده است، یعنی با افزایش وزن هايعلفنفع 
عملکرد دانه، روغن و پروتئین   هرز، افتهايعلفخشک 

 بیشترین 2سویا افزایش یافت و با توجه به جدول 
قدرت رقابتی و کاهش عملکرد مربوط به عملکرد دانه و 

با ) 1383(و همکاران  محمودي ).=002/1q(روغن بود 
بیان مقدار عددي ضریب خسارت نسبی مدل کراف و 

در رقابت سلمه تره با ذرت، عنوان ) q=81/1(اسپیترز 
هر چه مقدار  .باشدمی کردند که سلمه تره رقیب قویتري

بیشتر باشد نشان )  مجانب منحنی (Aعددي پارامتر 
 هرز هايعلفا دهنده حساسیت گیاه زراعی به رقابت ب

 هايمدلاز طرفی  در ). 1388امینی و همکاران، (است 
کمتر باشد، ) شیب منحنی (I هرز هر چه هايعلفتراکم 

بیانگر این واقعیت است که کاهش عملکرد کمتري اتفاق 
افتد و گرایش مدل به سمت رابطه خطی است می

اعداد مدل دو پارامتري ). 1383محمودي و همکاران، (
 بیانگر این واقعیت است که عملکرد پروتئین 2ل در جدو

 هايعلفنسبت به بقیه بیشترین حساسیت را به تراکم 
 درصدي را 55/98هرز داشت و این مدل کاهش عملکرد 

 هايعلفبراي عملکرد پروتئین سویا با افزایش تراکم 
هرز پیش بینی نمود، از طرفی با توجه به شیب منحنی، 

ین کاهش را در مقابل افزایش عملکرد پروتئین بیشتر
.  هرز نسبت به دو صفت دیگر داشتهايعلفتراکم 

شاید علت افت عملکرد پروتئین در حضور تراکم و وزن 
 هايعلف هرز، رقابت بین هايعلفخشک نسبی باالي 

در هر دو . هرز و سویا در جذب نیتروژن از خاك باشد
مورد مدل بیشترین دقت در شبیه سازي افت عملکرد در 

در هر دو مدل بررسی . پروتئین به دست آمدعملکرد 
، خطاي استاندارد در همه موارد بسیار 2شده در جدول 
باشد و در مقدار عددي هر پارامتر می کمتر از نصف

پیش بینی افت عملکرد را  ها دقت کافی براي مدل نتیجه
لوت من و همکاران . )1997 بوسنیک و سوانتون (دارند

 دادند که با استفاده از مدل کراف و نشان) 1996(
هاي علفخشک نسبی  توان ارتباط بین وزناسپیترز می

صورت شکل نشان  هرز و  افت عملکرد محصول را به
توان بیان کرد که  می4 و 3، 2هاي با توجه به شکل. داد

خطی  رابطه تقریبا مدل یک پارامتري کراف و اسپیترز
هاي هرز را به ی علفبین افت عملکرد و وزن خشک نسب

آورد، به نحوي که با افزایش وزن خشک وجود می
هاي هرز، درصد افت عملکرد دانه،  روغن و نسبی علف

با  .پروتئین نیز به شکل تقریبا خطی افزایش پیدا می کند
عملکرد پروتئین  کاهش) q) 001/1توجه به مقدار عددي 

ر  هرز قراهايعلفکمتر تحت تاثیر وزن خشک نسبی 
گرفت، ولی عملکردهاي روغن و دانه تاثیر پذیري 

در حضور . بیشتري نسبت به این متغیر نشان دادند
 هرز و افزایش وزن خشک نسبی آنها به دلیل هايعلف

مسئله رقابت، عملکرد دانه سویا دچار افت شده و 
همچنین فرصت تبدیل شدن پروتئین دانه به روغن کم 

گردد، چرا دچار افت میبوده و در نتیجه روغن بیشتر 
هاي گیاهی و در مراحل بعدي از که روغن ابتدا از قند

آلیاري و (شود هاي ذخیره شده سنتز میپروتئین
دریافتند ) 1996( لوت من و همکاران ).1379همکاران، 

 جایگزین تواندمیهاي هرز که وزن خشک نسبی علف
جهت پیش بینی افت عملکرد محصوالت به جاي  مناسبی

 هرز نیز یکی هايعلف تراکم .هاي هرز باشدتراکم علف
 از عوامل اصلی موثر بر رقابت است، بر اساس تابع

علف  مستطیلی کوزنس، اصوالً با افزایش تراکم  هذلول 
کوزنس، (هرز عملکرد گیاه زراعی کاهش می یابد 

a1985.(دهند که با افزایش  نشان می7 و 6، 5هاي  شکل
ز، افت عملکرد دانه، روغن و پروتئین هاي هرتراکم علف

عملکرد  افزایش تراکم سورگوم با. شودنیز بیشتر می
 در). 1385راعی و همکاران، (سویا کاهش پیدا می کند 
نیز عملکرد ذرت با ) 1988(تحقیق بکت و همکاران 

   کاهش  غیر خطی  صورت  سلمه تره به  تراکم  افزایش 
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 رصد افت عملکردبا افزایش تراکم تاج خروس، د. یافت
امینی و همکاران، (دانه لوبیا نیز افزایش یافته است 

 7 با توجه به شیب قابل توجه منحنی در شکل ). 1388
)581/0 I =(توان استنباط   می6 و 5هاي  نسبت به شکل

هاي هرز، عملکرد کرد که با افزایش تراکم علف
و بیشتر از دانه و روغن تحت تاثیر قرار گرفته پروتئین

شود که این امر تاییدي بر نتایج جدول دچار کاهش می
در یک آزمایش محتواي پروتئین دانه در . باشد می2

 به )ویزاخ( خرفه سا هرزحضور تراکم باالي علف 
  .)2009راندهاوا و همکاران،  (شدشدت دچار کاهش 
و ) 1387(و همکاران  لنگرودي صفاهانی

 طور ردند که بهنیز بیان ک) 1999(رحیمیان و شریعتی 
 افت درصد باشد بیشتر هرز علف هرچه تراکم معمول
-مدل همچنین .شودمی بیشتر آن با نیز متناسب عملکرد
لنگرودي  صفاهانی توسط سازي شدهشبیه تجربی هاي

 رقیب وحشی خردل که داده نشان )1387(و همکاران 
 پایین خیلی هايتراکم حتی در کلزا به نسبت قویتري

در ارقام ) دانه( باالترین عملکرد اقتصادي باشد ومی
باشد و با می) کشت خالص(کلزا مربوط به تیمار شاهد 

افزایش تراکم علف هرز خردل وحشی، عملکرد 
نحوه  به هر حال .کنداقتصادي کلزا روند نزولی پیدا می

هاي تجربی وابستگی زیادي به شرایط پاسخگویی مدل
 هاي هرز دارد و محیطی و گونه گیاه زراعی و علف

ها بر اساس شرایط محیطی منطقه پارامترهاي این مدل
و نوع گیاه زراعی و علف هرز به صورت اختصاصی 

  ).1382محمودي و همکاران (شوند برآورد می
گیري کرد که با افزایش توان نتیجه     به طور کلی می

هاي هرز عملکرد دانه و روغن و وزن خشک نسبی علف
هاي هرز عملکرد پروتئین بیشتر راکم علفبا افزایش ت

هاي مورد گیرند، بر اساس مدلتاثیر قرار میتحت 
هاي استفاده در این تحقیق مشخص گردید که تراکم

، 5 بوته در متر مربع و وزن نسبی معادل 45 و 20، 5/9
، 5هاي هرز به ترتیب موجب افت  از علف8/20 و 2/10

عقیده بر . ا گردیدند درصدي عملکرد دانه سوی20 و 10
  این است که با استفاده از سیستم مدیریت تلفیقی 

توان تولید را با حداقل نتایج سوء بر هاي هرز میعلف
در این سیستم کاهش مصرف . محیط زیست افزایش داد

گیري ها با تکیه بر استفاده از ابزارهاي تصمیمکشعلف
از ). b1985 کوزنس،(مناسب در اولویت قرار دارد 

هاي اطالعات افت عملکرد سویا در نتیجه آلودگی علف
هاي توان با در دست داشتن هزینه کنترل علفهرز می

هاي مختلف استفاده نمود به نحوي که هرز در مدیریت
اگر خسارت اقتصادي ناشی از افت مقدار مشخص 
محصول بیشتر از هزینه کنترل مدیریت مشخصی باشد 

 الزامی و اقتصادي خواهد در این صورت انجام کنترل
  .بود

 

  مورد استفادهمنابع

 . ص182. انتشارات عمیدي تبریز. زراعت و فیزیولوژي: دانه هاي روغنی. 1379د،   ف ز و شکاري آلیاري ه، شکاري ف

ا قرمز ارزیابی توان رقابتی ارقام لوبی. 1388م،  امینی ر، مجنون حسینی ن، رحیمیان مشهدي ح، مظاهري د و علیزاده ح
)Phaseolus vulgaris ( با تاج خروس ریشه قرمز)Amaranthus retroflexus (با استفاده از مدل افت عملکرد .

  .121-131هاي صفحه. 1 ، شماره 40مجله علوم گیاهان زراعی ایران،  دوره

ذرت و سویا به روش رقابت در کشتهاي خالص و مخلوط . 1381پیرزاد ع، جوانشیر ع، آلیاري ه، مقدم م و شکیبا م، 
   .85-100هاي صفحه. 3، شماره 9مجله علوم کشاورزي و منابع طبیعی، سال . عکس عملکرد
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هرز  بررسی اثرات روشهاي مکانیکی و شیمیایی کنترل علفهاي . 1385حاتمی م، علیزاده ح م، جهانسوز م و پورداد س، 
ویژه . و تحمل گلرنگ به علفکشها تحت شرایط دیم  (Carthamus tinctorius)بر عملکرد و اجزا عملکرد در گلرنگ 

   .67 -74 هايصفحه. 1 شماره ،12پژوهشی، علوم کشاورزي،  سال-نامه علمی

   هکتار از26گزارش هاي نهایی طرح تحقیقاتی مطالعات تفصیلی . 1377ر و اوستان ش،  ا، نیشابوري م جعفرزاده ع
راعی ي، قاسمی گلعذانی ك، جوانشیر ع، آلیاري ه و . انشگاه تبریزد. اراضی و خاکهاي ایستگاه تحقیقاتی کرکج

 با استفاده از )Sorghum bicolor (و سورگوم) .Glycin max L(ارزیابی کشت مخلوط سویا . 1385محمدي ا، 
  .1-13 هايصفحه. 1، شماره 8مجله علوم زراعی ایران، جلد . مدل عکس عملکرد

  .نشر آموزش کشاورزي. کاشت، داشت و برداشت. راهنماي کلزا. 1381 ع،  شیرانی راد ا و دهشیري

ارزیابی توانایی تحمل رقابت ارقام مختلف کلزا . 1387ع،  م صفاهانی لنگرودي ع، کامکار ب، زند ا و باغستانی
)Brassica napus ( در برابر علف هرز خردل وحشی)Sinapis arvensis ( تجربی در هايمدلبا استفاده از 

-صفحه. 5 ، شماره15مجله علوم کشاورزي و منابع طبیعی، ویژه نامه زراعت و اصالح نباتات، جلد .  گلستاناستان
  .101-111 هاي

بررسی تاثیر دوره هاي مختلف تداخل علف هاي هرز بر روي برخی از صفات اکوفیزیولوژیک و . 1383ر،  محمدي غ
  .شاورزي دانشگاه تبریزدانشکده ک. پایان نامه دکتراي زراعت. زراعی در نخود

ارزیابی مدلهاي تجربی رقابت مبتنی . 1383ع،  محمودي س، مظاهري د، رحیمیان مشهدي ح، چایی چی م و باغستانی م
) .Zea mays L(سازي کاهش عملکرد ذرت بر تراکم، زمان نسبی سبز شدن و سطح برگ نسبی علف هرز، در شبیه

. 2،  شماره 11مجله علوم کشاورزي و منابع طبیعی،  سال ). .Chenopodium album L(ناشی از تداخل سلمه تره 
  .161-169هاي صفحه

اثر تراکم و زمان سبز . 1384جوانشیر ع، دباغ محمدي نسب ع، نورمحمدي ق و رحیمیان مشهدي ح،  میرشکاري ب،
-33تابگردان هیبرید بر عملکرد و اجزاي عملکرد آف) retroflexus L. Amaranthus( تاج خروس ریشه قرمز شدن

Hysun .  365-376 هايصفحه. 4، شماره 7مجله علوم زراعی ایران، جلد.  
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