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  رحمان نام:                                                              خاکزاد نام خانوادگي دانشجو:

 هرزهایخ کاشت ارقام سويا در مديريت علفبررسي تاثير تاري عنوان پايان نامه:

 پوراهللرضا ولي پوری و دکتر: دکتر عبدالقيوم قلي استاد)اساتيد( راهنما

  هرزهایشناسايي و مبارزه با علف مقطع تحصيلي:کارشناسي ارشد     رشته: مهندسي کشاورزی      گرايش:

تعقداد              31/5/89 تقاريخ اقارا التحصقيلي: کشقاورزی   دانشقکده:    دانشگاه: محققق اردبيلقي

 155صفحه:

  های رشدعلفکش و شاخصتاريخ کاشت، ارقام سويا، ها: کليد واژه

هرز آزمايشي به صورت طقرح هایبه منظور بررسي تاثير تاريخ کاشت ارقام سويا در مديريت علف  چکيده:

در شرکت زراعي دشت ناز سقاری  1388های کامل تصاداي در سال استريپ اسپليت پالت در قالب بلوک

خرداد  17ارديبهشت،  28روز ) 20ااصله زماني تاريخ کاشت به  3های مورد بررسي شامل انجام شد. تيمار

سوناالن پيش کاشت  -1هرز شامل هایو سحر( و کنترل علف BP ،GK ،032 ،033تير(، ارقام سويا ) 6و 

گقرم در  700ليتقر در هکتقار( س سقنکور همزمقان ) 3سوناالن پيش کاشت ) -2ليتر در هکتققققققار(  3)

بازاگران  -4گرم در هکتار(  700در هکتار( س سنکور پيش رويش ) ليتر 3سوناالن پيش کاشت ) -3هکتار( 

شاهد با حضقور علفهقای  -6ليتر در هکتار(  3ليتر در هکتار( س بازاگران ) 3تراالن ) -5ليتر در هکتار(  3)

روز پق  از کاشقت سقويا در 20های ايزيولوژيق  رشقد هرز بودند. جهت بررسي روند تغييرات شاخص

، نمونه گيری شدند. حداکثر شاخص سطح بقر  و بوته از خطوط اصلي هر کرت 5وز، ر 14اواصل زماني 

های سوناالن س سنکور پيش کاشت و سوناالن س سنکور پيش رويش به دسقت سرعت رشد محصول از تيمار

 GKها در تيمار بازاگران ثبقت گرديقد. در بقين ارققام سقويا، آمد. همچنين پايين ترين ميزان اين شاخص

رين شاخص سطح بر  را توليد کرد. در بررسي سرعت رشد نسبي مشاهده شد که تاثير تيمارهای علف باالت

هقرز در کاشقت زود هایکش و ارقام بر اين شاخص رشد متفاوت بود. نتايج نشان دادند که وزن کل علف

کاهش تراکم کقل کمتر از دو تاريخ کاشت مياني و دير بود. همچنين نتايج نشان داد تاخير در کاشت باعث 

-هرز اعم از پهن بر  و باري  بر  شد. به غير از بازاگران بقيه تيمارهای علف کقش وزن علقفهایعلف

هرز باريق  هایهرز باري  بر  به ويژه سوروف را کاهش دادند. سوناالن به تنهايي قادر به کنترل علفهای

اشت و پيش رويش ترکيب شقد تقراکم و بر  بود اما زماني که اين علف کش با سنکور به صورت پيش ک

هرز را کاهش داد. در بين ارقام مورد هایهرز پهن بر  و به طور کلي تراکم و وزن کل علفهایوزن علف

هرز را کاهش دادند. در حالت هاینيز وزن کل علف GKهرز و رقم هایتراکم کل علف 033آزمايش رقم 

های سقوناالن س (، ترکيب علفکشخرداد 17) دوماز تاريخ کاشت کلي نتايج نشان داد که باالترين عملکرد 

    به دست آمد.   BP (kg/ha 3485)و رقم  (kg/ha 3516) سنکور پيش رويش
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 مقدمه: -1-1

آسهاوا،، خهاووزد  رووزوهه( گیاهی یکساله، دولپهه و ز  Glycine max(L.)Merrسویا )

زی رز در میها، گیاهها،  هه خهود های روغنهی زسهک  هه گای ها  ویه  یکی ز  مهمتوین دزوه

 (.1372زختصاص دزد  زسک )لطیفی، 

شود و یکی ز  منا ع عمد  تولیهد روغهن توین گیاها،  رزعی محسوب میسویا ز  قدیمی

وظو تولیهد روغهن در سهطه گهها،، ( و ز  1370وباتی و رووتئین گیاهی زسک )خوزگه رور، 

 (.1374مقام زول رز  ین گیاها، روغنی دزرد )وظامی و رزشد محصل، 

تاریخ  اشک  ه دلیل حساسیک  یاد سویا  ه طهول رو   هیا ز  ههو عامهل دی هوی  هو 

 ا دهی سویا موثو زسک. تاریخ  اشک  و زرتفاع،  ما، رسید،، زودز    ذر و عملکود دزوه تاثیو 

 اشهد زرد،  هتوین  ما،  اشک  سته  ه وهوع وزریتهه و شهوزین منطقهه متفهاو  مهیفوزوزوی د

 (.1373) وچکی، 

 اشک در  ما، مناسب  اعث  نتول خسار  واشی ز  سومای دیهور   ههار  و  ودر  

در تولید وظیهو های هو  شد  و  ه دلیل زستفاد  ز  عوزمل زقلیمی راییز ، آفا ، زموزض و علف

تطا ق  ما، گلدهی  ا درگه حوزر  مناسب ز  زهمیک خاصی  وخوردزر زسک )خوزگه رور و 

درگههگیوی  هینه ز  عوزمل زقلیمی وظیهو تاریخ  اشک مناسب موگب  هو  (.1366 ویمی، 
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-حوزر ، رطو ک، طول رو  و همچنین تطا ق  ما، گلدهی  ا درگه حهوزر  مناسهب مهی 

شهود. گهل دزد، و رسهید، آ، ساوی  ا تغییو شوزین آب و هوزیی سا گار ومیگودد. سویا  ه آ

 (. 1982تحک تاثیو طول رو  زسک ) ارلسو، و همکارز،، 

 اشهد های هو  میزوتخاب یك تاریخ  اشک مناسب روش  ارآمدی در  اها مدزخله علف

 Xanthium) تهو  (. میزز،  اها عملکود واشهی ز  تهدزخل1995)چیکوی و همکارز،، 

strumarium  در سویایی  ه در زردیبهشک  اشته شد ،  یشتو ز  تاریخ  اشک تیوما   هود )

( زظهار  ود، تاریخ  اشک، تعادل رقا تی  هین گیها  1990(. گووسوال  )1991زسک )مولو، 

دهد. زین زمو  ه دلیل وز سهت ی سهوعک رشهد های هو  رز تحک تاثیو قوزر می رزعی و علف

زفتهد و های هو   ه شوزین محیطی  ه وی   دما و رطو ک خاك زتفا  مهیعلفگیا   رزعی و 

  نند. معموال زین شوزین در طول فصل تغییو می

های هو  سا گاری  یادی  ا شوزین محیطی  وم خود دزشته و در ز تدزی فصل رشد علف

توزوند می نند و  ه رطو ک خاك  یاد زسک و محصول گستوش ویافته زسک، رشد فوزوزوی می

 ا محصول  ه شد  رقا ک ومایند. هوگا  محصول قبل ز  علف هو  زسهتقوزر یافتهه  اشهد در 

توزود  صورتی  اشد  ه شوزین  وزی سبز تو خوزهد  ود. تاریخ  اشک زوتخا ی میرقا ک موفق

 شههای رهیا  اشهتی تهاثیو های هو   اشد. ریهدزیا علهفشد، محصول مساعدتو ز  علف

ی هو  رز  و زوتخاب تاریخ  اشک  ه شد   اها دزد  زسک.  ا زین حال،  هه هاتوسعه علف

 زی  وزی  نتهولتوز، تاریخ  اشک رز  ه عنوز، وسیلهمنظور  اها مصوف سموم شیمیایی می
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های هو   ه  ار گوفک، مشووط  و آ،  ه تاریخ  اشهک زوتخها ی سهبب زفهک عملکهود علف

 (.1377 معنی دزر عملکود و ودد )خوزگه رور،

 Abuthilon(، گاورنبه ).Amaranthus retroflexus Lهو  تاج خوو  )هایعلف

theophrasti Medic.(  تههههو ،)Xanthium strumarium L. سههههلمك ،)

(Chenopodium album L.(  قیهها ،)Sorghum halepense L. سههوروف ،)

(Echinochlo crus-gali (L.)P.Beauv.( و زویارسهمم )Cyperus rotandus L. )

 (.1997هو  مززرع سویا هستند ) وسا، و همکارز،، هایز  مهم توین علف

ههو  ههایسوعک رشد سویا در زوزیل فصل  م  ود  و قدر  رقا تی آ، در مقا هل علهف

(. تهاثیو 2003 گودد ) هی وهام، سیار رایین زسک و همین زمو سبب  اها میزز، محصول می

 های مختلفی صور    یود.ز  طویق مکاویسمهو   و روی گیا   رزعی ممکن زسک علف

-ههای نند، علفهو   ا سویا  وسو رطو ک، وور، موزد غذزیی و فضا رقا ک میهایعلف

 نند و  ه عنوز، رناه ا  آفاتی همچو، حشهوز  و هو  در عملیا  مکاویکی مشکل زیجاد می

وشهحی خهارگی و  هذور  نند و  اعث آلودگی  ذور  ودزشک شد   ا ماد  ت یماریها عمل می

 (.1999شوود )لمبی و رو ، هو  میهایعلف

آوری  هو  ننهد  هه تهاثیو  یها،هو  موزد آللو شیمیایی تولید و رها میهای عضی ز  علف

شوود و هم  یفیک محصول رز  اها هو  هم  اعث زفک عملکود میهایگیاها، دزرود. علف

-ه عمو  در تمام مناطق  شاور ی مشکم  زقتصادی  یهادی رز  هه وگهود مهیدهند و  می

میلیو، در هو سال 8/1میاو ین خسار   هو  زر شمند زسک.هایآورود،  نا وزین  نتول علف
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ههو  ههای ه وزسطه  اها عملکهود ز  هجهوم علهف 1991، 1990، 1989در سال های  

 (.1992 ویدگز،  آودرسو، وشد   ود ) توسن  شاور ز، سویای  ویوگینیا تخمین  د 

شود. در هو  سویا ز  روش های شیمیایی و غیو شیمیایی زستفاد  میهای وزی  نتول علف

ههو  ز  زهمیهک  یشهتوی ههایههای  نتهول علهفهها در  ووامهه ا، علف 1960زوزیل دهه 

ب تلفیق شدود در ها هن امی  ه  ا عملیا   رزعی مناس ا وخوردزر شدود. زگو چه زین علف

 ها،  هارزیی  هتهوی هو  صوفا وز سته  ه زستفاد  ز  علفهایمقایسه  ا حالک مدیویک علف

 (.1973)وز س،  دزشتند

مك  ه طور قا ل توگهی زفززیا یافک )ها در سویا  ا،  ار ود علف 1965رس ز  سال 

 30،  هیا ز   1970در زوزیهل دههه  (.1968؛ وز س و مك وردر،  1966ین، وردر و  اروت

 (. 1973در زیاال  متحد   ه  ار رفتند )وز س،   ا  و روی سویاعلف

زیالهک  هه معهوف  17 ا  و روی سویا در  ار ود علف 1999در یك  ورسی در سال 

92 

 ها در صد ز  زین مناطق سویا  ا علهف 96درصد ز   ل  مناطق آمویکا  ود وشا، دزد  ه در      

 (.USPA-NASS  ،2000ها تیمار شد   ود )

 2و وظام  تولید دوگاوهه 1های تولید ووین تمام فصلها زگززء گدزیی وارذیو وظام اعلف

ههای ههو  مههم   هدو،  ا  و زسا   توزوایی آ، در  نتول علفسویا هستند. زوتخاب علف

دستورز  ووشته ها  مطا ق  ا  ا ه علف اشد. هن امیآسیب رساود،  ه محصول  رزعی، می

 ل ههرتاوسی د،  اعث  اهاههشد  روی آ، و در طی شوزین مساعد محیطی  ه  ار روو
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1- Full-season             2- Double-crop
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 عملکود سویا وخوزهند شد. ولی تعدزد زشخاصی  هه درمهورد تاییهد زیهن فوسهیه سهوزالتی رز

 د:هد ماونهل هستنهها دخیتور در زین و وزویهن فا تهچندی نند، زفززیا یافته زسک. مطوح می

 ها  هه معوفی گیاها، مقاوم  ه علف -2 ا، تغییوز  در  ار ود زل وهای مصوف علف -1

هها رز  هه  هاممکن زسک رتاوسیل محدود  ود، و وزویهای صدما  واشی ز  مصهوف علهف

زی  هوزی مقایسها  عه ز هززر سهاد های عملکود در حال توسماویتور -3گیاها، دزشته  اشند و 

 (. 2003سا ود ) ی وام، عملکود فوزهم می

 کامل ورسيدگي سويا: ت -1-2

 اشد، زما تمام زرقام  هه روش یکسهاوی سویا گیاهی زسک  ه  ه طول رو  حسا  می   

(.  عضی ز  زرقهام تحهک رو ههای وسهبتا 1994، ریتچی و همکارز،دهند )وز نا وشا، ومی

روود، درحالیکه ما قی تحک شوزیطی  ا طول رو های  لندتو  ه گهل خوزهنهد گل می وتا   ه 

زوهد و زیهن واحیهه  ها عهدد رفک. زرقام سویا  ه ووزر  اریکی ز  عوض گغوزفیایی تطبیق یافتهه

 و زسا   قا لیهک  VІІІتا  شود. دزمنه رسیدگی گووهها در زیاال  متحد  ز  مشخص می

ا در زستفاد   موثوز  فصل رشد در یك واحیهه معهین، رایهه گهذزری های سویسا گاری وزریته

زود. زین واحیه  اریك تطا ق یافته سویا در درگه زول،  ه طول رو  )فتورویود ( وز سته می شد 

 اشد. فیتو  ووم در سویا دریافک  نند  وور  ود  و  ه تغییوز  وور قومز  ه قومز دور وز هنا 

(. 1984 سهوو،،)  نهد( و وز هنا فتورویهودی رز زلقها مهیFR : Rوسهبک دههد )وشا، می

زی زسک  ه  ا فهوم وگود دزرد. فوم گاذب قومز دریافک  نند  frPو rPفیتو ووم  ه دو شکل 

گاذب وور قومز دور  ه طور رفک و  وگشک در تعادل زسک. فوم فعال فیزیولوژیکی گهاذب 

 شود. قومز دور در سویا منجو  ه آغا  گلدهی می
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هستند تحک رو های وسبتا  لند  هه  هایی ز  سویا  ه معوف گوو  رسیدگی وزریته

توزوند رشد  نند. زیهن منهاطق شهامل روود و  یشتو در ووزحی شمالی زیاال  متحد  میگل می

های سویایی  ه معوف گوو  (. وزریته1994، ریتچید ) اشنشمال مینه سوتا و شمال دز وتا می

د تحک رو های  وتا   ه گل رفتهه و  یشهتو در وهوزحی گنهو ی زیهاال  هستن VІІІرسیدگی 

 اشند. های سوزحل گنو ی خلیج میهایی ز  زیالکمتحد  رشد  ود   ه شامل فلوریدز و  خا

یا هد. در شهمال، زرقهام تطها ق یافتهه در طی تا ستا،، طول رو  ز  گنوب  ه شمال زفززیا می

شود. در گنوب، زرقام تطا ق یافته لک زینکه رو ها  لند میشوود،  ه عگنو ی  ه  ندی  الغ می

تو وز نا وشا، دزد  و  ودتو ز   مها،  هینهه  هوزی حصهول حهدز  و شمالی  ه رو های  وتا 

عاد   IVتا  های های موگود در گوو  یشتو وزریته دهد.عملکود، رسیدگی در آوها رخ می

قوزر دزرود، زساسا رشد  VІІІتا  Vهای  ه در گوو هایی رشدی  وامحدود وشا، دزد  و وزریته

محدود هستند. سویای رشد محدود تقویبا  ا توقف رشد ساقه زصلی در شووع گلدهی، آرزیا 

های  متودر ساقه زصلی وسبک  ه سویای رشد وامحدود، مشخص خوشه زوتهایی  و زساسا گو 

یز   ا زدزمه رشد ساقه زصلی در دور  (. سویای رشد وامحدود و 1972شود )  ووارد، متمایز می

 شود. های  یشتو ز  زووزع رشد محدود، متمایز میتو  ا میا، گو  زیشی، تولید ساقه طویل

رشهد مهوفقی دزشهته  اشهند توزونهد در ویوگینیها سویا می ІVتا  ІІІهای رسیدگی تمام گوو 

 سویا در   ІІІهای گوو  ه  اشک در می صور  گوفک، وزریته(. هن امی2001،  هولشوسو)

 

در زوزیل وهوزمبو  هه  لهوس رسهیدود  هه  ІVهای گوو  سپتامبو  الغ شدود، در صورتیکه وزریته

های  ودر  در ویوگینیا ماونهد گهوو   اشد.  اشک وزریتهحا ی ز  فصل رشد  امل سویا می

ІІІ ه علک قیمک( و زفززیا درآمد  1990توزود  ا تنوع محصول )  ورتو، و همکارز،، می -
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( ریسهك 1998، ههای  ودزشهک ) یسهی و همکهارز،های گوزوتو سویا قبل ز  آخوین تهاریخ

زقتصادی رز گستوش دزد  و  ه  ودزشک  ود تو منجو شود  ه زگا   همزما، عملیا  مزرعه رز 

های خشکی آخو فصل ویز ممکن زسهک  ز  رشهد  وزی  اشک غم  راییز  خوزهند دزد. تنا

ودر  سویا گلوگیوی  ند،   ه علک آوکه دور  تکامل دزوه درطول فصهل  ودتهو های  وزریته

زیك کود رز  اها دهد )توزود عملزفتد. هو تنا خشکی در طول دور  تکامل دزوه میزتفا  می

های  ودر  سویا مززیایی رز  وزی تولید نندگا، ویوگینیها  (.  اشک وزریته1987، و همکارز،

زفتد لی در زین مناطق رسیدگی  یشتو در طی ماههای موطوب زتفا  می ه هموز  دزشته زسک، و

رز روی غهمف و دزوهه  Phomopsis ه زغلب  اعث  اها  یفیک دزوه شد  و رشهد قهار  

ههای گهوو  (.  هوزی  شهاور ز، ویوگینیها وزریتهه1994، می هیو و  اوینس) دهدزفززیا می

های سهویا زگها   همزمها، شک زین وزریتهشوود.  اسویا  یشتو زوتخاب می Vو  VІرسیدگی 

 (. 2003دهد ) ی وام،  ودزشک و زستفاد  موثو ز  ماشین آال  رز می

در وظام تولید دوگاوه سویا  وزی رسید،  ه عملکودهای  هاالتو معمهوال  اشهک دیوتهو ز  

ها زوتخاب یك وزریته مناسب گهک  اشهک حتهی شود و در زین وظام ما، مطلوب زوجام می

تو ز   اشک آ، وزریته  وزی  ل فصل زسک. در وظام تولید دوگاوه  ماوی  ه  اشک در وزوی ح

می صور  گوفک، سویا  ا فتورویود  وتاهتوی موزگه شد  ه زین شوزین  ه  هاها صهفاتی 

ماوند زرتفاع گیا ، شاخه دهی، رو های گلدهی، دور  روشد، دزوه و رو های  لوس منجو شهد 

 (. 1979؛ دزوفی و همکارز،، 1985 ورد،  ؛1984) ورد و هال، 

های سویای رشد محدود  ا تاخیو در  اشک  ه علک  هاها در صهفاتی ماونهد غالبا در وزریته

 هورد، یا هد )تعدزد شاخه ، تعدزد گو   ارور، تعدزد غمف و تعدزد دزوهه، عملکهود  هاها مهی

آوری  ه  ها تهاخیو در ا،(.  ه علک زثوز   ی1982، ؛  و وئک1986؛  ورد و ستیمی، 1985
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؛  ورد 1985  ورد،)یا د شود غالبا هو یك ز  زگززء عملکود گیا   اها می اشک مشاهد  می

 ها،  یها، های زسافی ماوند خسار  علف(. هو مماوعتی  ه ز  طویق تنا1986و ستیمی، 

حشوز  یا خشکی هوز در رشد و ومو گیا   ه صور  موقک زیجاد شود ممکهن زسهک  اعهث 

 ههای  سهیارر ، سهاقهههو وزریتهه  ود زفززیا زفک عملکود شود. معموال  ا تاخیو در  اشک

  هههن هامی توی خوزهد دزشک. وتاهی تولید خوزهد شد  ه عملکود رایین و  ودزشک مشکل

های دیور   وزی یك دور  طوالوی قبل ز  گلدهی  ه صور  رویشی  هاقی  ماونهد در وزریته

های  یشتوی ویز های  یشتوی تولید  ود  و در وهایک غمفی  ودر ، گو هامقایسه  ا وزریته

های رشد رویشی توسعه یافته  ود  و  ه رتاوسیل عملکهود  یشهتو در گیوود. زین دور شکل می

تو هو خسارتی رز  هه ممکهن زسهک در طهی های رشد طوالویشود و دور هو وزریته منجو می

ههای  ودر  در وزریتهه  نهد. یافتد،  ه طور  القو  گبوز، می موزحل زولیه رشد در گیا  زتفا 

  ننهد.های خود رز در طول فصل سهویعتو رهو مهییك فصل رشد، غمف هایمقایسه  ا وزریته

های واشی های  ودر ، فوصک  هبود تنادهی در وزریته اها مقدزر  ما،  ین  اشک و گل

 نهد ) هی ها رز محدود مهیدر زین سیستم ا،  یا، حشوز  یا خشکی هوز ز  خسار  علف

 (.2003وام، 

 سويا: 1شاخص سطح بر  -3-1

عملکود سویا  ه تعدزد  یادی ز  متغیوها شامل شوزین آب و هوزیی، خاك، حاصل خیزی، 

شود، زین چند متغیو دخیل  ود  و  ه سویا  اشته میژووتیپ و فیزیولوژی وز سته زسک.  ماوی

عملکود مقدمتا ز  تدزخل فیزیولوژی  رزعی  ا شوزین آب و هوزیی واشی خوزهد شد. ز   ما، 

گذشته تا حال فتوسنتز  ه عنوز، فوزیند  لیدی  فیزیولوژیك در خصوص تولید سویا، مطهوح 
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( در 1979، 1976(.  ویسههتی و همکههارز، )1985 ویسههتی و  ویلیامسههو،، مههی  اشههد )

خصوص زولین آ مایا خود گززرش  ودود  ه عملکود دزوه سویا قویها   هه فتوسهنتز فصهلی 

وز سته زسک. در زین مطالعا ، عملکود  ه میزز،  لی فتوسنتزی  ه توسن گیا  در طی فصهل 

( فتوسنتز  اووری و عملکود رز در تعدزدی ز  1978، مو وط  ود. زسکولز )شدرشد ساخته می

گوو  رسیدگی، مورد مقایسهه قهوزر دزد. زوگهززرش  هود  هه عملکهود تها ع  4در زرقام سویا 

تو شد، مهد  روشهد، دزوهه، عملکهود فتوسنتز  اووری در طی رو شد، دزوه  ود  و  ا طوالوی

یا د. طوالوی تو شد، مد  روشد، دزوه ممکن زسک  هه زفهززیا فتوسهنتز فصهلی زفززیا می

( مطا قهک دزرد. 1979، 1976ههای  ویسهتی و همکهارز، )مو وط  اشد و زین وتایج  ا یافته

( زعمم  ودود رز طه قهوی  هین فتوسهنتز 1985 وخمف  ار زسکولز،  ویستی و ویلیامسو، )

فصلی  اووری و عملکود  ه ریشتو زعمم شد   ود، در هن ام مقایسه زرقهام سهویا ویهز صهاد  

  اشد.

دلیلی  وزی زیهن وتهایج متفهاو   اشهد. (  ه عملکود شاید PCE) 1 ارزیی تبدیل فتوسنتز

PCE، ند های فیزیولوژیکی و  یوشیمیایی  ود   ه  ه عملکود  مك میمعوف تو یب فوزیند  

 

1- Leaf  Area Index (LAI) 

گیوی فتوسنتز و هم  ه عنوز، شاخص  هارزیی تبهدیل شاخص هم  ه عنوز،  خا زودز   و زین

ز  طویق تقسیم عملکود  و فتوسهنتز فصهلی تخمینهی  PCEفتوسنتز  ه عملکود، مطوح زسک. 

رقم مختلف سویای  ه  هار رفتهه  6 وزی  PCE ه مشخص گودید شود. ز   ماویمحاسبه می

 اشد، هیچ ووه زرتباط آشکارز  ین فتوسنتز و عملکود یافک وشد.  نا وزین  در مورد متفاو  می

 هه  حهث زرقهام سته زسک، زما هن امییك سویای خاص، عملکود قویا   ه فتوسنتز فصلی  وز 
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 اشد ) هی آوها در تعیین رز طه فتوسنتز  ه عملکود مهم می PCEشود، زختمفا  در مطوح می

 (. 2003وام، 

( وشا، دزدود  ه میزز، فتوسنتز  اووری  ا توسعه سطه  وگ 1985 ویستی و ویلیامسو، )

-زوزیل رو شد، غمف  ه حهدز  و مهییا د و  ا وزدیك شد،  ه موحله گلدهی  و زفززیا می

یا د. میزز، مها زیمم فتوسهنتز  هاووری رسد و در طی موزحل  عدی  روشد، غمف  اها می

( توسن  اووری دریافک شهد  95Lدرصد تشعشع ورودی خورشید ) 95 م  ه دسک هن امی

 ه  هاالتوین  (. در زین هن ام، ز  لحاظ تئوری گیا   اید1999زفتد )وست ا  ، زسک، زتفا  می

سطه  اووری رسید   اشد تا در موزحل ومو  توزود  ه حدز  و فتوسنتز  اووری دسک یا د و  ها 

(  ا زولین آ مایا 1965توگه  ه شوزین محیطی  یشتوین عملکود رز تولید  ند. شیبلز و و و )

  خود در آیوز، دریافتند  ه شاخص سطه  وگ )وسبک وزحد سطه  وگ گیا   ه سطه  مین(،

مورد ویا  زسک. زین موسوع زخیوز رذیوفته شد   ه شاخص  95L وزی رسید،  ه  2/3 ه میزز، 

درصد تشعشع ورودی خورشهید توسهن  هاووری  95 وسد تا  0/4تا  5/3سطه  وگ  اید  ه 

 ز  رتاوسیل عملکود  دریافک شود و زین مقدزر ز  شاخص سطه  وگ یك وزحد قا ل زطمینا،

1- Photosynthetic conversion efficiency 

 .(1992، ؛  ورد و هارویل1999زسک )وست ا ، 

در طول فصهل ههو چهه  شاخص سطه  وگ مطالعا  توز م و فاصله ردیف وشا، دزد  ه

 ودتو  ه حد  حوزوی  وسد،  اووری ویز سویعتو  ه حدز  و میهزز، ت بیهک خهود،  ها توگهه  هه 

( دریافتند هوگها  سهویا  هه 1982رورتو )وزریته و شوزین محیطی، خوزهد رسید.  ویستی و 

صور  مو ع  اشته شود،  اووری آ،  یشتوین مقدزر فتوسنتز رز در زول فصل تولید  ود  و آ، 

 ند.  اشک  ه صور  فاصله ردیهف حدوزسهن، رز در طی گلدهی و رو ود، غمف حفظ می
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 ا فوزصهل ردیهف  دهی دزشک.  اشکتوین میزز، فتوسنتز رز در موحله گلدهی و غمفرایین

 یشتو هوگز سطه  وگ  افی رز  وزی  ه حدز  و رساود، فتوسنتز  هاووری تولیهد وکهود. زیهن 

 ند  ه تکامل سویع  اووری  وزی  رسید،  ه حدز  و رتاوسیل فتوسهنتز  هه مطالعا  تایید می

 ه  ل فصل رشهد در وظهو گوفتهه  عدز در طول فصل رخ خوزهد دزد، سووری زسک. هن امی

، مزیک  ود  سته شد،  اووری  وزی  ه حدز  و رساود، فتوسنتز  اووری آشهکار خوزههد شود

 شد. 

 0/4تها  5/3 وزی رسید،  ه حدز  و عملکود، سویا  ه حدزقل شاخص سطه  وگ معادل 

( در لویسیاوا دریافتند سویایی  ه در می  اشته شهد همهوزر  1992ویا دزرد.  ورد و هارویل )

لو ی رسید، در صورتیکه در تاریخ های  اشهک گهوالی شهاخص  ه شاخص سطه  وگ مط

سطه  وگ همیشه  یو زرتیمم  ود. آوها مشاهد   ودود  ه تاثیو  اشک دیو هن ام در مقایسه  ا 

 اشد،  ه منجو  هه  هاها سهطه  هوگ های وموی میسا ی دور  اشک  ه موقع  وزی  وتا 

در  هل فصهل رشهد گیها  توزوسهک  هه  خوزهد گودید. در ویوگینیا  وزی شوزین  دو، تهنا

(.  ه خاطو زین شهاخ 2001، هولشوسویا  یشتو تولید  ند ) 0/4سهولک شاخص سطه  وگ 

-های خفیف زیجاد شد  در میزز، سطه  وگ  ه وزسطه علفو  وگ زسافی زسک  ه خسار 

وهه، ها یا حشوز ، تاثیوی روی عملکود ودزرد. ولی در  سیاری ز  وظام ههای تولیهد دوگا ا

( ووسد.  نا وزین در زین سیستم ها هو 5/3گیا  ممکن زسک همیشه  ه زین حدزقل سطه  وگ )

  اهشی در سطه  وگ ممکن زسک  ه خسار  مستقیم عملکود منجو شود. 

 هرز سويا:های مديريت علف -1-4
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درصد تلفا  محصهوال   10تحقیقا  زوجام شد  در سطه گها، حا ی ز  آ، زسک  ه 

(. زموو   ه گای 1380هو  زسک ) وچکی و همکارز،، های واشی ز  رقا ک علف شاور ی 

 ههایهو  در مززرع تا ید  و  نتول گمعیهک علهف های وشا گهک ریشه  ن  ود، علف

هو  ویا مند زطمعا  گامع و دقیقهی ز  رفتهار  هایهای مدیویک علفهو  می  اشد. سیستم

های  رزعی می  اشد. زین مسهاله در ودزروهد  شهناخک تمهو  و زثوز  آوها در سیس هایعلف

های هو  در طی فصل رشد و همچنین رویایی گمعیک علف علف - رزعیزثوز  متقا ل گیا 

ههای زوجهام شهد   هه  یشتو آ مایا (.1378 اشد )رحیمیا، و شویعتی، هو   عد ز  رشد می

-رزعی در شوزین  نتول  امهل علهفمنظور  ورسی تاثیو عملیا   رزعی  و عملکود گیاها،  

 شود  ه وتایج آ،  ا شوزین طبیعی متفاو  خوزهد  ود.های هو  زوجام می

( معتقد زسک گیاها،  رزعی مختلف ز  وظو توز، رقا تی  ا یکدی و تفاو  1992 االوی )

و فیزیولهوژیکی  هین  های مورفولهوژیکیژوتیکی دزرود. زین تفاو  ممکن زسک وتیجه تفاو 

( زرقام گدید و قدیم سویا رز مورد مقایسه قوزر دزدود و 1980گی و همکارز، )گیاها،  اشد. 

درصهد در سهال  هین  9تها  5دریافتند  ه زفززیا رتاوسیل عملکود در  ین زرقهام مختلهف ز  

ك ( در یه1984گووههای مختلف )ز  وظو دور  رسیدگی( متفاو  زسک. زسپیچ و ویلیهامز )

 ورسی گامع متوسن زفززیا رتاوسیل زرقام سویا رز  ا توگه  ه گوو  رسیدگی و وسعیک آوها 

تخمین  دود. وتایج مطالعه آوها وشا، دزد  ه ز  و زفززیا رتاوسیل عملکهود واشهی ز  زفهززیا 

 رتاوسیل ژوتیکی  ود. 

اصهله زوجام شد، زثهوز  تهاریخ  اشهک و ف 1988 و  1987های در تحقیقی  ه در سال

شهوود، سهعودی  اشهته مهیردیف زرقام سویایی  ه رس ز  گندم در  خا مو زی عو سهتا،

مشخص گودید. ز  آوجایی  ه در عو ستا، سعودی گندم عمد  توین محصول زسک، چنهدین 
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شود.  ارود  ه سویا  یشتو ز  همه زوها  اشته میل وم تا ستاوه رز  وزی تقویک  شک گندم می

زی تعیین  هتوین تاریخ  اشک و فاصله ردیف هها  هوزی  اشهک سهویا تحقیق حال حاسو  و

ههای مو هزی عو سهتا، زوجام شد  زسک. هماوطور  ه گفتیم سهویا  عهد ز  گنهدم در  خها

تهاریخ  اشهک  4،  1988و  1987های شود. در سالصعودی  وزی تقویک خاك  اشته می

رقهم  5سهاوتیمتوی(  هوزی  50و  25فاصله ردیف  اشهک ) 2زو ( و  13ژوئن تا  20)ز  

سویایی  ه قبم زوتخاب شد   ودود  ه صور   شک تا ستاوه مورد مطالعه قوزر گوفتند. عکس 

وقتی  هه در زوزخهو  R-315رقم  1987زلعمل زرقام  ه تاریخ  اشک متفاو  زسک. در سال 

تهاریخ ، زثهوز  متقا هل  1988ما  ژوئن  اشته شد، عملکود  االیی رز تولیهد  هود. در سهال 

هها در فاصله ردیهف×  اشک و زرقام غیومعنی دزر تشخیص دزد  شد. زثومتقا ل تاریخ  اشک 

 25هو دو سال معنی دزر وبود  زسک. فقن وقتی  ه زرقام دیوتو  اشته شهوود، فاصهله ردیهف 

سهاوتیمتوی عمهل  50ساوتیمتوی ز  وظو عملکود دزوه تا حدودی  هتو ز  فاصله ردیهف ههای 

طبق مطالعه و تحقیق حال حاسو، زمکا،  شک و روورش یك رقهم سهویا ماونهد  نند.  و می

های مو زی عو ستا، سعودی وگود دزرد، تا ز  آ،، رس ز  گنهدم در در قسمک R-315رقم 

ساوتیمتوی، هم  یفیک خاك تقویک شد  و هم عملکود  50زوزسن ما  ژوئن  ا فاصله ردیف 

   . (1994ز  سویا  ه دسک آید ) ین،،  خو ی

های فو  های هو  ممکن زسک وتایجی  ه غیو ز  آوچه در آ مایادر شوزین حضور علف

های هو   و روی  ه زین منظور  وزی  ورسی زثو توز م علف  ه دسک آمد  زسک مشاهد  شود.

-های  یادی زوجام شد  زسک  ه  ه چند ومووه ز  آوها زشار  میرشد و عملکود سویا آ مایا

 شود. 
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در  ورسی تدزخل گاورنبه  ا سهویا دریافتنهد  هه یهك  وتهه  (1995و وافزی و )ماروز  

 وتهه  25و  10درصد  اها دزد. رقا هک  34 ه میزز،  گاورنبه در متو مو ع عملکود سویا رز

 درصد  اها عملکود سویا شد  زسک.  78و  54گاورنبه در متومو ع ویز  ه توتیب  اعث 

رصهد در زثهو رقا هک تمهام فصهل تهو  د 80تها  12 اها عملکهود سهویا  هه میهزز، 

(Xanhium spp( توسن  اروتین و زولیور )گززرش شد.  اها عملکود سهویاهای 1977 )

،  یشهتو شهد. وز م تو  و ویز زفززیا مد  رقا هکزستقوزر یافته در رقا ک  ا تو   ا زفززیا ت

. ذزیی آ،  اشهدرقا ک تو  ممکن زسک وتیجه قا لیک رشد سویع و گذب آب و ویا ههای غه

و  2/1در  ورسی رقا ک گاورنبه  ا  لم  یا،  ودوهد  هه تهوز م ههای  (1991میلوو هو و  )

درصد  هاها  71و  52 وته گاورنبه در متو مو ع در رقا ک تمام فصل  ه توتیب  اعث  6/3

طی آ مایشهی در  مینهه زثهو گاورنبهه  هو رشهد و  (1995لکود شد. زسکولز و همکارز، )عم

 یلوگوم در  14700ر  زظهار دزشتند  ه در وتیجه رقا ک گاورنبه عملکود ذر  ز  عملکود ذ

 24 یلوگوم در هو هکتار در تیمار  ها تهوز م  10300هکتار در تیمار عاری ز  علف هو   ه 

 وته تهو  درمتومو هع  7/0 – 5/2زی توز م  وته گاورنبه در متومو ع  اها یافک. در مطالعه

رصد محصول سویا شد،  ه ویمی ز  میزز،  ل تدزخل تو   ا سهویا د 18 – 54 اعث  اها 

 (. 1987 ود )زستالو و همکارز،، مو وط  ه وور 

( در تحقیقا  خود در خصوص مشخصها  1987(، ماوجو )1997 وسا، و همکارز، )

دزری رز در زرتفهاع سهویا مشهاهد  وکودوهد و یا در توز، رقا تی آ، تاثیو معنهیرشد و ومو سو

تحقیق وتیجهه سهایه زوهدز ی  . در یكها مو وط  ویسکک  ه زرتفاع  وته ودود زین قا لی عنوز،

،  اها شد  وور و زفززیا وسبک وور قومز دور  ه وور قومز  ه دزخل روشا و هیك علف

 (. 1982وسنتز و ومو گیا   رزعی گودید  )زسمیک، گیاهی گززرش شد  ه  اعث  اها فت
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ههای  ه سایه زودز   یادی  و  وتههو ی های یا،  ودود علف( 1966زستاویفور  ) و و و

اعهث خسهار  عملکهود ،  هو ی  ه سایه زودز   متوی دزرودهایسویا دزرود وسبک  ه علف

. گززرش شد  ه سایه زودز ی طی دور  گلهدهی  ها زفهززیا ریهزش تعهدزد شوود یشتوی می

ها  هود  هه ز   اها سطوح قند در  وگمو واشی ، زین زمف در  وته سویا هموز   ود  زسکغ

 ز  طویق  اها میزز، فتوسنتز در سایه زودز  گیاهی حاصل شد.

 و روی میزز، وفوذ وهور در   IV و  IIخصوص دو رقم سویا ز  گوو   در تحقیقی  ه در

 Solanum)ریهزی ههو  تهاج دزخل تاج روشا گیا  و دروتیجه قا لیک رقا ک آوها  ا علف

ptycantum) جام شد، مشخص گودید  ه رقمی  ه در گوو  زو IV  تهو  ود  ه دلیل دیور

 ود، و رشد رویشی  یشتو،  قا لیک  یشتوی در  اها وفوذ وهور  هه دزخهل روشها گیهاهی 

 (.2000تو عمل ومود ) ووتسو و وزیک، دزشته و در وتیجه در رقا ک  ا علف هو  موفق

هو  ویز متفاو  زسک.  هه عنهوز، لف علفمخت هایا ک یك گیا   رزعی در  وز و گووهرق

،  ها تهاج ه  اها عملکود سویا در زثهو تهدزخلهای موگود حا ی ز  آ، زسک  م ال گززرش

خوو   یشتو ز  سوروف زسک و علک آ، زین طور ذ و شد  زسک  هه چهو، تهاج خهوو  

 هک ، وسبک  ه سوروف  ه  اریك  هوگ زسهک قا لیهک رقاوگ می  اشدو رهن    4C  گیاهی

-مهمتهوین علهفتاج خوو  ریشه قومز  یکهی ز   .(1998 یشتوی دزرد ) وز، و همکارز،، 

-رز ز  طویق رقا ک  هاها مهی هو  زصلی دویای گدید زسک  ه عملکود گیاها،  رزعیهای

تهاج خهوو  دزرزی ویز  یا،  ودود  ه  (2000(. هندرسو، و همکارز، )1977، دهد )میتیچ

. عباسهیا، و ک  ه توزوایی گبوز، سطوح مختلف توز م رز دزردزس رذیوی مورفولوژی زوعطاف

 ه طهوری ( گززرش  ودود  ه تاج خوو  دزرزی قدر  رقا تی  االیی زسک 1380همکارز،)

ملکود گودد.  نا و همکارز، های رایین قادر زسک  اعث  اها زقتصادی ع ه حتی در توز م
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ههو ، دود  ه زفززیا توز م زین علهف( در  ورسی رقا ک تاج خوو   ا سویا  یا،  و2003)

و  مها،  ههو ، تهوز مزین  اها عملکود  ه گووهه علهفدهد،  ه عملکود سویا رز  اها می

 وی آ،  ست ی دزرد. زیشا، همچنین زفزودود  ه ما زیمم  اها عملکود سویا هن هامی گوزوه

 گودید.  وته در متو ردیف همزما،  ا سویا  شک 8رخ دزد  ه تاج خوو   ا توز م 

( در  ورسی خود ری  ودود  ه سلمه تهو  ، دم رو هاهی و ویلهوفو 2007 ولتو و وفزی و )

( 2004هو  در مززرع سویا  ودوهد. ههی لن فلهد و همکهارز، )هایهای غالب علفریچ گووه

درصد  ود.  90 وی سلمه تو  ز  زوزیل تا زوزسن می گززرش  ودود در وبوزسکای شوقی، گوزوه

 وهی دزشهک )مهه یهو  و درصهد گوزوهه 50  در شمال شوقی زیاال  متحد  ویز هوزین علف

 (.2004همکارز،، 

شهوقی زیهاال  متحهد  زسهک )وهور  هو  زصلی سویا در گنوب هایتو  یکی ز  علف

 10هو   سیار رقها تی زسهک و در تهوز م ( زین علف1997و ستو و  و ل،  ؛ 2003ورتی ، 

(. در زین 1974 ند ) اروتین، صد خسار  عملکود  ه سویا وزرد میدر 80 وته در متو مو ع، 

ههای سهویا ویهز ساوتیمتوی  ین ردیف 50توز م گززرش شد   ود  ه عملکود حتی در فاصله 

 (.1989یا د )هنوی و  وما،،  اها می

قبل ز  رهاسا ی سویای مقاوم  ه گمیفوسیک، در سهویا، تهو   ها زسهتفاد  ز   نتها و، و 

شهد ) هاروتین، ( مهدیویک مهیALS ا  ا دزرود  آوزیم زسهتوال تا  سهینتا  )علف چندین

(. 1996مویوو ها و همکهارز،،  ؛1989میلز و ویهک،  ؛1998گاوسو، و همکارز،،  ؛1974

مقاومک وشا، دزدود  ALSهای  ا دزرود   اهای تو   یا ز  همه  ه علفمتاسفاوه،  یوتیپ

 ؛2007و ز نو، در سوزسو مناطق گنو ی و شمال مو زی زیاال  متحد  وگود دزرود )هیهپ، 

(. 1997زسههپوزگو و همکههارز،،  ؛2004زشههمیک و همکههارز،،  ؛1999زوهمههس و  نههدی،، 
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( ولهی زیهن 2001 ند )ویس  ووك و همکارز،، گمیفوسیک  ه طورموثوی تو  رز  نتول می

در زوزیل فصل ز   ین  وود تا ز   اها عملکود گلوگیوی شود  ه طهوری  هه  هو   ایدعلف

 (.  1974مشاهد  شد   ود زین  ما، در چهار هفته زولیه رس ز   اشک زتفا  زفتاد ) اروتین، 

 وی تو   ه وسیله شخم و حضهور گیها   رزعهی تحهک تهاثیو قهوزر گوفهک مقدزر گوزوه

 وی تو  رز زفهززیا دزد ولهی (. شخم گوزوه2004ور  ورتی، و ؛1998) ارزررور و زولیور، 

 وی تو  شد.  یهوز حضهور گیها   رزعهی و زوجهام آرزیا  اووری سویا موگب  اها گوزوه

 وی زین علف هو  رز تحک تاثیو قوزر دزدود. شد  و  ما، شخم  ه زسهافه شخم،  ما، گوزوه

دهند ممکن زسک تهاثیو عمیقهی  هو زر میفا تورهایی  ه تکامل  اووری سویا رز تحک تاثیو قو

هو  مخصوصا تو  دزشته  اشند. هوچند شخم ممکن زسهک  هذور هایروی گوزوه  وی علف

 وی وگود ودزرد، مدفو، سها د هو  رز در عمقی ز  خاك  ه زحتمال رخ دزد، گوزوههایعلف

صور  می گیود  وی تو  ز  طویق هوزی خاك و زفززیا دما (. زفززیا گوزوه1993)موهلو، 

(. متعاقبا دمای خاك ممکن زسک خوزب  ذر رز  اها دهد یا آ، رز 2005)لیچ و آل  یسی، 

(. شهخم  هذور رز در 1990 نچ آروولد و همکارز،، ؛1985تحویك  ند ) اسکین و  اسکین، 

 وهی آغها  ها خوزب  ذر شکسته شد  و گوزوههدهد  ه در  عضی ز  گووهمعوض وور قوزر می

(. 1994و  1991زسکورل و همکارز،،  ؛1964چاوسلور،  ؛1998 وتو و همکارز،، شود )می

 ه عمو  سایا  ذور در گویا، شخم ممکن زسهک تبهادل گا هها رز میسهو سهاخته و  اعهث 

 یا د. وی  هبود میگذب رطو ک شود  ه در زین شوزین گوزوه

توزوهد شهوزین یهف ویهز مهیهو ، فاصهله ردهایتوزوایی زرقام در رقا ک  ا علف عمو   و

-هو  رز تحک تاثیو قوزر دهد. در تحقیقی، زثوز  فاصله ردیفهای رقا تی گیا   رزعی  ا علف

هو  ذر  وسویا مورد مطالعه قوزر گوفک. در زین آ مهایا فاصهله های ها در مدیویک علف

19 
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ههای مقایسه  ا ردیهفمتو( در ساوتی 75زینچ یا  30های  متو ز  )ردیف توهای  اریكردیف

تو، تولید و رتاوسیل عملکود  االیی دزشک. عمو   و مززیای رتاوسیل عملکود، زین سیسهتم رهن

ههو  در مزرعهه گلهوگیوی  هود  و  هه خهاطو حفهظ ههای تا حهد  یهادی ز  شهیوع علهف

 هو  ز  آ، زسهتفاد   ننهد. در زیهن هایتوزوند در مدیویک علفآگووز وسیستم،  شاور ز، می

ههو ی  هه در ههای های  متو تا حد  یادی توز م علفتحقیق مشخص شد ه فاصله ردیف

 (.2006رویند رز  ه شد   اها دزد ) وزدلی، آخو فصل رشد در مزرعه سویا می

(  وزی  ورسی زثو شخم و فاصله ردیف سویا در ظهور و رشهد و 2001زسبنشاد و همکارز، )

در  1999و  1998، آ مایشهی رز در سهال ههای  Sicyos angulatusههو      ومو علهف

ههای رهس  هاگنوب شو  زیالک رنسیلوزویا زوجام دزدود.آ مایا دی وی  ا زسهتفاد  ز  علهف

زوجام شد. در مطالعه و  آ مایا شخم   Sicyos angulatusرویشی  وزی  نتول علف هو  

و  38ههای له ردیف ا گمیفوسیک  ا فاصها یك رقم سویای مقاوم  ه علفو فاصله ردیف

 هایی  ا سیستم  دو، شخم و حدزقل شخم  اشته شهد. درمتوی  ه توتیب در  مینساوتی  76

 مورو،، گمیفوسهیک، هایی ماوند  لوی ارویشی، علفهای رس اآ مایا مصوف علف

CGA-277476 ، هها در دو  مها، مهورد  هاسولفورو، و چند تو یب ز  زیهن علهفتیفن

متهوی در ساوتی 38ها در سویایی  ه  ا فاصله ردیف  اگوفتند. همه زین علفآ مایا قوزر 

رویشی مصوف شدود. در مطالعه و ،  ه صور  رسودیك سیستم شخم حدزقل  اشته شد   ود

در زوزخو  Sicyos angulatusهو   زی علفها، ظهور گیاهچه ورسی شخم و فاصله ردیف

 زفتهد،  هه طهوری  هه  هدو، در وظهو گهوفتند زتفا  میمی تا زوزسن ما  ژوئن در  یشتوین ح

ها، ز  و آوها در زوزیل ما  گوالی ظاهو شدود. هو چنهد در ههو سیسستم شخم و فاصله ردیف

شخم  1997های شخم، دور  گوزوه  وی هیچ زختمفی وشا، ودزد، ولی در سال یك ز  سیستم
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 ،1998و در سهال درصد  110رز  هو های ظاهو شد  زین علفقبل ز   اشک، تعدزد گیاهچه

 ها وها در ظهور گیاهچهدرصد در مقایسه  ا سیستم  دو، شخم زفززیا دزد. فاصله ردیف 70

 ههایهیچ زثوی ودزشک. معموال  یشتو  ووامهه Sicyos angulatusهو  تولید  یوما  علف 

  ودود. رز  ه خو ی  نتول می Sicyos angulatusهو   رویشی، علفهای رس اعلف
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In order to evaluate planting date of soybean cultivars in weed management,  :Abstract

plot as a randomized complete block design with  experimental design in the form of strip split

Iran. Treatments studied -Sari 8Naz Company, in 138-e-three replications was conducted in Dasht

included three planting dates to the period of 20 days (2 / 28, 3/ 17 and 1388/4/ 6) soybean 

 -2  planting (3 lit/ha)-Sonalan as pre -1 cultivars (BP, JK and Sahar) and weed control, including:

-Sonalan as per -a) + Sencor (Sonalan coincident) (700 g/ ha) 3 planting (3 lit/h-Sonalan as per

-Treflan as per -Bazagran (3 lit/ha) 5  -emergence (700 g ha) 4 -planting (3 lit/ha) + Sencor as per

the trend control with the presence of weeds. To assess  –planting (3 lit/ha) + Bazagran (3 lit/ha) 6 

of changes in physiological growth parameters, 20 DAP in 14 day intervals, 5 plants in the main 

Maximum leaf area index and crop growth rate are achieved in  lines of each plot were sampling.

treatments. The lowest  emergence-s perplanting and Sonalan + Sencor a-Sonalan + Sencor as per

level of this indices, were recorded in Bazagran treatment. Among soybean cultivars, JK 

produced the highest LAI. In evaluating of relative growth rate it was observed that the effect of 

ents on the growth parameters were different. The results showed herbicide and cultivars treatm

that total weight of weeds in the early planting, were lower than middle and late sowing dates. 

The results also showed that delay in sowing, reduced total weed density in both narrow and 

Except Bazagran, other herbicide treatments, reduced weight of narrow leaf ad leaf weeds. bro

weeds, especially in Ecchinocloa sp. Sonalan Alone, was controlled narrow leave weeds. But 

emergence, -pre planting and-when the herbicide was combined with Sencor and applied as pre

the weight and weed density and overall weight and density of weeds can be reduced. Between 

experimental cultivars, 033 reduced density of weeds and JK also reduced the total weight weeds. 

d achieved from BP cultivar in second planting In general the results showed that the highest yiel

(3516  emergence-date (17 / 3 / 1388), applying the combination of Sonalan + Sencor as pre

kg per  3485. As mentioned above the highest yield value related to BP cultivar with kg/ha)

.hectare 
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