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 چکیده

در کشت دوم، آزمایشي در  رقم ویليامز بر عملكرد و اجزای عملكرد سویای های رایج،کشهای هرز با علفکنترل علف به منظور بررسي تأثير
های کامل تصادفي با سه تكرار به ، به صورت طرح بلوك)مغان( يلاستان اردب يعيو منابع طب یکشاورز يقاتدر مرکز تحق، 5931-5931سال 

فلورالين، متری بوزین، بنتازون و آالکلر به همراه شاهد وجين دستي و اتال فلورالين، ایمازاتاپير، تریهای کشاجرا در آمد. تيمارها شامل علف
، تراکم و وزن خشک کل کشنتایج تجزیه واریانس نشان داد که تيمارهای مورد استفاده از نظر درصد تاثير علف شاهد بدون کنترل بودند.

فلورالين نسبت فلورالين و اتالهای تریکشداری داشتند. نتایج نشان داد یک ماه پس از سمپاشي، علفمعني با یكدیگر اختالف های هرزعلف
هرز داشت اما با گذشت دو ماه پس از سمپاشي، بقيه تيمارها نيز تاثير خود را نشان هایسوزی را بر علفبه بقيه تيمارها، بيشترین تأثير گياه

-های مورد استفاده، تراکم و وزن خشک کل علفکشعلف همهمطالعه،  ینا کشي در یک گروه قرار گرفتند. دردادند و همه تيمارهای علف
ها، کمتر از تيمار وجين دستي بود. تاثير کاربرد تيمارهای داری کاهش دادند اما اثر آنطور معنيهرز را  نسبت به شاهد بدون کنترل، بههای

ارتفاع بوته، دار شد ولي برای صفات معنيدانه و درصد پروتئين دانه سویا عملكرد ، عملكرد بيولوژیکدر بوته، تعداد غالف آزمایش برای صفات 
تعداد غالف در بوته  يشترینباختالف آماری بين تيمارها وجود نداشت.  طول دوره رشد، شاخص کلروفيل، وزن هزار دانه و درصد روغن دانه،

با عملكرد دانه  فلوراليناتالي، کشدر بين تيمارهای علفدست آمد. يلوگرم بر هكتار(، از تيمار وجين دستي بهک 9939دانه )عملكرد ( و 39/999)
 و هرزهایعلف تودهبراساس معيارهای مورد ارزیابي )تراکم و زیستطور کلي و به. شترا دا دانهبيشترین عملكرد کيلوگرم بر هكتار،  5931

 مزارع هرزهایبرای کنترل علف ،ليتر در هكتار دوبه مقدار  فلوراليناتال کشعلف از استفاده ،(هاکشزی علفسوگياه اثرات چشمي ارزیابي
  . شودمي توصيه سویا
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ABSTRACT 

An experiment was conducted to evaluate the effect of different common herbicides on soybean yield and 
yield components. Experiment was carried out using a randomized complete block design (RCBD) with 
three replications at the Agricultural and Natural Resources Research Center of Moghan, Ardebil, Iran 
during 2017-2018. Treatments were the application of ethalfluralin, imazethapyr, trifluralin, metribuzin, 
bentazone, and alacolor herbicides and with and without hand weeding control. The results of variance 
analysis showed that the treatments had significant differences in herbicide efficiency, weed density and 
total dry weight. One month after herbicides spraying, trifluralin and ethalfluralin had the highest effect 
on the weed control; however, two months after herbicides spraying, all other treatments also showed 
their control effects and all herbicides were located in same statistical group. In this study, all herbicides 
treatments significantly reduced the density and dry weight of weeds compared to control; however, their 
effect was less than hand weeding. The number of pods per plant, biological and grain yield and soybean 
protein content percentage were significantly affected by all treatments; however, the other traits 
including plant height, growth period, chlorophyll index, 1000-seed weight, and grain oil percentage were 
not significantly different. The highest number of pods per plant (333.92) and grain yield (2792 kg/ha) 
were obtained in hand weeding treatment. Among the herbicides treatments, the application of 
ethalfluralin had the highest seed yield (1896 kg.ha-1). Generally, based on the results of this study, 
application of 2 L.ha-1 ethalfluralin could be recommended for effective weed control in soybean 
production systems. 

Keywords: Ethalfluralin, grain yield, imazethapyr, grain protein percentage. 
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 مقدمه

 ینبا دارا بودن روغن و پروتئ (.Glycin max L)یا سو

مهم در  به عنوان یک گیاه دانه روغنی یفیت باال،با ک

است  داشته یادیبشر گسترش ز اییهمصارف تغذ

(Chiezey et al., 1992 متاسفانه کشور ایران با .)

های روغنی، هنوز هم وجود داشتن پتانسیل تولید دانه

یکی از کشورهای عمده وارد کننده روغن است 

(Rabiee et al., 2004سطح زیر کش .)های ت و زمین

زراعی موجود، چندان قابل افزایش نیست و بنابراین 

 یشافزا یاو  کاهش که باعث یعوامل شناسایی

 یراهکار تواندشوند، مییمحصول م ینعملکرد ا

در در واحد سطح باشد.  یزان تولیدم یشجهت افزا

-این راستا، کنترل آفات و به ویژه مبارزه با علف

ی در افزایش بازده تولید اهای،هرز از اهمیت ویژه

 یابیدست (. الزمهKhajehpour, 1994برخوردار است )

 هرز،یک علفرشد  یمطلوب سرکوب یزانبه م

های . روشیریتی استمد یژههای واز روش یریگبهره

تراکم بوته  افزایش شامل یاهرز سوهایکنترل علف

با قدرت رقابت  ارقام در واحد سطح، استفاده از یاسو

های روشیگر و ، تناوب کشت با محصوالت دباال

مواد  از . استفادهباشدیم یمیاییو روش ش یکیمکان

 گیاهان در یطور انتخابهرز را بههایکه علف یمیاییش

 هاینظام از یاریبس ببرند، بخش عمده یاناز م یزراع

 ,Ghadiriباشد )یهرز مهایعلف یریتمد یننو

و  وسیع یکنترل یفط با ییهاکشعلف (. معرفی2008

 از جمله ،های هدف متنوعبا محل یژهوبه

یر ها و به تأخکشکاربرد علف یریتمد هایضرورت

 هرز بههایعلف هاییتبروز مقاومت جمع انداختن

 (. ,.Mousavi et al 2005) ها استکشعلف

عملکرد بذر را کاهش  سویا، هرز درهایوجود علف

هرز در هایعلف یزانبه م ین کاهش،ا یزانو م دهدیم

جوان  هاییاهچهگ دارد. یبستگ محصول رشد مرحله

که رشد  یهرزهایاز علف یاریبا بس توانندیا نمیسو

 ینهرز در اهایرقابت کنند و دفع علف یعی دارندسر

مخلوط بودن  ینهمچن ؛را دارد یتاهم ، بیشتریندوره

 ،هرزهایعلف یایبرداشت شده با بقا سویای بذر

و ارزش اقتصادی محصول  یفیتک شدید سبب کاهش

 خاکزاد و همکاران(. Mousavi, 2008شود )یم

(Khakzad et al., 2012 )سوناالن  ترکیبکه  یافتنددر

صورت  به چه و یش کاشتصورت پ چه به ،با سنکور

برگ پهن هرزهایعلف باعث کنترل بهتر یش رویشی،پ

از  یزن یاد سوعملکر بیشترین شدند و یادر مزارع سو

صورت بهبا سنکور  سوناالن هایکشعلف یبترک

صورت پیش به و سوناالن با سنکور یش رویشیپ

 و همکاران یفراهان یواشقان آمد. دست به کاشت

Vasheghani Farahani et al., 2012) گزارش )

 مؤثره گرم ماده 57 یافتهکه دز کاهش  نمودند

تواند یم یاسو یو برگدر مرحله د ،در هکتار یمازاتاپیرا

را کنترل ( Xanthium strumarium)توق  یخوب به

عملکرد دانه  یشترینکه ب یان داشتندبینها همچنکند. آن

با کاربرد  یزدر هکتار( ن کیلوگرم 3335) یاسو

 دست آمد. به یاسو یبرگ دو در مرحله یمازاتاپیرا

 ,.Zarco-Tejada et alتجادا و همکاران )زارکو 

 هایشاخص ینتراز مهم یکیبرگ را  یللروفک( 2000

 دانستند و یاهوارد بر گ یطیفشارهای مح نشان دهنده

 ،تحت تنش یاهاندر گ یلمقدار کلروفکه  معتقدند

کل جذب نور توسط  و باعث کاهش یابدمی کاهش

که یهنگام دهد،مینشان  ینمحققنتایج . شودیمیاه گ

ثر کاربرد ا هرز درهایعلف یتکاهش جمع دلیلبه

 یرد،قرار گ یاه سویاگ یاراخت ی درفضای کافکش، علف

 یابدداری مییمعن یشافزا در بوته سویا غالف یدتول

(Egli & Bruening, 2010 .)روش کهینبا توجه به ا-

-روشیکی از  ها،کشعلف استفاده از یمیاییهای ش

-یم مغاندر  یاسو هرزهایعلف مبارزه با یجهای را
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های کشعلف یرتأث یبررس یق،تحق این از هدف باشد،

 یبر برخ هااثر آن هرز وهایبر کنترل علف مختلف

و اجزای  یزیولوژیکی، عملکردف یکی،صفات مورفولوژ

 بود. یاعملکرد سو

 هامواد و روش 

در مزرعه  1311-1317این تحقیق در سال زراعی 

 یعیو منابع طب یکشاورز یقاتمرکز تحق یپژوهش

یایی جغراف عرضبا مختصـات  ،)مغان( یلباستان ارد

و طول  یقهدق 31درجه و  23تا  یقهدق 33درجه و  31

 33درجه و  24تا  یقهدق 37درجه و  25 یاییجغراف

آب  یطو با شرا یامتر از سطح در 711و ارتفاع  یقهدق

خشک معتدل )بـر اساس آمبرژه( اجرا  یمهن ییهوا و

ك مزرعه در خا یمیایی،و ش یزیکیف یاتشد. خصوص

 نشان داده شده است. 1جدول 

  شیمیایي خاك مزرعه خصوصیات فیزیكي و - 1جدول 

Table 1- Soil physiochemical characteristics of the experimental field 

Organic carbon 

(%) 
Soil texture 

Salinity  

(dSm-1) 

K  

(ppm) 

P 

 (ppm) 

N  

(%) 

Clay 

(%) 

Silt 

(%) 

Sand 

 (%) 

 60 32 8 0.064 4.5 320 0.388 لومی شنی 0.78

های کامل تصادفی با هشت آزمایش به صورت بلوك

بوزین گرم متری 111تیمار و سه تکرار شامل 

)سنکور(در هکتار به صورت پیش رویشی، با 

فلورالین )ترفالن( ؛ دو لیتر تریWP %57فرموالسیون 

در هکتار به صورت خاك مصرف پیش کاشت ، با 

سوناالن( (فلورالین لیتر اتال ؛ دوEC %24فرموالسیون 

در هکتار به صورت خاك مصرف پیش کاشت ، با 

 لیتر ایمازاتاپیر ؛ یکEC 33/%3فرموالسیون 

هکتار به صورت پس رویشی، با  )پرسوئیت( در

 )السو( در آالکلر لیتر ؛ سهW/V 11% ،SLفرموالسیون

 %24ون هکتار به صورت پیش رویشی، با فرموالسی

ECلیتر بنتازون )بازاگران( در هکتار به صورت  ؛ دو

پس رویشی و پس از چهار برگی شدن سویا، با 

؛ تیمار وجین دستی و W/V  24% SLفرموالسیون

 تیمار شاهد بدون کنترل بودند.

مزرعه مورد آزمایش در سال قبل زیر کشت گندم بود. 

بعد از برداشت گندم و جمع آوری کاه و کلش 

مانده در زمین، تیمارهای خاکورزی اعمال شد و باقی

سپس مزرعه به طور یکنواخت آبیاری شد. بعد از 

گاورو شدن زمین در اواسط تیر ماه، با استفاده از دو 

کودی آزمایشگاه  دیسک عمود برهم، بر اساس توصیه

کیلوگرم در  211خاکشناسی، کودهای مورد نیاز )

ورت پایه و سرك، هکتار نیتروژن از منبع اوره به ص

 311کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل و  111

کیلوگرم در هکتار پتاسیم از منبع سولفات پتاسیم به 

-11مدل (صورت پایه( توسط دستگاه سانتریفوژ 

1111- (SLG  در سطح خاك توزیع شدند و با آخرین

عملیات دیسک، با خاك زراعی تا عمق مورد نظر 

جاد بستر مناسب و در تاریخ مخلوط شدند. پس از ای

، بذر سویا رقم ویلیامز، با استفاده از 11/2/1317

های آزمایشی کار سویا کشت شد. کرتدستگاه ردیف

متر مربع ایجاد  17با ابعاد سه در پنج متر و مساحت 

متر، فاصله بین سانتی 11ها شدند. فواصل بین ردیف

توالی در های ممتر، فاصله بین کرتسانتی 11ها بوته

ها، هر تکرار از یکدیگر یک متر و فواصل بین بلوك

چهار متر در نظر گرفته شد. اولین آبیاری بعد از 

کاشت و به روش جوی و پشته صورت گرفت. 

عملیات تنک کاری، ده روز بعد از کاشت و در مرحله 

های بعدی نیز بر دو برگی سویا انجام شد. آبیاری

رف منطقه و شرایط آب حسب نیاز آبی گیاه و طبق ع
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 و هوایی منطقه )سه بار دیگر آبیاری( انجام شد. 

برای تیمارهای پس رویشی، عملیات سمپاشی با 

ای و با استفاده از سمپاش پشتی مجهز به نازل شره

لیتر آب در  371بار، بر اساس میزان  7/3فشار دو تا 

هکتار و در مرحله چهار برگی سویا انجام شد. 

هرز با استفاده از هایی کنترل علفارزیابی چشم

( EWRCهرز )روش استاندارد کمیته تحقیقات علف

روز پس از کاربرد  11و  31( و به فاصله 3)جدول 

 (.Mousavi et  al., 2013) ها صورت گرفتکشعلف

 EWRCكش ها بر علف های هرز و گیاه زراعي بر اساس مقیاس . ارزیابي خسارت چشمي علف2جدول 

Table 2. Visual evaluation of herbicides damages to weeds and crop based on EWRC scale 

Score 
Weeds reaction 

Weed control (%) Description 
1 100 wholly controlled 
2 96.50- 99 excellent controlled 
3 93- 96.50 good controlled 
4 87.50- 93 fairly controlled 
5 80- 87.50 rather desirable controlled 
6 70- 80 undesirable controlled 
7 50- 70 weakly controlled 
8 1- 50 poorly controlled 
9 0 quite ineffective 

هرز هایبرداری علفپاشی، نمونهروز پس از سم 31

 71/1×7/1برداری )کوادرات توسط واحدهای نمونه

های برداشت شده به تفکیک، متر( انجام شد و نمونه

گیری قرار گرفتند و به های نمونهدرون پاکت

ها آزمایشگاه منتقل شدند و بعد از شمارش تعداد بوته

های انه در پاکت، به طور جداگبر اساس گونه

مخصوص قرار داده شدند و برای تعیین وزن خشک، 

-درجه سانتی 57ساعت در آونی با دمای  24به مدت 

ها، گراد قرار گرفتند. پس از خشک شدن کامل نمونه

محتویات داخل هر پاکت جداگانه با ترازوی دیجیتالی 

ها ثبت گرم وزن شدند و وزن خشک آن 11/1با دقت 

 شد.

و زمانی  17/4/1317رداشت سویا در تاریخ عملیات ب

رسید انجام گرفت.  %14ها به حدود که رطوبت دانه

گیری سپس صفات ارتفاع بوته، طول دوره رشد، اندازه

شاخص سطح برگ،وزن خشک اندام های هوایی، 

تعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، 

یر درصد پروتئین و روغن دانه سویا به روش ز

گیری شد: ارتفاع بوته در زمان اتمام گلدهی اندازه

بوته که به طور تصادفی از  11های باال، از میانگین گره

هر کرت آزمایشی انتخاب شدند تعیین شد. طول دوره 

رشد، تعداد روزهای طی شده از سبز شدن تا 

رسیدگی دانه ها در نظر گرفته شد. میزان کلروفیل 

دلیل وجود های باال )بههی گرهبرگ در زمان اتمام گلد

بوته،   11بیشترین میزان سبزینگی برگ(، از میانگین 

های پایینی، وسطی از سه قسمت )برگطور تصادفی به

متر و باالیی( گیاه و با استفاده از دستگاه کلروفیل

گیری گیری شد. برای اندازهاندازه  (SPAD) دستی

های گرهشاخص سطح برگ، در زمان اتمام گلدهی 

طور تصادفی انتخاب شدند و سپس باال، پنج بوته به

گیری ها با استفاده از دستگاه اندازهسطح برگ آن

 Area Meter AM 300 ADC Bio سطح برگ مدل 

scientific Ltd گیری شد و سپس به سطح مورد اندازه

نظر تعمیم داده شد. وزن خشک اندام های هوایی در 

ی از هر کرت و در زمان طور تصادفبوته، به 11

رسیدگی محصول تعیین شد. تعداد دانه در پنج بوته از 

هر کرت در هنگام رسیدگی محصول شمارش شد 

بوته انتخاب شدند و با ترازوی  11برای وزن دانه، 

گیری  ها اندازهدیجیتال با دقت یک ده هزارم، وزن آن

و  گیری  وزن صد دانهشد. وزن هزار دانه نیز با اندازه
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دست آمد. جهت دانه به 1111سپس تعمیم آن به 

تعیین عملکرد دانه، پس از حذف حاشیه ها، بوته های 

بر سویا از مساحت یک متر مربع هر کرت با داس کف

ها از و جمع آوری شدند و پس از جدا کردن دانه

ها، عملکرد دانه به گیری وزن آنها و اندازهغالف

ده شد. درصد پروتئین کیلوگرم در هکتار تعمیم دا

، در  N.M.Rها توسط دستگاه انفورماتیکدانه

-آزمایشگاه موسسه تحقیقات بذر و نهال کرج اندازه

( شد و درصد روغن دانه نیز Bradford, 1976گیری )

گیری شد با استفاده از دستگاه سوکسله اندازه

(Pritchard et al., 2000 .) تجزیــه واریانس و تمام

 SASماری با اســتفاده از نرم افزار محاســبات آ

ها بر اساس انجام شد و مقایســه میانگین 9.1 نسخه 

و در ســطح احتمال پنج درصد انجام  LSDآزمون 

 شد.

 نتایج و بحث

 ارتفاع گیاه سویا 

نتایج تجزیه واریانس ارتفاع سویا، بیانگر عدم اختالف 

و (. خان 3 دار بین تیمارها بود )جدولآماری معنی

گزارش کردند که   (Khan et al., 2003)همکاران

ها بر ارتفاع گیاه تأثیری کشکاربرد برخی از علف

( Marwat et al., 2003ندارد اما ماروت و همکاران )

های مختلف بر کاهش کشنشان دادند که اثر علف

دار بود. در مطالعه گریچار و دوتاری ارتفاع گیاه معنی

(Grichar & Dotray, 2007)های کش، علف

 11فلورالین و پندیمتالین، ارتفاع بوته کنجد را تا اتال

هرز درصد در مقایسه با تیمار شاهد عدم کنترل علف

 کاهش دادند.

ملكرد و اجزای ع یزیولوژیكي،ف یكي،صفات مورفولوژ يهرز بر برخهایعلف ینو وج یمیایياثر كنترل ش یانسوار یهتجز. 3جدول 

یاعملكرد سو  

Table 3- Analysis of variance of weeds chemical and weeding control effects on some morphological, physiological, yield and 

yield components traits of soybean 

Mean square    
Number 

of pods 
per plant 

1000 

Seed 
weight 

Seed 
yield 

Protein 

percent  
 

Oil 
percent  

Height of 
plant 

Growth 
period 

Leaf area 
index  

Spad 
index 

df S.O.V 

7.874ns 72.283ns 0.009ns 1.611ns 0.349 9.644ns 1.504ns 243627.327ns 1.265ns 2 
 

Replication 

187.011** 262.340ns 1.791** 0.273* 0.036 ns 129.248ns 2.317 ns 697398.4227** 4.066ns 7  Treatment 
30.302 273.001 0.012 0.184 0.049 82.418 1.976 112930.131 6.724 14  Error 

33.56 8.06 8.80 1.15 1.05 14.31 1.14 36.60 5.44  C.V (%) 

 به ترتيب معني دار در سطح احتمال پنج و یک درصد و غير معني دار nsو ** و  *
ns, *, **: non-significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively. 
 

 

 طول دوره رشد

تیمارهای مورد استفاده از نظر طول دوره رشد باهم 

(. به عبارت 3 داری نداشتند )جدولاختالف معنی

ها تأثیری در کاهش و یا افزایش طول کشدیگر علف

 دوره رشد گیاه سویا نداشتند.

 

 شاخص سطح برگ 

بررسی از لحاظ شاخص سطح  بین تیمارهای مورد

(. 3 برگ، اختالف معنی داری وجود داشت )جدول

ها نشان داد که تیمار وجین دستی، مقایسه میانگین

بیشترین شاخص برگ را داشت و در تیمار شاهد 

)بدون کنترل(، کمترین شاخص سطح برگ مشاهده 

 (.2 شد )جدول
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عملكرد و اجزای  یزیولوژیكيف یكي،صفات مورفولوژ يهرز بر برخهایعلف ینو وج یمیایياثر كنترل ش یانگینم یسهمقا - 4جدول 

 یاعملكرد سو

Table 4- Mean comparison of the effect of weed chemical and weeding control on some morphological, physiological, yield 

and yield components traits of the soybean 

Treatments Leaf area index 
Number 
of pods 

per plant 

Seed 

yield (Kg.ha-1) 
Protein percent (%) 

Metribuzin 377.5 cd 12.60 bc 624.7e 37.21 ab 
Trifluralin 1041 b 15.17 bc 711.4e 37.08 ab 

Ethalfluralin 995.5 bc 21.27 b 1896.3b 37.31 ab 

Alachlor 779.7 bcd 13.07 bc 930.2d 37.27 ab 
Bentazon 905.2 bcd 14.23 bc 726.1 e 37.29 ab 

Imazethapyr 1095.3 b 11.87 bc 1470.4c 37.01 ab 

Weeding 1855.2 a 33.92 a 2792.5a 37.34 ab 
Without weeding 296.6 d 9.100 c 721.6e 38.04 a 

LSD 588.5 9.660 8.80 0.75 

   LSDو بر اساس آزمون در سطح احتمال پنج درصدداری هایي با حروف مشترك، با هم اختالف معنيميانگيندر هر ستون، 
Means with the letters in the same columns are not significant differences at 5% probability level based on LSD test 

فلورالین و تری های مورد استفاده،کشدر بین علف

ایمازاتاپیر، شاخص سطح برگ بیشتری داشتند 

که متری بوزین، آالکلر و بنتازون از نظر این درحالی

شاخص، در سطح پائین قرار داشتند و با شاهد )بدون 

(. 2 کنترل( در یک گروه آماری قرار گرفتند )جدول

کاهش سطح برگ با افزایش میزان رقابت، از عوامل 

باشد به عبارت دیگر، در رشد گیاه می محدود کننده

های هرز در کنار هم جوامعی که گیاه زراعی با علف

کنند، شاخص سطح برگ گیاه زراعی در اثر رشد می

 Tollenaar et)یابد هرز کاهش میهایرقابت با علف

al., 1994)بر. اورویک و اسچری (Orwick & 

Schreiber, 1979)خروس جدر مطالعه تاثیر رقابت تا

با سویا به این نتیجه رسیدند که در شرایط حضور 

خروس در مزرعه سویا، به دلیل افزایش علف هرز تاج

هرز و در نتیجه افزایش شاخص سطح برگ این علف

تجمع ماده خشک آن، عملکرد بیولوژیک در سویای 

یابد. ون ایکر و خروس کاهش میرقیب با تاج

در بررسی  (Van Acker et al., 1993)همکاران 

های هرز، کاهش رقابت سویا با مخلوط طبیعی علف

ماده خشک کل و سرعت رشد محصول را ناشی از 

اند. در آزمایش شاخص سطح برگ گیاه بیان کرده

 Gholamalipourغالمعلی پور علمداری و همکاران )

Alamdari et al., 2016های خاك کش( اثر علف

ها و وجین و الط آنمصرف ترفالن، ایمازتاپیر و اخت

عدم وجین علف های هرز بر صفت سطح برگ سویا 

ها، بیشترین میزان شاخص دار بود. در آزمایش آنمعنی

ایمازتاپیر مشاهده شد و  %111سطح برگ در تیمار 

 %57کمترین میزان به تیمار شاهد بدون وجین و تیمار 

 ایمازتاپیر تعلق داشت.  %37فلورالین + تری

 در بوته تعداد غالف

نتایج تجزیه واریانس تعداد دانه در بوته نشان داد که 

بین تیمارها از نظر این صفت، اختالف آماری 

(. با توجه به نتایج 3 داری وجود دارد )جدولمعنی

ها، تیمار وجین دستی، بیشترین تعداد مقایسه میانگین

غالف در بوته را داشت و کمترین تعداد غالف در 

شاهد )بدون کنترل(تعلق داشت. بوته، به تیمار 

تیمارهای علف کشی نیز از این نظر با هم اختالف 

(. علت 2 نداشتند و در یک گروه قرار گرفتند )جدول

روند کاهشی تعداد غالف در بوته در سایر تیمارها 

توان نسبت به تیمار کاربرد وجین دستی را احتماالً می

یزان به تشکیل تعداد کمتر گل و غالف و افزایش م

ریزش گل و غالف در اثر ایجاد شرایط تنش ناشی از 

هرز مزرعه نسبت داد. در هایحضور و رقابت علف
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گیری از کلیه شرایط شرایط حداقل رقابت، گیاه با بهره

های رویشی و تولید محیطی و توسعه کافی اندام

مناسب مواد فتوسنتزی، بیشترین تعداد غالف را تولید 

ع تنش و کاهش تولید و ذخیره مواد کند، اما با وقومی

یابد فتوسنتزی، تعداد غالف در گیاه کاهش می

(Tollenaar et al.,1994) نتایج سایر محققین نشان .

هرز، هایداد هنگامی که به دلیل کاهش جمعیت علف

فضای کافی در اختیار گیاه سویا قرار گیرد، تولید 

رسد می نظر یابد که بهداری میغالف، افزایش معنی

ای، ایجاد پوشش گیاهی کاهش رقابت برون گونه

مطلوب و استفاده بهینه از فضای ایجاد شده، سبب 

های فرعی و افزایش تعداد افزایش تعداد شاخه

 & Egliشود )های سویا میها در بوتهغالف

Bruening, 2010 رقابت و تنش رطوبت حاصل از .)

-نسبت گل ها ریزش کنند یاشود که گلآن باعث می

های بارور روی ساقه اصلی کاهش یابد که بدین 

شود. گزارش ترتیب، تعداد غالف در بوته کم می

( نشان داد که Meckel et al., 2007میکل و همکاران )

هرز( در هایبا کاهش رقابت )کاهش تراکم علف

توان تأثیر مراحل گلدهی و قبل از تشکیل غالف، می

ر بوته را تقلیل داد. منفی بر صفت تعداد غالف د

( بیان داشتند Truong et al., 2011ترانگ و همکاران )

ترین و تأثیر گذارترین که تعداد غالف در بوته، مهم

 بخش عملکرد در سویا است.

 عملكرد دانه

نتایج تجزیه واریانس عملکرد دانه نشان دهنده  

دار بین تیمارها را از نظر این صفت در اختالف معنی

(. در این 3 مال یک درصد بود )جدولسطح احت

مطالعه، بیشترین میزان عملکرد دانه سویا از تیمار 

دست آمد. پس از تیمار وجین دستی، وجین دستی به

فلورالین، بیشترین عملکرد دانه را داشت و تیمار اتال

فلورالین و بنتازون و شاهد بوزین، تریتیمارهای متری

انه را به خود )بدون کنترل(، کمترین عملکرد د

اختصاص دادند و از این نظر با یکدیگر تفاوت آماری 

کش که علف(. با توجه به این2 نداشتند )جدول

-فلورالین، موفقیت رضایت بخشی در مهار علفاتال

توان این افزایش عملکرد را هرز داشته است، میهای

کش نسبت داد. در بین به اثر مثبت کاربرد این علف

بردی، عملکرد دانه در متربوزین و تیمارهای کار

تواند به دلیل تاثیر بنتازون کمتر بود که احتماال می

ها بر خود گیاه سویا باشد. در گزارشی بیان شده آن

تواند باعث کاهش کش متربوزین میاست که علف

-های پایینی و ریزش آنسطح سبز، نکروزه شدن برگ

خسارت (. Hagood et al., 1980ها در سویا شود )

بنتازون نیز گاهی به صورت نقاط بی رنگ )نکروز و 

هایی از سویا که با محلول سم کلروز(، تنها روی برگ

 ,Ahrensاند ممکن است دیده شود )برخورد کرده

(. بر اساس این مطالعه، برخی از تیمارها از 1994

لحاظ تعداد دانه در بوته و عملکرد دانه، روند مشابهی 

های توان به تولید غالفن امر را میداشتند. دلیل ای

کمتر در بوته که موجب تخصیص بیشتر مواد 

شود، نسبت داد. به ها میفتوسنتزی به هر یک از دانه

هرز و گیاه های مخلوط علفهرحال، در کانوپی

هرز رقیب، زراعی، مقدار نور جذب شده توسط علف

ای در رشد و عملکرد گیاه زراعی نقش تعیین کننده

اندازی یک بوته روی بوته ارد زیرا بر اثر سایهد

کند و کاهش در شدت مجاور، شدت نور تغییر می

 ,Raoدهد )نور، رشد گیاه مغلوب را کاهش می

هرز مزرعه و های(. رقابت گیاه سویا با علف2006

کمبود عوامل محیطی مؤثر بر رشد ناشی از این 

چند  رقابت، عملکرد سویا را به دلیل کاهش یک یا

دهد و بیشترین بخش از اجزای عملکرد، کاهش می

آید که شرایط محیطی از عملکرد زمانی به دست می

جمله رطوبت قابل دسترس، عناصر غذایی، نور و 

غیره در تمامی مراحل رشد گیاه، در حد مطلوب باشد 

(Karam et al., 2009 کاهش جذب آب در اثر .)
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اهش عملکرد کاهش رشد ریشه، از عوامل مؤثر در ک

،در شرایط تنش کمبود آب ناشی از افزایش رقابت 

 .Schwining et alاست ) ای شناخته شدهبرون گونه

(. کمبود آب باعث کاهش قطر آوند چوبی و 2005

-مسیر تعرق )ریشه، اندام تغییر در اجزای انتقال دهنده

شود که این امر در ها( نیز میهای هوایی و روزنه

هش میزان جریان آب از ریشه به نهایت باعث کا

-های هوایی و کاهش فتوسنتز و میزان فرآوردهاندام

شود، همچنین وجود فضاهای های فتوسنتزی می

خالی بیشتر در اثر تنش کمبود آب، شرایط را جهت 

-تر به کمبود آب فراهم میهرز مقاومهایرشد علف

کند که با گیاه زراعی جهت استفاده از نور، آب و 

 صر غذایی رقابت خواهند نمود.عنا

 درصد پروتئین دانه

نتایج واریانس نشان داد که بین تیمارها از نظر درصد 

(. تیمار 3 پروتئین، اختالف آماری وجود دارد )جدول

کش(، دارای بیشترین درصد شاهد )بدون کاربرد علف

کشی پروتئین دانه بود و پس از آن بقیه تیمارهای علف

از نظر درصد پروتئین دانه با  و تیمار وجین دستی

یکدیگر تفاوتی نداشتند و همگی در یک گروه آماری 

(. اختالف در محتوی پروتئین 2قرار گرفتند )جدول

دانه سویا ممکن است به خاطر عدم انتخابی بودن 

ها در مرحله پیش رویشی باشد. بهاری کشکامل علف

 ( گزارش کردند کهBahari et al., 2018و همکاران )

کش درصد پروتئین دانه سویا در پاسخ به کاربرد علف

 بنتازون تغییر نمود.

  كشدرصد تاثیر علف

هرز غالب در مزرعه شامل هایای علفترکیب گونه

(، سوروف Sorghum halepenseقیاق )باریک برگ )

(Echinochloa crus-galli( و چسبک )Setaria 

viridis)( و پهن برگ )( گاوپنبهAbutilon 

theophrasti( کنف وحشی ،)Hibiscuc trionum ،)

( (.Amaranthus retroflexus Lتاج خروس وحشی )

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمارها از نظر بود. 

ها در دو زمان یادداشت برداری، کشدرصد تاثیر علف

داری در سطح احتمال یک درصد اختالف آماری معنی

 (.7 داشتند )جدول

 

 هرزهایتجزیه واریانس )میانگین مربعات( اثر كنترل شیمیایي و وجین بر علف -5جدول 

Table 5. Variance analysis (mean square) of the chemical and weeding control effects on weeds. 

 

S.O.V df 

Mean square 

 

Herbicide effect percent (one month 
after use) 

Herbicide effect percent (two month 

after use) 

Total 

weeds 
density 

Total 

weeds 
dry weight 

 

Replication 
2 0.001ns 0.001ns 8.092ns 89751.292ns 

treatment 7 0.011** 0.006** 16.803** 1182281.952** 

Error 14 0.001 0.001 1.389 14708.965 

CV)%( 0.98 0.82 16.39 18.37 
 به ترتيب معني دار در سطح احتمال پنج و یک درصد و غير معني دار ns و** و  *

ns, *, **: non-significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively. 
 

مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که یک ماه پس از 

فلورالین فلورالین و اتالهای تریکشسمپاشی، علف

به بقیه، بیشترین تأثیر را داشتند اما با گذشت  نسبت

دو ماه پس از سمپاشی، بقیه تیمارها نیز تاثیر خود را 

کشی در یک نشان دادند و همگی تیمارهای علف

 (.1 گروه قرار گرفتند )جدول
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 هرز هایبر علف ینو وج یمیایياثر كنترل ش یانگینم یسهمقا -6جدول 

Table 6. Mean comparison of the chemical and weeding control effects on weeds. 

Treatments 
Herbicide effect percent 

(one month after use) 

Herbicide effect percent 

(two month after use) 

Total 

weeds 
)2-density (plant.m 

Total 

weeds 
)2-dry weight (g.m 

Metribuzin 0.33 bc 0.55b 43.33 b 406.7 c 

Trifluralin 0.71 ab 0.53 b 30.33 b 398.7 c 

Ethalfluralin 0.68 ab 0.43 b 35.33 b 462.1 c 
Alachlor 0 c  0.40 b 49.67 b 549.8 c 

Bentazon 0.25 c 0.23 bc 58.67 b 1064.21b 

Imazethapyr 0 c 0.47 b 35.33 b 361.4 c 
Weeding 1 a 1 a 0 c 0 d 

Without weeding 0 c 0 c 132.7 a 2034.5 a 

LSD 0.3369 0.2769  2.06  212.4 

   LSDو بر اساس آزمون در سطح احتمال پنج درصدداری هایي با حروف مشترك، با هم اختالف معنيميانگيندر هر ستون، 
Means with the letters in the same columns are not significant differences at 5% probability level based on LSD test 

 

( نشان Abbasi et al., 2010نتایج عباسی و همکاران )

فلورفن و آالکلر  فلورالین+اکسیداد که تیمارهای تری

درصد، به ترتیب بیشترین و کمترین  71و  17با 

های هرز مزرعه سویا را به خود راندمان کنترل علف

ن عملکرد ها، بیشتریاختصاص دادند. در آزمایش آن

 3121فلورالین+ بنتازون و به میزان دانه از تری

کیلوگرم در هکتار و کمترین میزان از تیمار 

 فلورالین+اکسی فلورفن بدست آمد. تری
 

 های هرزتراكم كل علف

نتایج آنالیز واریانس نشان داد که تیمارها از نظر تراکم 

هرز، از نظر آماری و در سطح احتمال یک کل علف

 داری با یکدیگر داشتند )جدولاختالف معنی درصد،

های کش(. بعد از تیمار کاربرد وجین، تمام علف5

های دار تراکم علفمورد استفاده باعث کاهش معنی

هرز نسبت به شاهد )بدون کنترل( شدند و تأثیر 

 (. 4 هرز داشتند )جدولهاییکسانی روی تراکم علف

  شاهد )عدم وجین( به نسبت هرزهایو تراكم علف كاهش وزن خشک بر درصد اثر تیمارها آنالیز واریانس -7جدول 

Table 7. Variance analysis (mean square) of the effects of treatments on reduction percentage of weed dry weights and 

densities compared to control (without weeding) 

                                                         Mean square 

S.V DF 

weed densities  weed dry weights 

E. crus-
galli 

S.halepense 
A. 

retroflexus 
A. 

theophrasti 
 E. crus-

galli 
S.halepense 

A. 
retroflexus 

A. 
theophrasti 

 Replication 2 ns0.309 ns5.338 ns1.215 ns0.215  ns79.258 ns511.104 825.139* ns423.830 

Treatment 7 77.988* 248.305* 15.668* 259.754*  97.425* 127.280* 87.776* 365.266* 
Error 14 31.710 37.110 5.022 20.110  34.773 15.219 13.133 25.392 

  )CV(%) 7.94 19.03 12.81 15.32  8.94 23.23 14.76 15.39 
 به ترتيب معني دار در سطح احتمال پنج و یک درصد و غير معني دار nsو ** و  *

ns, *, **: non-significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively. 
 

، پس از تیمار وجین، سایر 4با توجه به جدول 

برگ سوروف و هرز باریکایهتیمارها تراکم علف

-کشعلف مطور مطلوبی کاهش دادند. تماقیاق را به

برگ تاج هرز پهنهایهای به کار رفته، تراکم علف

درصد  11خروس ریشه قرمز و گاوپنبه را بیش از 

، 711های کاهش دادند. در آزمایشی، با کاربرد غلظت

ر کش ایمازتاپیر در هکتامیلی لیتر علف 1111و  571

گرم  111به صورت پیش رویشی و پس رویشی و 

متریبوزین در هکتار به صورت پیش رویشی مشخص 

کش ایمازتاپیر به صورت شد که همه مقادیر علف

بیوزین، پیش رویشی یا پس رویشی به همراه متری

هرز نسبت به هایدار تراکم علفموجب کاهش معنی
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 (. Siyahmar ghuee et al., 2017تیمار شاهد شدند )
 های هرزوزن خشک كل علف

دار بود هرز معنیهایاثر تیمارها بر وزن خشک علف

های هرز در تمام (. وزن خشک علف5 )جدول

کشی، بیشتر از وجین دستی بود. تیمارها علف

کش بنتازون اثر کنترل کنندگی کمتری همچنین علف

هرز حاضر در این مطالعه هایبر وزن خشک علف

ها نشان داد (. نتایج مقایسه میانگین4 داشت )جدول

-که صرف نظر از تیمار وجین، تیمارهای کاربرد علف

-هایدار درصد تراکم علفکش، باعث کاهش معنی

برگ نسبت به شاهد )بدون کنترل( شدند هرز باریک

-برگ، همانهای هرز پهن(. در مورد علف4)جدول 

و  شود، تیمار وجینمشاهده می 4گونه که در جدول 

کار کش قبل از کاشت بهها علفتیمارهایی که در آن

داری با هم رفته بود، از لحاظ آماری تفاوت معنی

ها با تیمارهای ایمازتاپیر، نداشتند. ولی اختالف آن

دار بود. در ابتدای کاشت، بوزین معنیبنتازون و متری

-هرز به علت مساعد شدن شرایط جوانههایبذر علف

-اری و کوددهی، جوانه زدند و گیاهچهزنی مانند آبی

-کشهای حاصل از این بذرها نسبت به کاربرد علف

های پیش کاشت، حساسیت بیشتری نشان دادند، اما با 

توجه به کاربرد پس رویشی و اثر تماسی بنتازون بر 

کش توان نتیجه گرفت که این علفهای هرز، میعلف

-اثر کنترل کنندگی کمتری بر وزن خشک علف

هرز داشته است که این نتیجه با نتایج دیگر های

محققین مطابقت دارد. احتشامی و چائیچی 

(Ehteshami & Chaeechi, 2001 گزارش کردند که )

هرز در طول دوره رقابت با سویا، هایتراکم کل علف

که تا طوریدهد، بهروند نامنظمی از خود نشان می

هرز، افزایش هایمرحله سه برگی سویا، تراکم علف

ها داری داشت اما بعد از این مرحله، تراکم آنمعنی

 کاهش یافت.

 شاهد )عدم وجین( به نسبت هرزهایو تراكم علف كاهش وزن خشک بر درصد اثر تیمارها مقایسه میانگین -8جدول 

Table 8. Mean comparison of the effects of treatments on reduction percentage of weed dry weights and densities compared 

to control (without weeding)   

Treatments 

weed densities  weed dry weights 

E. crus-galli S.halepense A. retroflexus A. theophrasti 
 

E. crus-galli S.halepense 
A. 

retroflexus 

A. 

theophrasti 

Metribuzin 83.11 b 80.12 b 92.95 c 93.01 b  90.70 b 81.92 c 94.95 b 88.62 b 

Trifluralin 88.14 b 87.56 b 97.62 a 95.25 b  90.67 b 88.26 b 95.50 ab 98.25 a 

Ethalfluralin 86.35 b 87.43 b 95.25 ab 94.75 b  90.80 b 86.45 b 98.12 ab 99.21 a 
Alachlor 85.63 b 86.53 b 96.12 ab 92.19 b  90.74 b 85.08 b 97.87 ab 97.62 a 

Bentazon 1 c 1 c 98.00 a 95.62 b   1 c 1 d 93.12 b 89.62 b 

Imazethapyr 86.81 b 83.10 b 94.97 b 91.87 b  86.29 b 85.38 b 91.75 c 71.70 c 
Weeding 100 a 100 a 100 a 100 a  100 a 100 a 100 a 100 a 

Without 

weeding 
- - - - 

 
- - - - 

   LSDو بر اساس آزمون در سطح احتمال پنج درصدداری هایي با حروف مشترك، با هم اختالف معنيميانگيندر هر ستون، 
Means with the letters in the same columns are not significant differences at 5% probability level based on LSD test 

 نتیجه گیری

های مورد استفاده در کشصرف علفطور کلی، مبه

هرز مؤثر بود و تمام هایاین آزمایش، در کنترل علف

ها در مقایسه با شاهد بدون وجین، اثر کشاین علف

که جا هرز داشتند. از آنهایداری در کنترل علفمعنی

فلورالین در سطح های ایمازتاپیر و تریکشعلف

هرز سویا هایطور وسیعی برای کنترل علفکشور به

روند، این پژوهش سعی بر آن داشت تا این کار میبه

های دیگری جایگزین کشها را با علفکشعلف

ها کشنماید تا از این طریق، برخی از مشکالت علف

های که باعث بروز مشکل در کشت بعدی و آلودگی

شوند را مرتفع سازد. با توجه به محیطی میزیست

های کشاد، اثر کاربرد علفکه نتایج نشان داین

فلورالین، آالکلر و بنتازون نسبت به متربوزین، اتال
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-فلورالین و ایمازتاپیر تفاوت معنیهای تریکشعلف

ها در کشداری نداشت، بنابراین کاربرد این علف

-هایخصوص از نظر مدیریت پایدار علفسویا نیز به

-لفمحیطی کنترل شیمیایی عهرز و مخاطرات زیست

شود. اما در مجموع و با توجه به هرز پیشنهاد میهای

کش را بر اساس فلور بایست نوع علفکه میاین

هرز مزرعه انتخاب کرد، بنابراین در منطقه هایعلف

تواند ما را در رسیدن فلورالین میاتال کشمغان، علف

هرز و رسیدن به حداکثر هایبه کنترل مطلوب علف

 عی یاری کند. عملکرد گیاه زرا
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