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بررسي رقابت علفهرز تاجخروس ريشهقرمز در كشت خالص و مخلوط دو رقم سويا
 -1عملكرد سويا و شاخصهاي رشد تاجخروس
پرشنگ حسيني ،حميد رحيميان مشهدي ،حسن عليزاده
دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران

تاريخ دريافت93/00/01 :
تاريخ پذيرش31/04/00 :

چكيده
آزمايش مزرعهاي با هدف بررسي توان رقابتي دو رقم پابلند(كالرك) و پاكوتاه (انترپرايز) سويا با علفهرز تاجخروس ريشهقرمز در كشت خالص و مخلوط و تاثير
آن بر روي عملكرد دانه سويا و زيست توده تاجخروس در سال زراعي  88-88در مزرعه تحقيقاتي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران به اجرا درآمد.
فاكتورهاي مورد مطالعه شامل تراكم تاج خروس در چهار سطح (4،2،0و  8بوته در متر مربع) و نوع كاشت در سه سطح (كشت خالص رقم كالرك (پابلند) ،كشت
خالص رقم انترپرايز (پاكوتاه) و كشت مخلوط دو رقم به صورت رديف در ميان) بودند .نتايج نشان داد با افزايش تراكم تاجخروس عملكرد هر دو رقم كاهش يافت
ولي نسبت كاهش در انترپرايز بيشتر بود ( .)%04عملكرد كالرك دركشت مخلوط نسبت به كشت خالص باالتر بود ،ولي انترپرايز عملكرد باالتري را در كشت
خالص داشت .شاخص نسبت برابري زمين محاسبه شده در تيمار كشت مخلوط بدون علفهرز  1/11بود .تاجخروس در كشت مخلوط كمترين شاخص سطح برگ
( ،)4/48وزن خشك تجمعي ( 282گرم بر متر مربع) ،و سرعت رشد مطلق ( 0/8گرم بر متر مربع در روز) را در مقايسه با تيمارهاي كشت خالص هر دو رقم
داشت.
واژههاي كليدي :كشت خالص ،كشت مخلوط ،سويا ،تاجخروس ،عملكرد ،شاخصهاي رشد
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مقدمه

 .)2002كشت مخلوط شبدر سفيد

كشت مخلوط بخشي از برنامه تناوب زراعي در طراحي
كشت بومهای پايدار است كه ضمن افزايش تنوع بوم شناختي
و اقتصادی ،ميتواند باعث افزايش عملكرد در واحد سطح،
استفاده كارآمدتر از منابع ،كاهش مشكالت آفات و افزايش
ثبات نظام ميشود.كشت مخلوط يک راهكار مناسب برای
كنترل علفهای هرز بخصوص در نظامهای كشاورزی كم
نهاده ميباشد

(& Pal, 1999

 )Ranaشرط موفقيت كشت

مخلوط اين است كه گونههای موجود در آن به شكل متفاوتي
از منابع رشد استفاده نمايند .بنابراين بايد به اين نكته توجه
داشت كه گياهاني كه بيشترين تفاوتها را در استفاده از منابع
دارند ،سازگارترين گياهان در كشت مخلوط هستند
(1992

 .)Vandermeer,رقابت بين گونهای جهت استفاده از

منابع ضروری رشد نظير نور ،آب و مواد غذايي فرايندی
كليدی در شكلگيری اكوسيستمهای طبيعي ،نيمه طبيعي و
كشاورزی ميباشد .سويا مهمترين گياه روغني دنياست .دانة
خشک اين گياه با دارا بودن  02تا  41درصد روغن و  91تا
 21درصد پروتئين اهميت ويژهای در تغذية انسان ،دام و
طيور و مصارف متعدد صنعتي دارد.رقابت ميان گونهای در
چهار رقم سويا در سيستمهای كشت مخلوط رديفي ،خالص
و كپهای نشان دادكه رقم جكسون در كشت مخلوط از ساير
ارقام موفقتر و عملكرد آن بيشتر بود .در حاليكه رقم هيل
دارای توان رقابتي كمتری نسبت به ساير ارقام بود و عملكرد
آن افزايش پيدا نكرد ( .)Schutz & Brim, 1967عملكرد مخلوط
ارقام كتان در حالتي كه ارقام پابلند ديررس در نسبتهای
مختلف با ارقام پاكوتاه زودرس كاشته شدند ،مخلوطها به
حدود

4/1

درصد

طور

متوسط

داشتند

).(Gubbels & Kenachuk, 1987

فرنگي( )Allium porrum L.وكرفس

افزايش

عملكرد

كشت مخلوط تره

(graveolens L.

)Apium

به دليل رقابت بسيار ضعيفي كه گياه تره فرنگي در تک كشتي
با علفهای هرز دارد ،موجب كنترل علفهای هرز شده و به
ميزان زيادی مانع بذر رفتن آنها ميشود (

Baumann et al.,

)(Trifolium repens L.

و

شبدر قرمز ) )Trifolium pratense L.با جو بهاره زيست توده و
رشد علفهای هرز زيادی را كاهش داد .شبدر قرمز باعث
كنترل هم علفهای هرز دولپه و تک لپه و شبدرسفيد بيشتر
رشد تک لپهایها را محدود كرد (.)Kwiecinska et al., 2009
زيست توده ،غنای گونهای و تنوع جمعيت علفهای هرز به
طور معنيداری در كشت مخلوط گياهان پوششي ماشک گل
خوشهای

(villosa L.

كاهش يافت

 )Viciaو جو

(& Altieri, 2005

(vulgare L.

)Hodeum

.)Sansدر كشت مخلوط

خصوصيات مورفولوژيک از جمله ارتفاع گياه و پويايي سطح
برگ ميتواند تعيين كننده رقابت باشد (

Baumann et al.,

 .)2002سويا از جمله محصوالت روغني دنيا ميباشد و
تاجخروس يكي از علفهای هرز مهم آن و ساير محصوالت
كشاورزی ميباشد .امروزه استفاده از روشهايي زراعي در
جهت كاهش سموم در دنيا مورد توجه قرار گرفته است و از
آنجايي كه تحقيقات اندكي در زمينه تاثير اين نوع كشت
مخلوط بر روی علفهای هرز صورت گرفته است لذا اين
آزمايش جهت بررسي كشت خالص و مخلوط دو رقم پابلند
و پاكوتاه سويا در رقابت با علفهرز تاجخروس انجام شد.

مواد و روشها
آزمايش در سال  97در مزرعه تحقيقاتي پرديس كشاورزی و
منابع طبيعي دانشگاه تهران واقع در كرجانجام شد .اين طرح
در زميني به مساحت  4111متر مربع بصورت فاكتوريل در
قالب طرح بلوكهای كامل تصادفي با سه تكرار به اجرا در
آمد.فاكتورهای مورد مطالعه عبارت بودند از :تراكم تاج
خروس در چهار سطح ( 2 ،4 ،1و  9بوته در متر مربع) و نوع
كاشت در سه سطح كشت خالص رقم كالرك (پابلند) ،كشت
خالص رقم انترپرايز (پاكوتاه) و كشت مخلوط هر دو به
صورت يک رديف در ميان قطعه زمين مورد آزمايش در پائيز
 0996شخم خورده و سپس عمليات ثانويه تسطيح و
فاروبندی زمين بعد از مساعد شدن شرايط محيطي در فصل
بهار انجام گرديد .بر اساس آزمايش خاك مزرعه از نظر فسفر
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و پتاس غني بود و به ميزان  21كيلوگرم در هكتار كود اوره

هر واحد تراكم علف هرز هنگامي كه تراكم به سمت صفر

به صورت سرك  01روز پس از كشت سويا به مزرعه داده

ميل ميكند) و

مجانب منحني (حداكثر كاهش عملكرد

شد.عمليات كاشت به صورت دستي انجام شد ،بذرهای سويا

سويا ناشي از تداخل علف هرز است).

با فاصله بين رديف  61سانتي متر و روی رديف  7سانتي متر

رايجترين معيار برای ارزيابي عملكرد در كشت مخلوط با تک

در وسط پشته و به صورت كپهای با عمق كاشت پنج
سانتيمتركشت شدند .همزمان با كشت بذور سويا بذور تاج
خروس در تراكمهای مورد نظر در طرفين پشته كشت شدند.
كرتهای آزمايش به مساحت  04متر مربع در ابعاد 4/2×1
متر برای كشت خالص ارقام و 09متر مربع در ابعاد 9/6×1
متر برای كشت مخلوط دو رقم در نظر گرفته شدند .در طول
مرحله داشت آبياری به طور منظم و بصورت هفتگي انجام
شد و كليه علفهای هرز داخل كرتها با وجين دستي حذف
شدند .به منظور بررسي روند رشد و تعيين شاخصهای
رشدی سويا و تاجخروس نمونه برداری تخريبي به طول نيم
متر ،در طي  1مرحله ( 31،71،61،21و 011روز پس از

A

كشتي شاخص نسبت برابری زمين ( )LERاست ،كه توسط
بيشتر محققين به كار برده ميشود ( .)Willey, 1979اگر نسبت
برابری زمين بزرگتر از يک باشد ،نشان دهنده آن است كه
گياهان بطور مكمل در تسهيل سازی جذب مواد و روابط
متقابل به نحو موثری در كشت مخلوط شركت كردهاند و اگر
كوچكتر يا مساوی يک باشد ،يعني جنبههای رقابت و تسهيل
سازی مواد به سود گياه ديگر نبوده ويا در حداقل بوده است.
نسبت برابری زمين ( )LERنيز برای كشت مخلوط به طريق
ذيل محاسبه شد (معادله .)4
LER  Yia / Ysa  Yib / Ysb

معادله4

كاشت) انجام شد و سطح برگ و همچنين زيست توده

LER

اندامهای مختلف گياهان اندازه گيری شد.برای تعيين اجزای

كشت مخلوط :Yib ،مقدار محصول گياه  bدر كشت مخلوط،

:نسبت برابری زمين،

عملكرد ،در پايان فصل از داخل هر كرت  01بوته به صورت

Ysa

تصادفي انتخاب و ارتفاع ،تعداد غالف و وزن غالف در بوته

گياه bدر تک كشتي.

و وزن صد دانه آنها اندازه گيری شد .جهت اندازهگيری
عملكرد دانه با حذف اثرات حاشيهای مساحت سه متر رديف
از هر كرت برداشت و در آون با دمای  91درجه به مدت 29
ساعت قرار گرفت و وزن خشک دانه اندازهگيری شد.

:Yia

مقدار محصول گياه

a

در
:

مقدار محصول گياه aدر تک كشتي :Ysb ،مقدار محصول

برای محاسبه پارامترهای رشدی تاجخروس معادله سيگموئيد
(معادله  )0-9به دادههای وزن خشک تجمعي در طي 1
مرحله نمونهگيری شده برازش گرديد و با مشتقگيری از
معادله ذكر شده ( )Steinmaus & Norris, 2002معادله سرعت

درصد كاهش عملكرد سويا در اثر رقابت با علفهرز

رشد گياه زراعي (CGRمعادله )4-9به دست آمده و ضرايب

تاجخروس توسط مدل تجربي سه پارامتری كوزنس (كوزنس،

مربوط در تيمارهای مختلف محاسبه گرديد.

 )0391برآورد شد (معادله .)0
]))Y  ywf [1  Iw(100(1  Iw / A

معادله 0
در اين رابطه
مربع)،

ywf

Y

معادله 0-9

 W (t ) 
CGR  bW (t ) 1 
m 


عملكرد مشاهده شده سويا (گرم در متر

عملكرد برآورد شده سويا در كرتهای عاری از

علف های هرز،

a
w(t ) 
1  exp b(t  m)

w

تراكم علف هرز (بوته در مترمربع)،

معادله 4-9

I

عبارت از شيب منحني (درصد كاهش عملكرد سويا به ازای

در معادالت باال  tزمان بر حسب روز،
گياه در زمان

at

(w)t

بيومس تجمعي

ماكزيمم وزن خشک تجمعي گياه،

b

شيب
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افزايش ماده خشک در نقطه

m

و

m

2

زماني است كه گياه

ميانگينها از طريق آزمون حداقل تفاوت معنيدار ( )LSDدر

بيشترين سرعت رشد يا افزايش ماده خشک را دارد.

سطح احتمال  %0مقايسه شدند.

جهت برآورد شاخص سطح برگ( )LAIدر طول فصل ،معادله

نتايج و بحث

سه پارامتره گوسين (معادله  )2به دادههای شاخص سطح برگ
برازش گرديده و ضرايب معادالت در تيمارهای مختلف
محاسبه و مقايسه گرديد.

معادله 4

x  x0 2 

(x(t )  a. exp 0.5
) 
b



در معادله باال  tزمان بر حسب

روزx(t)،

شاخص سطح برگ

برآورد شدهb ،شيب خط در نقطه  x0و  x0زماني است كه گياه
حداكثر شاخص سطح برگ را دارد.
برای بررسي كاهش وزن خشک سويا به ازای افزايش وزن
خشک تاجخروس معادله  4پارامتره هيپربوليک به دادهها
برازش داده شد (( )Cousens, 1985معادله .)1

)f  a * x /(b  x

معادله 1

با افزايش تراكم علفهرز تاج خروس عملكرد سويا در تمام
تيمارها كاهش يافت ولي نسبت به تراكم تاجخروس ،رقم و
نوع كشت ميزان اين كاهش متفاوت بود .رقم پاكوتاه انترپرايز
نسبت به رقم پا بلند كالرك در هر دو نوع كشت قدرت
رقابتي كمتری در برابر تاجخروس نسبت به شاهد از خود
نشان داد .در كشت خالص اين رقم در باالترين تراكم
تاجخروس يعني تراكم  9بوته در متر مربع  21/9درصد
نسبت به شاهد بدون علفهرز كاهش داشت و در كشت
مخلوط اين ميزان به  10/4درصد رسيد (شكل  .)0كالرك در
كشت خالص و تراكم  9بوته در متر مربع  43درصدو در
كشت مخلوط  42/1درصد نسبت به شاهد بدون علفهرز
كاهش داشت (شكل  .)0در تمام تراكمها كالرك در كشت
مخلوط كمترين تاثير را از حضور تاجخروس نشان داد و

در اين معادله  :aكاهش زيست توده سويا به ازای افزايش

انترپرايز مخلوط بيشترين تاثير را داشت .درصد كاهش

وزن خشک تاجخروس : b ،ميزان زيست توده تاجخروس كه

عملكرد در بين تراكمهای تاجخروس معنيدار شد و تراكم

ايجاد شود.محاسبات آماری دادههای

هشت بوته در متر مربع باالترين كاهش را در عملكرد ايجاد

( )3/0و برای

كرد .اختالف بين ارقام و كشت خالص و مخلوط آنها نيز در

استفاده

تراكم هشت تاجخروس معنيدار شد و در بقيه تراكمها

باعث ميشود نصف

a

حاصل از آزمايش با استفاده از نرم افزار
برازش مدلهای مربوطه از نرم افزار

SAS

SigmaPlot 11.0

شد .برای رسم نمودارها از نرم افزار اكسل) (Excelاستفاده شد.

معنيدار نبود (شكل.) 0
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شكل  -1درصد كاهش عملكرد سويا نسبت به شاهد با افزايش تراكم تاجخروس
Figure 1- The percentage of soybean yield reduction compared to control with density an increase in weeding density

عملكرد دانه رقم كالرك در تمامي تراكمهای علفهرز نسبت
به رقم انترپرايز باالتر بود در شرايط عدم وجود علفهرز
عملكرد دانه رقم كالرك حدود  2/6تن در هكتار و رقم
انترپرايز  9/42تن در هكتار به دست آمد .با افزايش تراكم
تاجخروس عملكرد دانه هر دو رقم به صورت خطي كاهش
يافت .و مدل هايپربوليک كوزنس برازش مناسبي به دادهها
داشت (شكل  .)4درصد كاهش عملكرد در رقم انترپرايز با
شيب تندتری انجام گرفت .در باالترين تراكم تاجخروس(9
بوته در متر مربع) عملكرد رقم پاكوتاه  21/9درصد نسبت به
شاهد كاهش پيدا كرد،درحاليكه ،عملكرد رقم پابلند كالرك
در همين تراكم  43درصد نسبت به شاهد كاهش نشان داد
(شكل  .)4مقايسه عملكرد دو رقم نشان ميدهد كه رقم
پاكوتاه انترپرايز توان رقابت كمتری با تاجخروس دارد و با
افزايش تراكم تاجخروس عملكرد دانه آن از  9/42به 0/77
تن در هكتار كاهش ( )%21/9يافت اما رقم پابلند كالرك توان
رقابت باالتری داشته و عملكرد آن از  2/6به  9/46تن در
هكتار كاهش ( )%43يافت (شكل  .)2از تراكم  6بوته در
مترمربع به بعد كاهش عملكرد رقم كالرك ثابت شده
است.بوته های كالرك با ارتفاع ( 011-041سانتيمتر) نسبت

به بوتههای انترپرايز با ارتفاع ( 21-61سانتيمتر) حدود  21تا
 11سانتيمتر بلندتر بوده (شكل  )9و به علت تشكيل كانوپي
در ارتفاع باالتر از نور بيشتر استفاده نمود .همچنين دوره رشد
كالرك دو هفته بيشتر از رقم انترپرايز طول كشيد.بنابراين رقم
انترپرايز كه زودرستر و كوتاهتر بود ،به علت تشكيل كانوپي
در سطحي پايينتر و دوره رشدی كوتاهتر نور كمتری را
دريافت نموده و عملكردش كاهش يافت .چون اين دو رقم
دارای دوره رسيدگي متفاوت بودهاند ،رقم زودرس مغلوب
رقم ديررس شده و عملكرد آن در مقايسه با كشت خالص
كاهش يافت .مقايسه ميزان عملكرد دانه دو رقم در كشت
خالص و مخلوط نشان داد كه عملكرد رقم كالرك در كشت
مخلوط نسبت به كشت خالص آن باالتر بود ولي در رقم
انترپرايز عملكرد دانه در كشت خالص باالتر بود (شكل
(Sutton et al., 1986).)2

در آزمايش خود اثرات رقابتي

ايزوالينهايي با رشد محدود ،نيمه محدود و نامحدود ارقام
هاراسوی و كالرك را مورد مطالعه قرار دادند و نتيجه گرفتند
كه ايزوالينهای نيمه محدود و نامحدود در فواصل  91و 20
سانتيمتر بين كپهها ،به طور معنيداری باعث كاهش عملكرد
ايزوالينهای كوتاهتر و محدودتر ميگردند.
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بيشترين مقدار

6

محاسبه شده در اين آزمايش مربوط به

 0/11هكتار از كشت خالص هر دو رقم كشت شود تا

تيمار كشت مخلوط بدون علفهرز به مقدار  0/00بود.و برای

عملكرد مساوی  0هكتار كشت مخلوط حاصل شود .همچنين

تيمارهای  2 ،4و  9بوته تاجخروس در متر مربع به ترتيب

افزايش تراكم تاجخروس باعث كاهش در

نسبت به

 0/14 ،0/11و  0محاسبه شد،كه سودمندی و استفاده

شاهد شد و در تراكم  9بوته در متر مربع برابر يک شد

مطلوبتر از منابع محيطي كشت مخلوط را نسبت به كشت

(جدول .)4

LER

LER

خالص نشان ميدهد ،مثال در تراكم دو بوته در متر مربع بايد
جدول -2ميزان نسبت برابري زمين و سهم ارقام سويا در تراكمهاي تاجخروس
Table 2- LER and the share of soybean cultivars with pigweed density
Enterprise share
44
41
46
42

Clark share
56
53
54
58

باالترين تراكم تاجخروس  3/1درصد در  LERنسبت به شاهد
كاهش ايجاد كرد (شكل .)1

)(Biabani et al., 2008

شكل  -9تفاوت ارتفاع دو رقم كالرك و انترپرايز در ميانگين تيمارها
Figure 3- The height difference between two soybean cultivars

LER
1.11
1.05
1.02
1

Density of pigweed
0
2
4
8

نشان دادند كه در كشت مخلوط دو رقم سويا با خصوصيات
مورفولوژيک متفاوت نسبت برابری زمين  0/00افزايش نشان
داد.

شكل -2درصد كاهش عملكرد ارقام سويا در تراكمهاي تاج خروس
Figure 2-The percentage of soybean yield reduction in weed densities
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شكل  -4عملكرد ارقام سويا در كشت خالص و مخلوط تحت تاثير تراكم هاي تاجخروس
Figure 4- yield of tow cultivar of soybean in sole and intercropping with pigweed density

شاخص سطح برگ تاجخروس ( :)LAIضرايب مربوط به
برازش معادله گوسين جهت برآورد شاخص سطح برگ
تاجخروس در جدول ( )9ارائه شده است.حداكثر شاخص
سطح برگ تاجخروس ( )Aدر رقابت با كشت مخلوط
كمترين مقدار بود ( )1/19كه نشان ميدهد كشت مخلوط
بيشترين تاثير را بر روی شاخص سطح برگ تاجخروس
داشته و در رقابت با آن موفقتر بوده است .پس از آن تيمار
كالرك خالص و انترپرايز ( )1/34قرار گرفتند.روز به اوج
رسيدن حداكثر شاخص سطح برگ تاج خروس ( )X0در
رقابت با انترپرايز باالترين بود ( )014و بعد از آن تيمارهای

كالرك خالص و كشت مخلوط قرار گرفتند كه اين نشان
ميدهد قدرت رقابت تاجخروس با كشت خالص اين رقم
پايين بوده و تاجخروس دوره رشد طوالنيتری داشته است.
كوتاهترين دوره رشد را تاجخروس در رقابت با كشت
مخلوط داشت ( 99روز) .در واقع مدت زمان توسعه شاخص
سطح برگ تاج خروس در كشت خالص رقم اينترپرايس
نسبت به كشت مخلوط  03روز و نسبت به رقم كالرك 3
روز بوده است .همچنين توسعه شاخص سطح برگ تاج
خروس در طول فصل نيز نشان دهنده برتری رقم كالرك
نسبت به اينتر پرايس مي باشد كه برابر ده روز مي باشد.

جدول  -3ضرايب مربوط به برازش معادله سه پارامتري گوسين جهت برآورد شاخص سطح برگ تاجخروس
Table 3-Coefficients of Gousen 3 parameter equation for pigweed leaf area index estimation
R2
0.98
0.98
0.92

X0
)102(9.8
)92(1.8
)83(2.6

b
)30(6.6
)19(1.7
)18(3.3

a
)0.92(0.08
)0.72(0.02
)0.58(0.07

Treatments
Enterprise
Clark
Intercropping

*The numbers in parentheses are standard errors.

تجمع وزن خشک :ضرايب مربوط به برازش معادله
سيگموئيدی جهت برآورد وزن خشک تجمعي تاجخروس در
(جدول )2ارائه شده است .اين شاخص نيز مانند

LAI

در

رقابت با رقم انترپرايز بيشترين مقدار ( )274و در رقابت با
كشت مخلوط كمترين مقدار بود ( )499كه نشان ميدهد

كشت مخلوط بيشترين تاثير را بر روی توليد ماده خشک
تاجخروس داشته و در رقابت با آن موفقتر بوده است .روز
به اوج رسيدن توليد ماده خشک تاج خروس ( )x0نيز به دليل
افزايش رقابت برون گونهای و كمبود نور در كشت مخلوط
پايينترين بود (روز  63ام) و در رقابت با انترپرايز خالص
باالترين بود (روز .)90

9
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جدول  -4پارامترهاي مربوط به معادله سيگموئيدي وزن خشك تاجخروس در رقابت با ارقام سويا و نوع كشت در طي رشد

Table 4- parameter estimates of sigmoidal equation for pigweed dry matter in competition with soybean cultivar during the growth period
R2

X0

0.99
0.00
0.97

b

)81(5.4
)71(1.6
)69(3.1

a

)14(25
)6(1.4
)11(2.3

Treatments
Enterprise
Clark
Intercropping

)472(70
)276(15
)238(20

*The numbers in parentheses are standard errors.

رقم كالرك نيز بهتر از انترپرايز عمل كرده است .كاهش

برای بررسي كاهش وزن خشک سويا به ازای افزايش وزن

بيوماس سويا در تيمارهای مختلف نشاندهنده تفاوت قدرت

خشک تاجخروس معادله  4پارامتره هيپربوليک كوزنس به

رقابتي مي باشد به طوری كه ما زماني كاهش بيوماس سويا

دادهها برازش داده شد(معادله  .)2با توجه به پارامترهای

برابر  91درصد را داريم كه وزن خشک تاج خروس در كشت

(جدول  )1به ازای  091گرم بر متر مربع وزن خشک

خاص رقم اينترپرايس معادل  011گرم بر متر مربع باشد در

تاجخروس  93درصد از وزن خشک رقم انترپرايز ،در حاليكه

حالي كه همين  91درصد كاهش بيوماس در تيمار كشت

در رقم كالرك به ازای  096گرم بر متر مربع وزن خشک

خالص كالرك و كشت مخلوط به ترتيب معادل  911و 091

تاجخروس  49درصد از وزن خشک رقم كالرك و برای

گرم در متر مربع خواهد بود (شكل .)6در كشت مخلوط گندم

كشت مخلوط به ازای  041گرم بر متر مربع وزن خشک

و نخود وزن خشک علفهای هرز  63درصد نسبت به تک

تاجخروس  44درصد از وزن خشک كشت مخلوط كاسته

كشتي گندم و  99درصد نسبت به تک كشتي نخود در شرايط

ميشود .روند كاهش وزن خشک سويا با افزايش وزن خشک

بدون وجين كاهش نشان

تاجخروس نشان ميدهد كه با افزايش وزن خشک تاج

داد (.)Banik et al., 2006

خروس در تيمار كشت مخلوط قدرت رقابت بهتری داشته و
جدول  -5پارامترهاي مربوط به معادله هيپربوليك ،درصد كاهش ماده خشك سويا با افزايش ماده خشك تاجخروس
Table 5- parameter estimates hyperbolic equation for decrease soybean dry matter with increase pigweed dry matter
R2
1
0.99
0.99

b
)130(0.99
)136(5.82
)119(24

a
)78(0.19
)57(0.98
)43(2.82

Treatments
Enterprise
Clark
Intercropping

*The numbers in parentheses are standard errors.
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شكل -6درصد كاهش ماده خشك سويا با افزايش ماده خشك تاجخروس
Figure 6- Percent of decrease soybean dry matter with increase pigweed dry matter

در مورد ساير شاخصهای رشد نيز به همين صورت بود

رابطه تجمع ماده خشک سويا و تاجخروس در طي دوره

يعني تاج خروس در كشت مخلوط پايينترين زيست توده

رشد :تاجخروس در رقابت با انترپرايز بيشترين تجمع

تجمعي ( 492گرم بر متر مربع) وكمترين سرعت رشد (2/7

مادهخشک را داشت .ماده خشک انترپرايز از  111گرم بر متر

گرم بر متر مربع در روز) را داشت.ماكزيمم سرعت رشد

مربع تقريبا ثابت شده ولي تاج خروس در طي رشد وزن

نسبي تاج خروس معادل  2گرم در متر مربع در روز مي باشد

خشک آن از  211گرم بر متر مربع فراتر رفت .در رقابت با

كه در روز  71ام اتفاق افتاده است در حالي كه ماكزيمم

كالرك ،وزن خشک رقم كالرك تا  0411گرم بر متر مربع

سرعت رشد نسبي تاج خروس در دو كشت خالص كالرك

افزايش داشت و تاجخروس كمتر از  911گرم بر متر مربع

و اينتر پرايس به ترتيب در روز  71و  91ام اتفاق افتاده است

افزايش وزن خشک داشت .در رقابت با كشت مخلوط

و همچنين ماكزيمم سرعت رشد نسبي تاج خروس در اين دو

تاجخروس كمترين وزن خشک يعني حدود  491گرم بر متر

تيمار(كشت خالص كالرك و اينتر پرايس) به ترتيب معادل

مربع را داشت و سويا حدود  721گرم بر متر مربع تجمع وزن

برابر  01و  3به دست امد كه نسبت به كشت مخلوط سرعت

خشک داشت .بيوماس تاج خروس زماني كه معادل  411گرم

رشد نسبي تاج خروس معادل  4تا  4/9برابر مي باشد.

در متر مربع مي باشد ،بيوماس سويا معادل  411گرم در متر

(شكل .)7

مربع مي باشد در حالي كه در تيمار كشت مخلوط با همين
بيوماس تاج خروس  ،بيوماس سويا معادل  611گرم در متر
مربع مي باشد (شكل .)9
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شكل  -7زيست توده تجمعي و سرعت رشد تاجخروس در كشت خالص و مخلوط سويا در طي رشد
Figure 7- Pigweed cumulative dry matter and CGR in sole and intercropping during the growth period
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شكل -8رابطه تجمع ماده خشك سويا و تاجخروس در طي دوره رشد (دادهها ميانگين  3تراكم تاجخروس مي باشد)
Figure 8- Accumulation of soybean dry matter relation with pigweed during growth period

نتيجهگيري كلي
نتايج نشان داد كه بين ارقام مختلف سويا از لحاظ تک كشتي
از لحاظ توانايي قدرت رقابت با علفهای هرز و همچنين
ماكزيمم عملكرد دانه اختالفاتي وجود دارد و همچنين برتری
كشت مخلوط دو رقم از سويا نشان از افزايش قدرت رقابتي
سويا در برابر علف هرز تاج خروس مي باشد .اختالف
مورفولوژيكي اين دو رقم در كشت مخلوطباعث افزايش
رقابت سويا با علفهرز تاجخروس نسبت به كشت خالص

هر دو رقم شد در واقع اين نوع كشت با توسعه كانوپي
شرايط رشد را برای سويا مناسبتر كرده و منابع محيطي به
طور موثرتری مورد استفاده قرار گرفت .نسبت برابری زمين
باالتر از يک و كاهش شاخصهای رشد تاجخروس در كشت
مخلوط نشانگر اين مهم است .اين نوع كشت مخلوط به دليل
افزايش توان رقابتي گياه زراعي ميتواند به عنوان يك روش
زراعي در جهت كاهش توان رقابتي علفهاي هرز و كاهش
مصرف علفكشها در راستاي اهداف مديريت تلفيقي
علفهاي هرز به كار رود.
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Competition of Red Root Pigweed (Amaranthus retroflexus) with Two
Soybean (Glysine max) Cultivars under Sole and Intercropping Systems
1- Soybean Yeild and Redroot Pigweed Growth Analysis
Pershang Hosseini, Hamid Rahimian Mashhadi, Hassan Alizadeh
University of Tehran

Abstract
Field experiment was conducted in the College of Agriculture and Natural Resources of Tehran University, Karaj to evaluate the
effect of intercropping two soybean cultivars on redroot pigweed biomass. The experimental design was a completely
randomized block with factorial arrangement of treatments with three replications. Two soybean cultivars including Kelark (tall)
and Interprice (dwarf) were planted in sole and under intercropping in competition with redroot pigweed at (0, 2 ,4 and 8
plants/m2). The results revealed that yield of both cultivars were decreased with increasing redroot pigweed density, but the yield
of Interprice was reduced 45% more than Kelark. In comparison to Interprice, yield of Kelark in intercropping was higher than
sole cropping. LER calculated in intercropping under weed free condition was 1.11. Under intercropping, redroot pigweed had
lower LAI (0.58), cumulative dry matter (283 g/m2) and CGR (4.7 g/m2day) compared to when grown with sole crops.
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