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 مقاله پژوهشي

 هاي رشد، عملکرد و اجزاي عملکرد سویا  مطالعه اثر رقابت کنجدشيطاني بر تغييرات شاخص

 و پتانسيل توليد بذر این علف هرز در شرایط مزرعه
 

 4محبوبه بصيري ،9کامکار ، بهنام2، آسيه سياهمرگویي1کنگر دورسن امامي

ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،  به -2و  1

 و گروه اگروتکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد؛  گرگان یعیو منابع طب یعلوم کشاورزاستاد گروه زراعت دانشگاه  -3گرگان، ایران؛ 

 دانش آموخته مقطع دکتری دانشگاه زابل، زابل، ایران -4

 (1311 مهر؛ تاریخ پذیرش: 1311 فروردین )تاریخ دریافت:
 

 چکيده

 (.Cleome viscosa L)شیطانی  هرز کنجد های مختلف علف ایکس( در شرایط تداخل با تراکم پی منظور بررسی قدرت رقابتی سویا )رقم دی به

در  1314-15های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی  صورت طرح بلوک  بوته در متر مربع( آزمایشی به 45و  31، 21، 15، 11، 5، 3)صفر، 

اد داری بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد اقتصادی، وزن صد دانه و تعد شیطانی اثر معنی های مختلف علف هرز کنجد شهرستان کالله انجام شد. تراکم

 و 1/374 باا  ترتیب برابر به هرز علف از عاری شاهد تیمار در سویا، بیولوژیکمحصول  و دانه عملکرد میزان غالف در بوته سویا داشت. بیشترین

نحوی  به یافت. کاهش خطی غیر شکل به سویا بیولوژیکمحصول  و دانه عملکرد هرز، علف این تراکم افزایش با اما. بود مربع متر در گرم 31/734

 گرم در متر مربع رسید. 33/344و  172ترتیب به  بیولوژیک بهمحصول بوته در متر مربع علف هرز، عملکرد اقتصادی و  45که در تیمار تداخل با  

 آستانه خسارت اقتصادی، رقابت، علف هرز مهاجم، مدل سطح برگ نسبی هاي کليدي: واژه

 
Studying competitive effect of Asian spider flower on changes in growth indices, yield and components yield of 

soybean and seed production potential of this weed in field condition 

 

D. EMAMI KANGAR
1
, A. SIAHMARGUEE

2, B. KAMKAR
3
, M. BASIRI

4 

1 and 2, Msc student of Weed Science and Assistant professor respectively, Department of Agronomy, Faculty of Plant Production, Gorgan 

University of Agricultural Sciences and Natural Recourses, Gorgan, Iran;3. Professor, Department of Agronomy, 

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Recourses & Agrotechnology Department,  

Ferdowsi University of Mashhad; 4. PhD, Zabol University, Zabol, Iran 

 

In order to investigate the soybean competitive ability (DPX cultivar) under interference condition different densities of Asian spider 

flower (0, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45 plant/m
-2

); an experiment was conducted based on randomized complete blocks design with three 

replications in 2015–2016 growing season in Kalaleh, Golestan province. Different densities of Asian spider flower had a significant effect 

on biological yield, economic yield, 100 grain weight and pods per plant of soybean. The highest grain and biological yields of soybean were 

374.9 and 734.30 g/m
2
, respectively which observed in weed-free treatment. However, these traits declined nonlinearly as weed density 

increased, so that in 45 plant/m
-2

interference treatment, economic and biological yields reached 172 and 344.38 g/m
2
, respectively. 
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 مقدمه

 گیااهی  .Cleome viscosa Lبا نام علمی  کنجدشیطانی

 خااانواده از و تااک پایااه ای، بوتااه تابسااتانه، ساااله،  یااک

Capparidaceae و گرم شرایط به  سازگار گیاه این. باشد می 

خشکی  شرایط به تحمل در  خوبی توانایی از و بوده مرطوب

 ،(Akbari gelevardi, 2017) اساات برخااوردار و شااوری

 از بعاد  هفتاه  4 تاا  3 مناسب، محیطی شرایط همچنین در

 زندگی سیکل ماه 3 مدت در و شده گلدهی فاز وارد شدن سبز

 (.Menon and Kulkarni, 1987) رساند می اتمام به خود را

 اساتان  هارز  هاای  علاف  فلاور  باه  تازگی به گیاه این

 باه  را تاوجهی  قابل  هر ساله خسارت و شده وارد گلستان

 و کالله، گاالیکش  جمله از استان گلستان شرق سویاکاران

(. Sohrabi rad et al., 2017) سااازد ماای وارد رامیااان

 باعا   تواند می آللوپاتیک خاصیّت داشتن با شیطانی کنجد

 هاای  انادام  و هاوایی  هاای  انادام  هاا،  گیاهچه رشد کاهش

 (. ایان Norouzi et al., 2017) شاود  زراعای  گیاه زیرزمینی

 بارن،،  مازار   مهام  هارز  هاای  علف از یکی عنوان به گیاه

 پنبه شیرین، زمینی سیب ذرت، سویا، فرنگی، گوجه توتون،

 اسات  دهشا  معرفای  آسایا  شارق  جناوب  در زمینی بادام و

(Jansen ,2004).مازار   در شیطانی کنجد مختلف های گونه 

درصاد   111/1 تاا  111/1 نسابی  فراوانای  با نیجریه ذرت

 اسات  کشاور  ایان  در زا خساارت  هارز  های علف از یکی

(Takim and Fadayomi, 2010) . 

های هرز بر گیاه  عملکرد ناشی از علف کاهش میزان

 متعددی از جمله تراکم علف هارز عوامل  به وابسته زراعی

 آساتانه  ساطح   .Smith et al(2004در ایان راساتا )   .اسات 

در  و باریک برگ یکسااله  برگ هرز پهن  های علف تراکم

 درصاد  11 تاا  5 کاهش وجود کنترل، باع  با که ذرت را

 11-41و  5 ترتیب حادود  بهشود،  می زراعی گیاه عملکرد

باا افازایش تاراکم قیااق      برآورد نمودند. مربع متر در بوته

(Sorghum halepense (L.) Pers. ) بوتاه در متار    12به  4از

درصاد   6/46باه   5/3مربع، کاهش عملکرد داناه ذرت از  

 تاراکم . با افزایش(Sharifi ziveh et al.,2014)  ه استرسید

 (، کاهش عملکرد.Abutilon theophrasti Medic) پنباه گااو

بوتاه در متار    5/3در تراکم  که حوین به یافت، افزایش پنبه

ه درصد رسید 34مربع این علف هرز، درصد کاهش عملکرد به 

هاای مختلاف    تاداخل تاراکم   . al., (Bailey et 2003است )

( .Bromus japonicus Thunb. ex Murr) برومااوژ ژاپناای

کاهش شدید عملکرد دانه و بیولوژیک گندم شاد   بهمنتهی 

و در این بین اثارات منفای تاداخل ایان علاف هارز بار        

 ه اسات عملکرد اقتصادی مشهودتر از عملکرد بیولوژیک بود

(, 2015.(Basiri et alساویا  مختلاف  ارقاام  عملکارد  . افت 

 در بوتاه  16 با تداخل شرایط در را سحر و تالر ساری، شامل

 (..Amaranthus retroflexus Lایستاده ) خروژ تاج مربع متر
 بااارآورد درصاااد 31/53 و 4/57 ،33/46 ترتیاااب باااه

 خااروژ . تاااج.,Noralizadeh et al) 2012) ه اسااتدشاا

(Amaranthus hybridus L. )4 در بوته 12 و1 های تراکم در 

 عملکرد کاهش درصد 33 و 7 موجب ترتیب به ردیف متر

 .( ,.Abasian et al 2001) شده استسویا 

های معتبر در ارزیابی روابط رقاابتی   یکی از شاخص

هاای   های هرز، مطالعه شاخص بین گیاهان زراعی و علف

رشد از جمله سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبی و 

 دوام ساااطح بااارگ مااای باشاااد. بااار ایااان اسااااژ   

(2012. )Rezvani et al های مختلف وجاین   اثر رقم و رژیم

مرحله وجین و دو مرحله وجین( را بار   )عدم وجین، یک

سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی سویا ارزیاابی  

بین ارقام مختلف از لحاظ این  و دریافتند که اوالًاند  نموده

در شرایط  داری وجود داشت؛ ثانیاً ها تفاوت معنی شاخص

در مقایسه با تیماار وجاین، حاداکسر سارعت      عدم وجین

سابی ساویا کااهش قابال     رشد محصول و سرعت رشد ن

ای یافات. نامبردگاان ااهاار داشاتند کاه ح اور        مالحظه

علفهای هرز از طریق محادودیت در جاذب آب، ناور و    

انداز روی گیاه زراعی  عناصر غذایی و همچنین ایجاد سایه

نمایاد، از   زمینه را برای کاهش فتوسانتز گیااه فاراهم مای    

ت رشاد  رو در شرایط تداخل با علف هرز مقدار سرع این

( کااهش  RGR( و سارعت رشاد نسابی )   CGRمحصول )

)سایسون  دوام شاخص ساطح بارگ ارقاام گندمیابد.  می

 وحشای      چااودار هارز   با افزایش تراکم دو علف و الوند(
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(Secale cereal L.) و خردل  ( وحشایSinapis arvensis L. )

. نامبردگاان  .Saadatian et al)  2012) ه اسات کااهش یافتا  

  خساارت ناشی از ورود اولین بوته علفااهار داشتند که 

هرز چاودار بار دوام شاخص سطح برگ، در هر دو رقام  

در حالیکاه حاداکسر کااهش دوام     ؛گندم تقریباً یکسان بود

دسات آماده در رقام سایساون   بهشااخص ساطح بارگ 

 .برابر رقم الوند بود 1/1

مدیریت یک علاف  خصوص روش  گیری در تصمیم

هرز به توانایی آن علاف هارز در کااهش عملکارد گیااه      

های کنتارل نشاده باه     زراعی، مقدار بذری که توسط بوته

های کنترل  شود و همچنین هزینه بانک بذر خاک اضافه می

)سااوخت، ماشااین آالت، علفکااش و ...( وابسااته اساات  

(Bensch et al., 2003از ایاان .)  بررساای تولیااد بااذر  رو

هارز و خصوصایات آن در شارایط رقابات باا گیااه        علف

هارز   های مدت علف بینی و مدیریت بلند زراعی، در پیش

 (. (Saadatia et al., 2014 اهمیت زیادی دارد

 تولیااد بااذر تربچااه بررساای در یااک مطالعااه دو ساااله 

( در شارایط تاداخل باا    .Raphanus rapistrum Lوحشای )  

در هر دو سال بیشاترین باذر ایان علاف     نشان داد، گندم 

و  43311مقادار   باه بوتاه در متار مرباع     61هرز از تراکم 

. Eslami et al)., 2006)رساید  باذر در متار مرباع     61211

نامبردگان ااهار داشتند که افازایش تاراکم بوتاه گنادم از     

بوته در متر مربع، عالوه بر کاهش قابل توجه  411به  211

تولید بذر این علف هرز، کاهش کمتر عملکارد گنادم در   

وحشی و دستیابی به اهداف مدیریت تلفیقای   تداخل با تربچه

 بساایار ماااثر اساات. پتانساایل تولیااد بااذر سااه گونااه       

S.Watse  Amaranthus plameri ،Amaranthus retrofelexus L. 
در شارایط تاداخل باا       Amaranthus rudis J.D. Sauerو

و حاداکسر مقادار   Bensch et al) ., 2003) بررسی شدسویا 

، 32311 ترتیاب  باه وسیله این سه گوناه   هبذر تولید شده ب

 د. گردیبذر در متر مربع برآورد  51311و  1511

بااا توجااه بااه جدیاادالورود بااودن علااف هاارز      

کنجدشیطانی در استان گلستان و عدم وجود اطالعاتی در 

زمینه خسارت ناشای از ایان علاف هارز بار ساویا ایان        

برخای از   ( بررسی تغییارات 1آزمایش با دو هدف اصلی 

رشدی )از جملاه سارعت رشاد محصاول،      های شاخص

 اجزای و عملکرد سرعت رشد نسبی و دوام سطح برگ( ،

در شارایط تاداخل باا    ( ایکاس  پی دی رقم) سویا عملکرد

 ( بارآورد پتانسایل  2های مختلف این علف هارز و   تراکم

مزرعاه انجاام شاده     شارایط  در هارز  علف این بذر تولید

 است.  

 

 روش بررسي

هاای مختلاف    منظور بررسی اثرات تداخلی تاراکم  به

و  31، 21، 15، 11، 5، 3علف هرز کنجدشیطانی )صافر،  

بوته در متر مربع( بر برخی خصوصیات مرفولاوژیکی   45

صاورت   باه ایکس( آزمایشی  پی و عملکرد سویا ) رقم دی

های کامل تصادفی با سه تکارار در شهرساتان    طرح بلوک

انجام شاد.   1314-15ال زراعی استان گلستان در س-کالله

درصد ماده  35/1متر دارای  سانتی 31 خاک مزرعه تا عمق

 و بافت سیلتی رسی لوم بود.   1/7آلی، اسیدیته 

سازی زمین، شامل شخم و دیساک در   عملیات آماده

ابعااد هار کارت آزمایشای      .انجام شاد  1315 ماه سال تیر

مااه ساال    کاشت سویا در تیرنظر گرفته شد.  متر در 4×5/4

با اساتفاده از دساتگاه ردیفکاار روی خطاوطی باا       1315

متار انجاام شاد.     سانتی 7و  51فواصل بین و روی ردیف 

پااش و   صاورت دسات   باه شایطانی   همزمان باذور کنجاد  

ردیاف و روی ردیاف ساویا     یکنواخت روی فواصل بین 

کشاات شاادند. پااس از اطمینااان از ساابز شاادن مطلااوب، 

ر مرحله سه تا چهاار برگای   شیطانی د عملیات تنک کنجد

نظر اعمال شاد. در طاول فصال        های مورد انجام و تراکم

شیطانی،  جز کنجد بههرز موجود در مزرعه  های رشد، علف

 طور مستمر وجین شدند.  به

برداری، ابتدا هر کرت به دو نیم تقسایم   جهت نمونه

نمونه برداری تخریبی و قسمت دیگر  بهشد و یک قسمت 

محاسبه عملکارد و اجازای عملکارد ساویا اختصااص       به

برداری تخریبی جهات تعیاین وزن خشاک و     یافت. نمونه

مرحله  3روز پس از کاشت، در 21- 25سطح برگ سویا، 
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روز پس از کاشت(  11و  77،  64، 52، 46، 41، 34، 27)

 ای صورت گرفت. نظر گرفتن اثر حاشیه و با در

 محاسابه  بارای  ساویا  خشک وزن به مربوط های داده

 در منظاور   ایان   به. شد تحلیل و تجزیه رشد های شاخص

 تولیاد  روناد  غیرخطی رگرسیون روش براساژ تیمار هر

 از اساتفاده  باا  زمان به نسبت هوایی های بخش خشک ماده

 گیاری  مشاتق  باا  (.1 معادلاه ) شد برازش دو  درجه معادله

 آماد  دسات  باه ( RGR) نسابی  رشد سرعت مذکور، معادله

 در نسابی  رشاد  سرعت ضرب حاصل از سپس ،(2 معادله)

( CGR) محصاول  رشاد  سارعت  کال،  خشاک  ماده تجمع

( LAID) بارگ  سطح شاخص دوام(. 3 معادله) شد حاصل

 .دش محاسبه( 4) معادله از استفاده با نیز سویا

                    TDM = Exp(a + bt + ct2) (1) معادله

  RGR = b + 2ct                         (2) معادله

 CGR = RGR × TDM                   (3) معادله

   LAID= Σ((LAI1+LAI2)/2)* (t2-t1)    (4) معادله

؛ (ساویا  کاشت از پس روز) زمان: t ها  معادله این در

t2-t1 فاصله زمانی دو مرحله نمونه بارداری؛ : TDM : تولیاد 

 نسابی   سارعت : RGR ؛(مترمرباع  در گرم) کل خشک ماده

 محصول رشد سرعت : CGR ،( روز در گرم بر گرم) رشد

 بارگ  ساطح  شااخص : LAI و( روز در مترمرباع  در گرم)

 .  باشد می سویا

 اقتصاادی  خسارت آستانه محاسبه منظور بههمچنین 

 شااد ( اسااتفاده5معادلااه ) از شاایطانی کنجااد هاارز  علااف

2007) (O’Donovan et al., . 
 

 (5) معادله
 

: Cمعادله  این در

 در ریاال  1175111) شیطانی کنجد هرز  علف کنترل هزینه

 هکتار، در لیتر 5/2) بنتازون سم از استفاده مبنای بر هکتار

 گارم  کیلاو  هار  ت مینی قیمت: P ،(ریال 471111 لیتر هر

 شارایط  در سویا عملکرد متوسط: Ywf ،(ریال2461) سویا

 نیااز A و I ،(هکتااار در گاارم کیلااو) هاارز  علااف از عاااری

 عملکارد  کااهش  معادلاه  از تخمینای حاصال   پارامترهای

درصاد در نظار    42/61و  31/3ترتیاب   بهکوزنس بوده و 

 .(Emami kongor et al., 2017) گرفته شد

  Kroppf and Lotz (1992) پااارامتری دو  ماادل از

 باا  ساویا  عملکارد  کااهش  بین رابطه تعیین برای نیز (6 )رابطه

 .(Basiri et al.2017 ,) شد استفاده هرز علف نسبی برگ سطح

 YL=qLw/[1+(q/m-1)]Lw                6رابطه 

:  LW: شاخص خساارت نسابی،   qدر این معادالت 

: حداکسر کاهش عملکارد   mسطح برگ نسبی علف هرز و

 باشد.  دانه یا عملکرد بیولوژیک سویا می

ر های سویا در نیمه دوم ه در انتهای فصل رشد نیز بوته

کرت برداشت و برای تعیین عملکرد و اجازای عملکارد باه    

دند. همچنین برای تعیاین پتانسایل تولیاد    آزمایشگاه منتقل ش

طااور  بااهبوتااه  5بااذر کنجدشاایطانی از هاار تیمااار آزمایشاای 

د و با توجه به عادم همزماانی   شتصادفی انتخاب و مشخص 

های رسیده در  رسیدگی غالف های این گیاه، برداشت غالف

 چند روز در طی چند مرحله انجام گرفت. طی

 رساام و میااانگین مقایسااه هااا، داده تحلیاال تجزیااه

 و SAS، Sigma plot هاای  افازار  نارم  از استفاده با ها نمودار

Excel شد انجام. 

 
 نتایج و بحث

هداي   هاي رشدي سویا در تدداخل بدا تدراک     پاسخ شاخص

 مختلف کنجدشيطاني

( در سااویا در همااه CGRمجصااول ) رشااد ساارعت

تیمارهای تداخل با علاف هارز کنجدشایطانی در ابتادای     

 آن تبع و به  تعداد و سطح برگ افزایش دلیل بهفصل رشد، 

داشت؛ اماا باا    صعودی روند کننده فتوسنتز سطح افزایش

و  پیاری  از ناشای  برگ سطح کاهش علّت بهگذشت زمان 

بااالیی   های برگ اندازی سایه اثر بر پایینی های برگ ریزش

علاف   تراکم با ورود و افزایش یافت. کاهش این شاخص

ایجااد   و انادازی  ساایه  علّت افزایش به شیطانی، هرز کنجد

علاف هارز و    ساویا و  باین  مشاترک  مناابع  سر رقابت بر

طاور   باه  رشد سویا احتماالً بروز اثرات دگرآسیبی، سرعت

 رشاد  سارعت  مقادار  یافت. حاداکسر  قابل توجهی کاهش
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(CGR) شرایط عدم تداخل باا ایان علاف هارز،      در سویا

 ،5 ،3 گرم در متر مرباع در روز باود. اماا باا ورود     76/14

شاایطانی در جامعااه   کنجااد بوتااه 45 و 31 ،21 ،15 ،11

، 53/11، 74/3میزان  بهترتیب  بهگیاهی، سرعت رشد سویا 

درصااد کاااهش  27/42و  31/41، 41/33، 73/23، 76/13

 کاه  شاود  حاصل می زمانی CGR(. حداکسر 1یافت )شکل 

 سااطح واحااد در مناسااب توزیااع و باااال تااراکم از گیاااه

 عوامال  و ناور  از استفاده حداکسر به قادر و برخوردار بوده

 عوامال مهام   از آب کمباود  و کاشت باشد. تراکم محیطی

  Pandy et al)., 2000) است CGRبر  ماثر محیطی

بیشااترین مقاادار شاااخص ساارعت رشااد محصااول 

(CGR     در گناادم متعلااق بااه تیمااار شاااهد عاااری از )

 باااوده اسااات (L. Avena ludoviciana)وحشااای یااوالف 

(et al., 2007 (Abrahimpour.    نامبردگان ااهاار داشاتند باا 

 45میازان   باه افزایش تراکم علف هرز، مقدار این شاخص 

   یافته است. درصد کاهش یافت

در شارایط   (RGRسویا ) نسبی رشد تغییرات سرعت

( 2شایطانی در شاکل )   های مختلف کنجد تداخل با تراکم

طبق نتای،، در ابتادای فصال رشاد    . داده شده است نشان

دار بودند،  ها از سرعت رشد نسبی باالیی برخور همه تیمار

در تداخل باا   سویا نسبیرشد  امّا با گذشت زمان، سرعت

شایطانی کااهش یافات.     تمام تیمارهای علف هارز کنجاد  

 هاا   بافت افزایش علّت بهتوان  را می شده مشاهده کاهش

 در ساهمى  و نیساتند  فعال متابولیکى نظر که از ساختمانى

 هاا   بارگ  سان  سابب افازایش   به ندارند و همچنین رشد

 پایین تاج پوشش ها  برگ گرفتن قرار سایه در و تر پایین

 و موجب هستند باال تنفس دارا  کنند؛ اما نمى فتوسنتز که

شااوند، نساابت داد  مااى شااده تولیااد اناارژ  رفااتن هاادر

Sarmadnia and Koocheki, 2007).) 

 در کل فصل رشاد  حداکسر دوام شاخص سطح برگ

(LAID )    221سویا در شرایط عاری از علاف هارز برابار 

مقدار عددی این ش یافته . براساژ خروجی مدل برازبود

شایطانی   شاخص به ازاء ورود اولین بوته علف هرز کنجد

 تراکم همچنین زمانی که درصد کاهش یافت. 75/3میزان  به
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 رشد سرعت بر کنجدشیطانی های مختلف تراکم اثر -1شکل 

 ( در سویا.CGRمحصول)
Fig 1. Effect of different densities of Asian spider flower on 

Crop Growth Rate of  soybean. 
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 سرعت تغییرات بر کنجد شیطانیهای مختلف   کمترا اثر -2شکل 

 .سویا (RGRرشد نسبی )
Fig 2. Effect of different densities of Asian spider flower on 

Relative Growth Rate of  soybean. 

 

کناد،   نهایات میال مای    سمت بی بهشیطانی  هرز کنجد علف

درصاد کااهش    65/45میازان   بهدوام سطح برگ سویا نیز 

( LAD) باارگ سااطح (. دوام3خواهااد یافاات )شااکل   

 رشد زمان طول در آن دوام و کننده بزرگى سطح برگ بیان

 در شده دریافت نور جمع یا وسعت LAD. است محصول

از اینارو ایان شااخص    کناد؛   ماى  مانعکس  را فصل طول

دوام سطح برگ ویژگای   دارد. عملکرد باالیی با همبستگى

گیرد و از آنجاا   است که از شاخص سطح برگ نشأت می

که در محیط تنش مقدار شااخص ساطح بارگ از طریاق     
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ها تحات تاأثیر    و توسعه و افزایش پیری برگ دکاهش رش

 رود کاه دوام ساطح بارگ    گیارد، لاذا انتظاار مای     قرار می

 واساااطه محااایط تااانش کااااهش یاباااد     باااهنیاااز 

(Nori-azhar and Ehsanzadeh, 2007.) 

Y=(220*(1-(8.75*X)/(100*(1+(8.75*X)/45.65))))

R
2
=0.82**
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Fig. 3. Effect of different densities of Asian spider flower on 

Leaf Area Index Durability of  soybean. 

 

 اثارات  وحشی، وحشی و خردل چاودار تراکم افزایش

مختلاف   ارقاام  سطح برگ شاخص دوام بر منفی متفاوتی

 کاهشاای اثاارات کااه نحااوی بااه اشااته اساات، گناادم د

 ساطوح تراکمای   تماام  در وحشی وحشی و خردل چاودار

 باه  نسابت  سایساون  رقم برگ سطح شاخص دوام آنها بر

 .(.Saadatian et al 2012) ه استالوند بیشتر بود

 Amaranthus retroflexusخروژ ) تاج تراکم افزایش با

L. ،)ه اسات  یافتا  کااهش  ساویا  برگ سطح شاخص دوام

((Samaei et al., 2004. 

هاي  پاسخ عملکرد و اجزاي عملکرد سویا به تداخل با تراک 

 مختلف کنجدشيطاني

 نشان داد که تعداد (1ها )جدول  داده واریانس تجزیه

 هاای  دار تاراکم  معنای  تاأثیر ساویا تحات    بوتاه  در غالف

 (. بیشاترین  p≤11/1شیطانی قارار گرفات )   مختلف کنجد

شاهد عاری از علاف هارز    تیمار در بوته در غالف تعداد

 غالف تعداد شیطانی، کنجد تراکم افزایش با مشاهده شد و

(. 4)شاکل   یافات  خطی کااهش  شکل غیر بهدر بوته سویا 

رساد باا افازایش تاراکم علاف هارز، ف اای         نظر مای  به

اختصاصی هر بوته کاهش یافته که این امار باعا  باروز    

شاود. در   شایطانی مای   های سویا و کنجاد  رقابت بین بوته

نتیجه منابع مورد نیاز و نور الزم برای رشاد هار دو گیااه    

شود که این عوامل بویژه کاهش میزان ناور در   محدود می

تواناد نقاش    اناداز گیااه ساویا، مای     سایههای پایینی  بخش

 مهمّی در کاهش تعداد غالف در سویا داشته باشد. تعاداد 

 تشاکیل  را عملکارد  جازء  مهمتارین  سویا بوته در غالف

 هارز   باا علااف    رقاباات  تاأثیر تحت شدت به که دهد می

 تعاداد  ای (. در مطالعاه VanAcker, 1992گیارد )  مای  قارار 

کااهش یافات    خروژ تاج راکمت افزایش با لوبیا در غالف

(Aguyoh, 2001 and Masiunas). 

تعداد داناه در غاالف    نتای، تجزیه واریانس مربوط به

هارز   هاای مختلاف علاف    سویا در شرایط تداخل با تراکم

داری را نشان نداد؛ اما بر وزن  شیطانی اختالف معنی کنجد

افازایش تاراکم    .(1جادول  )دار بود  معنای سویا صد دانه

شیطانی اثر منفی بر وزن صاد داناه ساویا     هرز کنجدعلف 

طوری که وزن صد دانه ایان   ایکس( داشت، به پی )رقم دی

 شاایطانی کاااهش یافاات گیاااه بااا افاازایش تااراکم کنجااد 

(. واکانش وزن صاد داناه باه تاراکم یاا رقابات        5)شکل 

هاای متفااوتی    صاورت  های هرز در منابع مختلف به علف

وزن صاد داناه را براثار    ذکر گردیده است؛ برخی کااهش  

 ( و برخی دیگر افزایشEvans et al., 2012افزایش تراکم، )

 

Y=(55/64*(1-(3/21*X)/(100*(1+(3/21*X)/45/71))))

R
2
=0.96**
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Fig. 4. Number of pods per plant of soybean (DPX cultivar) 

under the influence of different densities of Asian spider flower. 
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(. وزن (VanAcker, 1992کنناد   یا عدم واکنش آن ذکر مای 

صد دانه شاخصی از توانایی گیاه بارای تناساب تقاضاای    

های  ی پر شدن دانه است که با حذف تنش مخزن در دوره

. در ایان  (Zarinzadeh, 1993)مختلف قابل افازایش اسات   

عامل ماثر در کاهش وزن صد دانه در گیاه توان  مطالعه می

سویا را ارتفا  و توزیع مناساب ساطح بارگ علاف هارز      

بنادی ساویا( در بااالی      شیطانی )همزمان با آغاز دانه کنجد

؛ et al., 2019 (Emami kongorپوشااش دانساات )  تاااج 

 شایطانی  کنجاد با افازایش تاراکم   رسد  نظر می بههمچنین 

در جذب منابع ناور و ماواد غاذایی کااهش     سویا توانایی 

فتوسنتز باع  سرازیر شادن  کاهش پیدا کرده و از این رو 

شود، کاه نتیجاه آن کااهش     میحداقل مواد غذایی به بذر 

 باشد. وزن صد دانه می

هاای علاف هارز     نتای، تجزیاه واریاانس اثار تاراکم    

شاایطانی باار عملکاارد اقتصااادی سااویا )رقاام      کنجااد

(. 1دار باود )جادول   درصد معنی 1ح ایکس( در سط پی دی

این نتای، حاکی از تأثیرپذیری شدید عملکرد سویا )رقام  

شیطانی است. باا   ایکس( به تداخل علف هرز کنجد پی دی

(، بیشترین میزان عملکرد داناه ساویا، در   6شکل ) توجه به

گارم در   53/374تیمار شاهد عاری از علف هرز برابر باا  

زایش تراکم این علف هرز، عملکارد  متر مربع بود. اما با اف

کاه در   نحاوی  خطی کاهش یافت؛ به شکل غیر دانه سویا به

های باالی این علف هرز، عملکارد   شرایط تداخل با تراکم

درصد نیاز کااهش خواهاد یافات. نتاای،       42/61سویا تا 

 اثااار تاااداخل تاااوام تاااوق   رویتحقیقااای دوسااااله  

(Xanthium strumarium L. و تااااااج خاااااروژ ) 

(Amaranthus retroflexus L.به )  و  3هاای   ترتیب در تاراکم

بوته در ردیف سویا، عملکرد ساویا را در ساال اول و    12

 Yoosefiدرصد کاهش داد ) 71و  36میزان  ترتیب به دوم به

et al., 2009هارز  مختلف علاف  های تراکم تأثیر (. بررسی 

نیاز   عدژ عملکرد روی  (.Allium ursinum L)وحشی  ز پیا

 محصاول  عملکرد هرز، تراکم علف افزایش با که داد نشان

 علاف  بوته 311 و 25 ح ور در که طوری یافت، به کاهش

درصاد باود    3/31و  15/2ترتیب برابر باا   به هرز، عملکرد

(Mishra et al., 2006.) 

 با افزایش تراکم علف هرز، عملکرد بیولوژیک ساویا 

 خروجای شکل غیر خطی کاهش یافات. بار اسااژ     نیز به

 

 
 ( ایکس پی دی رقم) سویا گیاه دانه صد وزن -5 شکل

 شیطانی. های مختلف کنجد در تراکم
Fig. 5. The weight of 100 soybean grains (DPX cultivar) under 

the influence of different densities of Asian spider flower. 

  (ایکس پی دی رقم) سویا  عملکرد اقتصادی -6 شکل

 شیطانی. های مختلف کنجد تحت تأثیر تراکم
Fig. 6. Economic yield of soybean (DPX cultivar) 

in different densities of Asian spider flower. 
 

ازای ورود اولاین بوتاه کنجدشایطانی     بهبرازش یافته  تابع 

درصاد کااهش    33/7میازان   باه عملکرد بیولوژیک ساویا  

و این میزان کااهش در شارایط تاداخل باا       خواهد یافت

درصد خواهاد   72/57تراکم های باالی این علف هرز به 

حصول عملکرد بیولوژیاک مطلاوب در   (. 7رسید )شکل 

 تابعی از تراکم مطلوب، نور کافی،را می توان گیاه زراعی 
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آب قابل دسترژ و وجود عناصر غذایی کاافی در محایط   

هارز در    های آنجا که علف . از(Davis, 2006)دانست رشد 

رقیاب   دستیابی به این مناابع در مقایساه باا گیااه زراعای     

 ت این منابع در ح ور علاف باشند، محدودیّ می تری قوی

نظر   هرز و نقصان رشد مطلوب گیاه زراعی امری بدیهی به 

 .et al., 2006 (Baghestani)رسد  می

 مرباوط باه شااخص برداشات     واریانس تجزیه نتای،

شایطانی از   کنجاد  مختلاف  هاای  در تداخل با تاراکم  سویا

مقادار عاددی    (.1جادول  )دار نباود   لحاظ آمااری معنای  

تاا   61/32شاخص برداشت بسته به تیماار تاداخلی باین    

 درصد در نوسان بود.  21/35

 در ساویا  بین برداشت شاخص دار معنی اختالف عدم

 رغام  علای  شده است و گزارش هارز های  علف با رقابت

 باین  اختالفااتی  آمااری،  لحاظ از ها تفاوت نبودن دار یمعن

باا   رقابات  اثار  ساویا در  برداشات  شااخص  های میانگین

 . (,Sadeghi 2002ه است )شد دیده هرز های  علف

هاای مختلاف در بارآورد میازان      ارزیابی کارایی مدل

خسارت ناشی از علاف هارز کنجدشایطانی بار عملکارد      

از کارایی بااالیی   برگ نسبی سطحسویا نشان داد که مدل 

ورد خساارت ناشای از ایان علاف هارز بار ساویا        ادر بر

برخوردار است )نتای، نشاان داده نشاد(. بار ایان اسااژ      

بارگ   نسابی  ساطح  مقابال  سویا در عملکرد کاهش روند

 اولیاه بارگ   نسبی سطح افزایش با نشان داد که علف هرز

 به میزان قابل توجهی کااهش  سویا عملکرد شیطانی، کنجد

 نسابی  خسارت ضریب بررسی، مورد رقم در. (3یافت )شکل 

(q )نسابی  تواناایی  بیاانگر  امار  ایان  که شد یک از بیشتر 

 (ایکس پی دی رقم) سویا برابر در شیطانی کنجد هرز علف رقابت

( q) نسابی  خساارت  ضاریب  یک از بزرگتر مقادیر .است

 کوچکتر مقادیر و رقابت در هرز علف برتری دهنده نشان

 در و دهاد  مای  نشاان  رقابات  در را زراعای  گیاه برتری یک از

 ،باشاند  داشته یکسانی توانایی رقابت در گیاه دو هر که صورتی

 Rahimian mashhadi 1999) شاود  مای  یک برابر( q) مقدار

and Shariati,). هاای  مادل  نسابی  خساارت  مقادیر بررسی 

 هاارز علااف نساابی باارگ سااطح پااارامتری دو و یااک

 گنادم،  رقام  چهاار  باا  تاداخل  شارایط  در وحشی چاودار

 ارقاام  مقابل در را وحشی چاودار هرز علف رقابتی برتری

 ارقام در مذکور پارامتر که نحوی به ،نشان داده است گندم

 ه اساااتباااود رقیاااب غیااار ارقاااام از کمتااار رقیاااب

(2012 ,.(Saadatian et al. 

تعیین آستانه خسارت نسبی این علف هرز در ساویا،  

رقابتی بودن سویا در مقابل این علف هرز را مورد نیز غیر 

صورت تراکمی   تایید قرار داد. آستانه خسارت اقتصادی به

از علف هرز تعریف شده که در آن هزیناه کنتارل علاف    

 (.Cousense, 1985) هرز معادل سود حاصل از کنترل است
 

 
تحت تأثیر  (ایکس پی دی رقم) سویا  عملکرد بیولوژیک -7 شکل

 شیطانی. های مختلف کنجد تراکم
Fig. 7. Biological yield of soybean (DPX cultivar) in different 

densities of Asian spider flower. 

 

 ایکس( پی روندکاهش عملکرد دانه سویا رقم )دی –8شکل 

دو پارامتری سطح   شیطانی توسط مدل هرز کنجد  در تداخل با علف

 هرز. نسبی علف برگ 
Fig. 8. Trend of grain yield loss of soybean (DPX cultivar) in 

interference with Asian spider flower by tow-parameter 

 model of relative weed leaf area. 
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شیطانی  در این مطالعه آستانه خسارت اقتصادی کنجد

ه بیاانگر  بوته در متر مربع محاسابه شاد. ایان نتیجا     15/1

خسارت قابل توجه این  علف هارز  بار عملکارد ساویا     

 Saadatian et al( .2012)ای که توساط،   باشد. در مطالعه می

انجام شد، آساتانه خساارت اقتصاادی چاوداروحشای در     

بوتاه در متار    7/1و  2/1ترتیاب   باه ارقام الوند و سایسون 

که آستانه خساارت اقتصاادی     دست آمد، در حالی  بهمربع 

 ترتیاب  باه وحشی در دو رقم گنادم ماورد مطالعاه،     خردل

 بوته در متر مربع گزارش شد.  1/1و  2/1

 برآورد پتانسيل توليد بذر کنجدشيطاني

طانی، میزان تولید بذر توسط شی با افزایش تراکم کنجد

توجاه   شکل غیر خطی افزایش یافت. باا  بهاین علف هرز 

به مدل برازش یافته در شارایط محایط طبیعای هار بوتاه      

بذر را خواهد داشت. با  3177شیطانی توانایی تولید  کنجد

بوتاه در متار مرباع،     15تاا  افزایش تعداد این علف هارز  

، باا شایب بسایار    هاا  تعداد دانه تولید شده توسط این بوته

عاداد  تندی افزایش یافت. از این تراکم به بعد با افزایش ت

بوته در متر مربع، شیب افازایش تولیاد باذر توساط ایان      

علف هارز کااهش یافات. باا توجاه باه خروجای مادل         

های باال، میزان بذر تولید شده توسط ایان علاف    درتراکم

باذر در هار متار مرباع برساد       155243تواند باه   هرز می

 ایان  خشاک  وزن گارم  یاک  الف(. همچنین هر 1)شکل 

 

 خواهاد  تولید مربع، متر هر در بذر 466 معادل هرز، علف

 مقاادیر  تاا  هارز  علاف  ایان  خشک وزن افزایش با کرد و

 تولیاد  باذر  عادد  313153 تاا  مرباع  متار  هر در حداکسر،

 .ب( 1باشد )شکل  می توجهی قابل عدد که شد خواهد

شیطانی، افزایش  رسد با افزایش تراکم کنجد نظر می به

هاای ایان علاف هارز، در      ای بین بوتاه  رقابت درون گونه

ها مااثر باوده اسات.     کاهش شیب تولید بذر در این تراکم

الف( این امر مورد تأیید قرار گرفت.  11شکل ) بهبا استناد 

شایطانی، میازان    براساژ این شکل با افزایش تراکم کنجد

شایطانی کااهش یافتاه     وسیله تک بوته کنجاد  بهبذر  تولید

ازای هر یک بوته  بهاست. براساژ شیب خط برازش یافته 

وسایله   بهافزایش در تراکم این علف هرز، میزان تولید بذر 

عدد کااهش خواهاد یافات. همچناین      37میزان بههر بوته 

 باذر  وزن و شایطانی  کنجد بوته تک خشک وزن تغییرات

 افزایشای  خطای  روناد  یاک  از نیز بوته ره در شده تولید

 مالحظااه کااه گونااه همااان(. ب 11 شااکل)کاارد  تبعیّاات

 بوته، تک خشک وزن افزایش گرم یک هر ازای به شود می

 این که یافت خواهد افزایش گرم 45/1 میزان به بذر مقدار

 پتانسایل  تانش،  عادم  شرایط در که است آن از حاکی امر

 اساات. باااال بساایار گونااه ایاان وساایله هباا بااذر تولیااد

 وحشای   چااودار  باذر  تولیاد  مرباع،  متر در بوته 21 تراکم

 

 شیطانی. های مختلف کنجد ایکس( در تداخل با تراکم پی تجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد سویا )رقم دی -1جدول 
Table 1. ANOVA results of yield and yield components of soybean (DPX cultivar) affected by interference of  

different densities of Asian spider flower. 

ns، * درصد1 و 5 احتمال سطح در داری معنی و داری غیرمعنی ترتیب به ** و. 
ns, * and ** non-significant and significant at the 5 and 1% level of probability, respectively  

 

Mean square 

Harvest 

index 

biological 

yield 
economic yield 

100 grain 

weight )g( 

Number of 

seed In pod 

Number of pods 

per plant 
df Treatments 

001ns/16 91ns/8222 92ns/49 46ns/0 022ns/0 76ns/7 2 block 

64ns/3 
**

06/46777 
**

38/11081 
**

13/3 045ns/0 
**

79/100 7 density 

97/5 92/3300 42/367 2/0 018/0 38/4 14 Error 

03/7 42/11 22/7 82/4 17/6 52/4  CV(%) 



 هاي رشد، عملکرد و اجزاي عملکرد سویا و ... مطالعه اثر رقابت کنجدشيطاني بر تغييرات شاخص: کنگر و همکاران امامي

 

 

 بذر تولید شده. کنجدشیطانی بر تعداداثر تراکم )الف( و وزن خشک )ب( بوته  - 3شکل 

Fig. 9. Effect of density (A) and dry matter (B) of Asian spider flower on seed production. 

 

 

 .اثر تراکم )الف( و وزن خشک )ب( بوته کنجدشیطانی بر تعداد بذر تولید شده توسط هر بوته آن -11 شکل

Fig. 10. Effect of density (A) and dry matter (B) of Asian spider flower plant on soybean seed number and seed weight. 

 

و  2/112 ترتیاب باه   باه  سایساون،  و الوناد  ارقاام  رقابت با در

 علاف هارز،   تاراکم  افزایش با و هگرم در متر مربع بود 1/126

 کاهش گندم رقم دو هر رقابت با در آن های بوته تک عملکرد

 61 تاراکم  در که طوری به ،Saadatian et al). 2012) ه استیافت

 ارقاام  در علاف هارز   بوته در هر دانه تولید مربع، در متر بوته

 در گرم رساید. همچناین   4/4و  7/2ترتیب  به سایسون و الوند

 باا  رقابت در چاودار تولیدی بذر میزان تداخل، سطح باالترین

 طاور باا   باود. هماین   رقام الوناد   از بیشتر درصد 33 سایسون

 تعاداد سانبله   بذر، مقدار صفات وحشی، چاودار تراکم افزایش

 باا  در تاداخل  وحشی چاودار سطح واحد در بذر تعداد و بارور

 شد. بیشتر گندم ارقام از یک هر

 

 گيري نتيجه

و هاای رشادی    حاصل از بررسی تغییرات شااخص  نتای،

هاای مختلاف علاف     عملکرد سویا در شرایط تداخل با تراکم

شایطانی، حااکی از حساسایت بااالی      هرز جدیدالورود کنجاد 

بایش   نسابی  خسارت سویا در برابر این گیاه می باشد. ضریب

شیطانی معادل  ( و آستانه خسارت اقتصادی کنجد43/3از یک )

. همچناین  بوته در متر مربع تایید کننده این امر می باشد 15/1

رقابت سویا با کنجدشیطانی سبب کااهش معنای دار عملکارد    

اقتصادی و بیولوژیک سویا گردید. در شرایط عدم تداخل این 

ترتیاب   باه علف هرز عملکارد اقتصاادی و بیولوژیاک ساویا     

 های گرم در متر مربع بود؛ اما با ورود تراکم 31/734و  1/374
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شکل غیر خطی کاهش یافتند.  بهمختلف این علف هرز، ایندو 

بوته در متر مربع علف هرز،  45در تیمار تداخل با  که نحوی به

 33/344و  172ترتیاب باه    باه عملکرد اقتصادی و بیولوژیاک  

گرم در متر مربع رسید. این تغییرات قابال توجاه در عملکارد    

هااای مهاام رقااابتی   تااوان عااالوه باار ویژگاای  سااویا را ماای

دگرآسیبی این علف هرز نیز نسابت  شیطانی، به خاصیت  کنجد

داد. همچنین پتانسیل تولید بذر در این علف هرز بااال باوده و   

بذر مای باشاد. باذرهای ایان      3177هر بوته آن قادر به تولید 

گرم( باوده   15/1علف هرز بسیار ریز ) وزن هزار دانه برابر با 

 مختلااف جاانس یهااا و بااه اسااتناد منااابع مختلااف، گونااه  

Cleome باشاند )  کمون فیزیولوژیکی مای  یداراMuasya et al., 

2009; Shilla et al., 2016      ایان امار نقاش بسایار مهمای در .)

پایداری بذر این علف هرز در بانک خااک داشاته و ت امین    

کننده بقای این علف هرز در خاک می باشاد. مجماو  ماوارد    

اشاره شده در باال نشان می دهد که وجود این علاف هارز در   

سویا عالوه بر ایجاد مشکالت اقتصادی برای کشاورزان مزار  

حال و آینده، از طریق آلوده سازی خاک، تهدیدی جدی برای 

 های هرز در مناطق آلوده خواهد بود. تغییر فلور علف
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