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چکیده
بر پایه طرحفاکتوریلصورتبهآزمایشیگاوپنبه،بارقابتدرسویاعملکرد و اجزاي عملکردبراثر تاریخ کاشت بررسیمنظوربه
فاکتور شد.دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري اجرا در1391-1392زراعی سالدرتکرار4باتصادفیکاملکهايبلو

تجزیه واریانس .بود)گاو پنبه در متر مربعبوته 8و 4، 2(صفر، فاکتور دومواردیبهشت)30اردیبهشت و15تاریخ کاشت (دواول 
شاخه فرعی، فاصله اولین گاو پنبه، بر ارتفاع، تعدادداده هاي آزمایش نشان داد که اثر متقابل تاریخ کاشت سویا و تراکم علف هرز

عملکرد دانه (کیلوگرم درهکتار) و % و بر1در سطح دانه (گرم)غالف از سطح خاك (سانتی متر)، تعداد دانه در غالف، وزن صد
عدد 8اردیبهشت و تیمار 30معنی دار بود. کمترین میزان عملکرد سویا در تاریخ کاشت % 5در سطح شاخص برداشت (%) در سویا 

بیشترین میزان عملکرد سویا در تاریخ . معنی دار بوددانه به غیر از وزن صداشت نیز بر صفات فوق تاریخ کگاوپنبه بدست آمد. اثر
افزایش تراکم گاوپنبه با.درصد افزایش نشان داد89/13اردیبهشت 30که نسبت به تاریخ کاشت اردیبهشت بدست آمد15کاشت 

بوته 8و 4، 2سویا در تیمارهاي عملکردبطوریکه کاهش یافت و اجزا عملکرد سویا عملکرد دانهبوته در مترمربع 8از صفر تا 
قدرت رقابتیه نتایج نشان دهد.درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش نشان داد60و99/38، 8/13به ترتیب در متر مربع گاوپنبه 

اردیبهشت در شرایط عدم آلودگی به علف هرز15در نتیجه تاریخ کاشت گیاه در مترمربع است2علف هرز حتی در تراکم باالي 
.توصیه می شودجهت دستیابی به بیشترین میزان عملکرد در سویا 

پنبهگاو،عملکرد،سویاتاریخ کاشت،،تراکم:کلیديکلمات 

The effect of sowing date on yield and yield component of soybean (Glycine max L.) in
competition with velvetleaf (Abutilon theophrasti)

Irandokht Mansoori

Scientific staff of Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University

Abstract
In order to determine the effect of sowing date on yield and yield component of soybean in competition with
velvetleaf, a field experiment was conducted at Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University during
2012-2013. A factorial experiment was performed in a randomized complete block design with four replications. The
experiment had 2 factors:  two levels of planting date (۵ and 20 May) and four levels of weed density (0, 2, 4, 8
plat/m2). The results showed that interactions between planting dates and weeds density was significant on soybean
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height, number of branches, first pod (cm), seeds /pod, 100- seeds weigh (p≤0.01), seed yield (kg/ha) and harvest
index (p≤0.05).  Planting date had a significant effect on above traits except of 100-seed yield. Maximum seed yield
was obtained in 5 May, 13.89 % greater than 20 May.  Grain yield and component yield of soybean decreased with
increasing of weed density from 0 to 8 plat/m2. Soybean seed yield reduction was 13.84, 38.99 and 60.50% for 2, 4
and 8 velvetleaf per m2 respectively. These results indicate that velvetleaf is very competitive in soybean even at low
density (2 plat/m2). Generally, 5 May recommended for soybean planting date, with no infestation of velvetleaf
because of maximum yield production.
Keywords: Density, Sowing date, Velvetleaf, Soybean, Yield

مقدمه
برايزیاديهزینهسالهو همههستندسویاجملهاززراعیگیاهانعملکردکنندةمحدودزندةعواملترینمهمهرزهايعلف

ازناشیمحیطیزیستمخرباثراتوهاکشعلفبههرزهايعلفمقاومتگسترشبهتوجهبا.گرددمیصرفهاآنکنترل
.شودمیمحسوبهرزهايعلفمدیریتبرايهزینهکموایمنگزینهعنوانبهزراعی،واکولوژیکراهکارهايتوسعهها،آنمصرف

تواندمیمطلوب،تراکمازگیريبهرهیاوکاشتتاریخمناسبمدیریتطریقاززراعیروشهاي.)2008حاتمی و همکاران،(
).2003(گویو و ماسیناس، باشدهرزهايعلفرشدمهاروزراعیگیاهانرقابتیتوانتوسعهبراياکولوژیکراهکاري

). 2003،  احتشامیواست (زینلیمازندراناستانسویايمزارعهرزگیاهانتریناز مهمیکیگاوپنبههرز،هايعلفمیاندر
قابلکاهشزراعی،گیاهانبراندازيسایهچنینهموخاكرطوبتوعناصرغذاییجذببرايرقابتطریقازگاوپنبههرزعلف
رشد،فصلاواخردرمعموالًشود،میزراعی سبزگیاهبازمانهمگاوپنبهکههنگامیو شودموجب میرانهاآعملکردتوجه

بوته توق در مترمربع باعث 7/0- 5/2در مطالعه اي تراکم .)2004پدرسن و الئر، (استبیشتريارتفاعدارايگیاه زراعیبهنسبت
استولر. )2012رگنیر، (درصدي محصول سویا شده که نیمی از میزان کل تداخل توق با سویا مربوط به نور بود18- 54کاهش

هرزعلفهاي باالییبرگاندازيسایهطریقازگاوپنبهباتداخلازعملکردسویاکاهشعمدهکهکردندمطرحنیز)2012(وولرو
58و 74بوته در مترمربع گاوپنبه نیز به ترتیب باعث 25و 10تراکمکهداشتنداظهار)2014(همکارانوشولز. شودمیایجاد

راسویاعملکردگاوپنبه،مترمربعبوته در5تراکمکهکردندمشاهده) 2012(همکارانواستولر.درصد کاهش عملکرد سویا شد
گاوپنبهباتداخلشرایطدرعملکرد سویاورویشیاجزايبرتاریخ کاشتتاثیربررسیتحقیق،اینازهدف.کاهش داددرصد43
.باشدمی

هاروشومواد
درفاکتوریل صورتبهآزمایشدردانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري اجرا شد 1390-1391سال زراعی این آزمایش در

% 18% سیلت و 50% رس،32داراي بافت سیلتی رسی (یشزمین آزما.شداجراتکرارچهارباتصادفیکاملهايبلوكطرحقالب
بندي انجام و کرت، زدنو پس از دیسکشدنسبت به شخم زمین اقدام در پاییز بود.=6/7pHبا 72/1شن)، میزان ماده آلی خاك 

بوده و در هر کرت مربعمتر2×5. ابعاد هرکرت آزمایشی گردیدبه خاك اضافه بر اساس نتایج آزمون خاك، تیمارهاي کودي 
و هم زمان (رقم ساري)بوته گاوپنبه در بین ردیف هاي کاشت سویا 8و 2،4چهار تراکم صفر، . داشتخط کاشت وجود 4آزمایشی

به منظور یادداشت .و با تراکم زیاد کاشته شدندسانتی متري از سویا3با فاصله اردیبهشت30و15در دو تاریخ کاشت با آن 
بوته سویا و گاوپنبه انتخاب شده از دو خط 4برداري از صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع، تعداد گره و تعداد شاخه هاي فرعی از 
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در مرحله رسیدگی ن فصل زراعی اتدازه گیري به عمل آمد. هفته پس از رویش گیاه تا پایا4وسط هر کرت، هر دوهفته یکبار و از 
غالف، بوته مورد ارزیابی قرار گرفت. تعداد غالف در هرگره، تعداد دانه در8پس از میانگین گیري از سویاکامل اجزا عملکرد دانه

براي محاسبه گیري شدند.اندازهبر حسب سانتی متر درصد) و تعداد غالف در بوته و طول میانگره12وزن صد دانه (با رطوبت 
متر ابتدا و انتهاي هر خط 5/0متر) پس از حذف اثر حاشیه (4ردیف کاشت وسط به طول 2متر مربع (4عملکرد از مساحت

ها با استفاده از و مقایسه میانگینMSTAT-Cها با استفاده از برنامه نرم افزاري آنالیز آماري دادهکاشت) برداشت انجام شد. 
اي دانکن صورت گرفت. آزمون چند دامنه

نتایج
، فرعیتعدادشاخه، بر ارتفاع، تجزیه واریانس داده هاي آزمایش نشان داد که اثر متقابل تاریخ کاشت سویا و تراکم علف هرز گاو پنبه

، عملکرد دانه (کیلوگرم درهکتار) و شاخص (گرم)، تعداد دانه در غالف، وزن صد دانه(سانتی متر)فاصله اولین غالف از سطح خاك
عدد گاوپنبه 8اردیبهشت و تیمار 30کمترین میزان عملکرد سویا در تاریخ کاشت ). 1برداشت (%) در سویا معنی دار بود (جدول

15اریخ کاشت ا در تمیزان عملکرد سویبیشترین ). بطوریکه 2تاریخ کاشت نیز بر صفات فوق معنی دار بود (جدولاثربدست آمد.  
) 2004(پدرسون و همکاران.درصد افزایش نشان داد89/13اردیبهشت 30که نسبت به تاریخ کاشت اردیبهشت بدست آمد

کند و علت آن را مزیت تاریخ % یا بیشتر نسبت به تاریخ کاشت دیر تولید دانه می10گزارش کردند که تاریخ کاشت زود در سویا 
% تحت تاثیر تاریخ 1دانستند. تعداد غالف در بوته نیز در سطح احتمال کاشت زود در استفاده از شرایط رطوبتی مطلوب خاك 

30عدد) و 01/35(اردیبهشت15کاشت بیشترین و کمترین تعداد غالف در بوته به ترتیب در تاریخ کاشت قرار گرفت بطوریکه 
معرفیسویادانهکردعملجزءترینوحساسترینمهمرابوتهدرغالفتعداد)2002(ساداتیمشا هده شد.) 80/28(شت اردیبه
نیز)2003(زینلی و احتشامیهايافتهی.گیردمیقرارهرزهايعلفتأثیررقابتتحتبشدتصفتاینکهداشتنداظهارونموده
تراکم گاوپنبه  نیز بر عملکرد دانه و .باشدمیبوتهدرغالفتعدادبامقایسهدرغالفدردانهتعدادبرتزاحمکمترتأثیرازحاکی

و کمترین در )، بطوریکه بیشترین عملکرد در تیمار بدون علف هرز1% معنی دار بود (جدول 1در سطح سویا تعداد غالف در بوته 
بوته در متر مربع گاو پنبه مشاهده شد. علف هرز گاوپنبه از طریق رقابت براي جذب عناصر غذایی و رطوبت خاك و هم 8تیمار 

و دیلمان و 2012رنجنیر و همکاران،چنین سایه اندازي بر گیاهان زراعی، کاهش قابل توجه عملکرد آن ها را موجب می شود (
بیشتري بر بوته هاي سویا ایجاد میي) بیان کردند علف هاي هرزي که سایه انداز2012(تولر و همکاراناس). 2003همکاران، 

تواند تعیین کننده میزان کاهش در این ارتباط تراکم علف هرز میشوند.میدر گیاه زراعیکنند، باعث خسارت عملکرد بیشتري
) نیز تحت تاثیر 2006آدلوسی، (موثر در عملکرد است عملکرد در گیاه زراعی باشد. تعداد شاخه فرعی که یکی از فاکتورهاي مهم 

علف بدون یمار اردیبهشت و در ت15تاریخ کاشت و تراکم علف هرز بود بطوریکه بیشترین تعدادشاخه در مترمربع در تاریخ کاشت 
یکه وزن صد دانه سویا در ر). بطو1تاریخ کاشت و تراکم علف هرز قرار گرفت (جدول هرز بود. وزن صد دانه در سویا نیز تحت تاثیر 

گرم) 2/12(اردیبهشت افزایش نشان داد. کمترین وزن صد دانه 30درصد نسبت به تاریخ کاشت2/5اردیبهشت 15تاریخ کاشت 
.صد افزایش نشان داددر6/42بود که نسبت به تیمار شاهد عدد گاو پنبه در هر متر مربع 8در تیمار 
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.زراعی بررسی شده سویا در شرایط آزمایشتجزیه واریانس صفات-1جدول

Ns ،در صد می باشند.1و 5به ترتیب بیانگر عدم اختالف معنی دار و اختالف معنی دار در سطوح ٭٭و ٭

.مقایسه میانگین صفات بررسی شده در سویا-2جدول 
ارتفاع نهایی تیمار

(سانتی متر)
تعداد شاخه تعداد گره

فرعی
فاصله اولین 

غالف از سطح 
خاك

(سانتی متر)

در غالفتعداد 
بوته

وزن صد دانه
(گرم)

عملکرد دانه
(کیلوگرم در 

هکتار)

شاخص 
برداشت

(%)

تاریخ کاشت
ردیبهشت 15
ردیبهشت30

b4/94
a2/97

a1/14
b2/12

a5/5
b2/4

a2/24
b3/25

a01/35
b80/28

a1/17
b2/16

a43/3512
b314224

a93/38
b34 /36

تراکم گاوپنبه
صفر

2
4
8

d3/94
c4/95
b9/96
a2/100

a3/14
b0/14
c2/13
d0/12

2/5
b3/4
c2/3
d0/3

c3/25
c6/25
a2/26
a6/26

a12/34
b82/27
c73/21
d12/18

a4/17
b3/16
c5/14
d2/12

a2/3623
b4/3121
c5/2210
d1/1431

a6/38
b32/36
c24/35
d12/32

% در گروه آماري مشابهی قرار دارند.5با آزمون دانکن در سطح در هر ستون اعدادي که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند 
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