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 قرمز در كشت خالص و مخلوط دو رقم سويا  خروس ريشه هرز تاج بررسي رقابت علف

 هاي رشد سويا جذب نور و شاخص -2

 2، حسن عليزاده2، حميد رحيميان مشهدي1پرشنگ حسيني
 عضو هيئت علمي دانشگاه تهران 2هاي هرز دانشگاه تهران،  ارشد رشته شناسايي و مبارزه با علف كارشناس1

 53/00/93: تاريخ دريافت

 01/9/30: تاريخ پذيرش

 چكيده

خالص و مخلوط در سال  خروس در كشت هرز تاجاي با هدف بررسي آناليز رشد، جذب نور و كاهش عملكرد دو رقم پابلند و پاكوتاه سويا با علف آزمايش مزرعه

هاي كامل تصادفي به اجرا  در مزرعه تحقيقاتي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران در كرج به صورت فاكتوريل و در قالب طرح بلوك 88-88زراعي 

كشت خالص رقم كالرك )وع كاشت در سه سطح و ن( بوته در متر مربع 8و  4، 2، 0)فاكتورهاي مورد مطالعه شامل تراكم تاج خروس در چهار سطح .  درآمد

خروس  هرز تاج نتايج نشان داد كه در شرايط رقابت با علف.  و كشت مخلوط دو رقم به صورت رديف در ميان بودند( پاكوتاه)، كشت خالص رقم انترپرايز (پابلند)

و انترپرايز در كشت ( 8/6)هرز حداكثر  كشت مخلوط بدون علف كالرك در.  كاهش شاخص سطح برگ در كشت مخلوط نسبت به كشت خالص دو رقم كمتر بود

درصد  66و رقم انترپرايز   84رقم كالرك در بيشترين سطح كانوپي، .  را داشت( 2/1)خروس حداقل شاخص سطح برگ  بوته در متر مربع تاج 8خالص و تراكم 

سانتيمتر خاموشي نور اتفاق افتاد كه باعث شد نور كمتري در  60 ارتفاع تر شده و در هاي باالتري متراكم در كشت مخلوط كانوپي در اليه.  نور را جذب كرد

 .   هرز قرار گيرد دسترس علف

 رقابت نوري، كانوپي، رقم پاكوتاه، رقم پابلند: كليديهاي واژه
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 مقدمه

های سودمند کشاورزی و در  کشت مخلوط يکي از سیستم

.  باشد راستای تحقق رسیدن به اهداف کشاورزی پايدار مي

های کشت مخلوط سازگار يک روش امید  اجرای سیستم

برداری بهتر از منابع محیطي نسبت به تک  رهبخش يرای به

در طراحي کشت .(Fukai & Trenbath, 1993)کشتي است 

های پايدار بايد به اين نکته توجه داشت که  مخلوط در نظام

ها را در استفاده از منابع دارند،  گیاهاني که بیشترين تفاوت

سازگارترين گیاهان در کشت مخلوط هستند   

(Vandermeer, 1989.)   کشت مخلوط يک راهکار مناسب

های کشاورزی  های هرز بخصوص در نظام برای کنترل علف

قدرت رقابتي  (.Schoofs & Entz, 2000)باشد  کم نهاده مي

اندازی بر روی گیاهان  های گیاهي بستگي به توانايي سايه گونه

مجاور و جذب بخشي از تشعشع دريافتي است         

(Stoller et al., 1987 .)های هرز و  نور در اکوسیستم علف

های رشد، توسعه و رقابت را  محصول زراعي بسیاری از جنبه

کند، قابلیت ذخیره نداشته و به محض  تنظیم و کنترل مي

دريافت بايستي مصرف شود، به همین دلیل اصول رقابت 

اثر بازدارندگي يک .  برای نور متفاوت از ساير منابع است

های اصلي  ای ديگر را از مولفه ن نور به گونهگونه در رسید

رقابت معرفي است و متاثر از شاخص سطح برگ و ضريب 

رقابت (.  Mclachlan et al., 1993)باشد  خاموشي نور مي

برای نور دلیل عمده کاهش عملکرد سويا در رقابت با تاتوره                 

(L .Daturastramonium)  و گاوپنبه(Abutilon theophrasti 

L.)  است(Stoller & Wooley, 1985  .)انداز  کانوپي يا سايه

های هوايي در يک جمعییت گیاهي  بیانگر آرايش فضايي اندام

های مخلوط، جذب نور توسط شاخص  در کانوپي.  است

سطح برگ، ارتفاع گیاه، توزيع عمودی سطح برگ و زاويه 

گیرد  قرار ميهای در حال رقابت تحت تاثیر  های گونه برگ

(Zand et al., 2004 .) اگر آرايش کانوپي به صورتي قرار گیرد

های  اکثريت برگ)که سطح بیشتری در معرض نور قرار گیرد 

بیشترين کارايي را ( جوان در سطح قابل فتوسنتز قرار گیرند

توزيع عمودی (.  Legere & Schreiber,1989)خواهد داشت 

خالص تابعي از توزيع جذب تشعشع در کانوپي مخلوط و 

شاخص سطح برگ از جمله صفات .  باشد سطح برگ مي

تعیین کننده توانايي گیاهان در جذب نور است و هر گونه 

کاهش در میزان آن موجب کاهش دريافت و جذب نور 

ساختار کانوپي و .  (Rajcan & Swanton, 2001)شود  مي

ه و محل های هوايي به ويژه ارتفاع گیا آرايش فضايي اندام

قرار گرفتن بیشترين سطح برگ، تعیین کننده نتیجه رقابت 

توزيع عمودی (.  Rajcan & Swanton, 2001)برای نور است 

سطح برگ، نشان دهنده میزان سطح برگ به ازای تغییرات 

  ترين غله روغني دنیاست و تاج سويا مهم.  ارتفاع است

يابي در ارز.  های هرز مهم آن است خروس يکي از علف

درصد  39قرمر با سويا عملکرد سويا  خروس ريشه تداخل تاج

توجه به اهمیت  با(.  Hager et al., 2002)کاهش نشان داد 

کشاورزی پايدار و کشت مخلوط به عنوان يک ابزار مديريتي 

اين تحقیق به منظور ارزيابي کشت دو رقم سويا با 

خصوصیات رشدی متفاوت و به صورت مخلوط و تاثیر آن 

 .بر کنترل علف هرز تاج خروس انجام شد

 ها مواد و روش

پرديس در مزرعه تحقیقاتي  97اين آزمايش در سال زراعي 

بصورت کشاورزی و منابع طبیعي دانشگاه تهران واقع در کرج 

 تکرارسه های کامل تصادفي با طرح بلوكفاکتوريل در قالب 

فاکتورهای مورد مطالعه شامل تراکم تاج .  در آمداجرا به 

و نوع ( بوته در متر مربع 9و  3، 5، 1)خروس در چهار سطح 

، کشت (پابلند)کاشت در سه سطح کشت خالص رقم کالرك 

و کشت مخلوط هر دو به ( پاکوتاه)خالص رقم انترپرايز 

 قطعه زمین مورد.  بودندتیمار  05در قالب صورت رديفي 

و سپس عملیات ثانويه  ه خورد شخم 0992در پائیز  آزمايش

.  بعد از مساعد شدن شرايط محیطي در فصل بهار انجام گرديد

بذرهای سويا با  عملیات کاشت به صورت دستي انجام شد،

سانتي متر در  7سانتي متر و روی رديف  21فاصله بین رديف 

کشت  عمق پنج سانتیمترای با  وسط پشته و به صورت کپه
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های مورد نظر در  بذور تاج خروس در تراکمهمزمان .  شدند

 05های آزمايش به مساحت  کرت.  کشت شدندطرفین پشته 

شت خالص ارقام و متر برای ک 3/5×3متر مربع در ابعاد 

متر برای کشت مخلوط دو رقم  2/9×3متر مربع در ابعاد 09

در طول مرحله داشت آبیاری به طور .  در نظر گرفته شدند

های هرز داخل  منظم و بصورت هفتگي انجام شد و کلیه علف

به منظور بررسي روند .  ها با وجین دستي حذف شدند کرت

در طول فصل رشد های فیزيولوژيک،  شاخصرشد و تعیین 

دوره رشد به  33از روز ( نیم متر طولي)نمونه برداری تخريبي

سطح برگ با .  مرحله انجام شد 3در طيروز  03فواصل هر 

استفاده از دستگاه سنجش شاخص سطح برگ و همچنین 

های مختلف گیاهان با قرار دادن آنها در آون  زيست توده اندام

وزن خشک آنها برآورد  درجه سانتیگراد و اندازه گیری 71

های  گیری تغییرات سطح کانوپي در کرت برای اندازه.  شد

کشت مخلوط با توجه به اختالف ارتفاع رقم کالرك با 

انترپرايز سطح کرت به صورت موجي درآمدو از زماني که 

کانوپي شروع به بسته شدن کرد و تا زمان بسته شدن کامل آن 

بار به فاصله يک هفته به ها سه بار و هر  سطح کانوپي کرت

متر  2سانتیمتر و طول  31وسیله يک پارچه مدرج با عرض 

 (.  Khwaja Hossaini, 1991. )گیری شد اندازه

معادله ) برای محاسبه پارامترهای رشد، معادله سیگموئید

   .های وزن خشک تجمعي برازش گرديد به داده( 0
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وزن خشک تجمعي  w (t)زمان بر حسب روز،  tدر معادله باال 

ماکزيمم وزن  t ،aگیاه بر حسب گرم بر متر مربع در زمان 

و  mشیب افزايش ماده خشک در نقطه  bخشک تجمعي گیاه، 

m  زماني است که گیاه بیشترين سرعت رشد يا افزايش ماده

در ( LAI)شاخص سطح برگ  جهت برآورد.   خشک را دارد

به داده های ( 5معادله )طول فصل، معادله سه پارامتره گوسین 

شاخص سطح برگ برازش گرديده و ضرايب معادالت در 

 .  تیمارهای مختلف محاسبه و مقايسه گرديد
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شاخص سطح برگ  x(t)زمان بر حسب روز،  tدر معادله باال 

زماني است که گیاه  x0و  x0شیب خط در نقطه bبرآورد شده، 

در مرحله بسته شدن .  حداکثر شاخص سطح برگ را دارد

ساختار کانوپي به ( برداری جهارمین مرحله نمونه)کانوپي 

بندی شده و جهت بررسي  سانتیمتری تقسیم 91های  اليه

نور رسیده به  ها در جذب نور میزان پتانسیل کانوپي کرت

های کانوپي و سطح زمین به وسیله دستگاه  باالی کانوپي، اليه

 LICOR 191 SB LICOR INC.LINCOLN NEنورسنج مدل  

در آسمان صاف و بدون ابر  03تا  01بین ساعات  685041

گیری نور در  برای باال رفتن دقت کار اندازه. گیری شد اندازه

و سطح زمین  از چهار جهت   ها، باالی کانوپي هرکدام از اليه

سپس در هر .  گیری شد صورت گرفت و میانگین آنها اندازه

گیری  اليه شاخص سطح برگ و ساير صفات رشدی اندازه

جهت مطالعه رقابت برای تشعشع و تعیین مقدار نور .  شد

جذب شده توسط هر گونه در کانوپي مخلوط در مرحله بسته 

استفاده شد  INTERCOMدل شدن کانوپي سويا از قسمتي از م

(Kropff et al., 1993 .) به اين صورت که درون يک کانوپي با

LAI  فشرده، تشعشع از باال به سمت پايین به صورت نمايي بر

 .يابد کاهش مي( 9)اساس معادله 

 (3)معادله

Ihi  گونه ( به سمت پايین(شاخص سطح برگ تجمعيi  در هر

متر مربع زمین ) Iريب خاموشي گونه ض Ki،ارتفاع از کانوپي

 (بر متر مربع برگ

خروس  هرز تاج کاهش عملکرد سويا در اثر رقابت با علف

معادله )ريشه قرمز توسط مدل تجربي سه پارامتری کوزنس 

 (.Cousens, 1985)برآورد شد ( 3
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                     (                          4)معادله 

گرم در متر )عملکرد مشاهده شده سويا  yدر اين رابطه 

های عاری از  عملکرد برآورد شده سويا در کرت ywf، (مربع

عبارت  I، (بوته در مترمربع)هرز  تراکم علف wهای هرز،  علف

درصد کاهش عملکرد سويا به ازای هر واحد )از شیب منحني 

( کند تراکم علف هرز هنگامي که تراکم به سمت صفر میل مي

حداکثر کاهش عملکرد سويا  ناشي از )مجانب منحني  Aو 

 (.تداخل علف هرز است

های  شاخص سطح برگ تجمعي هر گونه  با استفاده از معادله

 .شود محاسبه مي( 3)زير

(الف) -3معادله 
 

 

(ب) – 3معادله 
 

 

Lh,i  شاخص سطح برگ تجمعي گونهi  در ارتفاعh  ،Li 

ارتفاع مورد نظر در کانوپي،  i ،hiشاخص سطح برگ کل گونه 

H  ارتفاع کل گونهi  ،hm  ارتفاعي که در آن حداکثر دوام سطح

  .ديده شده است (LAD) برگ

های حاصل از آزمايش با استفاده از نرم  محاسبات آماری داده

های مربوطه از نرم افزار  ل و برای برازش مدSAS (0/3 )افزار 

SigmaPlot 11.0  برای رسم نمودارها از نرم افزار .  استفاده شد

ها از طريق آزمون حداقل  میانگین.  استفاده شد (Excel) اکسل 

 .  مقايسه شدند% 0در سطح احتمال ( LSD)دار  معنيتفاوت 

 

 نتايج و بحث

ضرايب مربوط به برازش معادله (: LAI)شاخص سطح برگ 

سه پارامتره گوسین جهت برآورد شاخص سطح برگ هر دو 

خروس و کشت خالص و  تاج های مختلف  رقم سويا در تراکم

ن مقايسه ضرايب نشا.  آورده شده است( 0جدول)مخلوط در 

برای رقم کالرك ( a)دهد که حداکثر شاخص سطح برگ  مي

و حداقل ( 7/2)هرز بدست آمد  در کشت مخلوط بدون علف

بوته در متر  9آن به رقم انترپرايز در کشت خالص و تراکم 

رقم .  به دست آمد 5/0خروس تعلق داشت و معادل  مربع تاج

ت تری نسب انترپرايز در کل حداکثر شاخص سطح برگ پايین

خروس نیز کاهش  های تاج به رقم کالرك داشت و در تراکم

بیشتری نشان داد، بیشترين میزان کاهش شاخص سطح برگ 

خروس متعلق به کشت خالص انترپرايز  در  در رقابت با تاج

و کمترين ( درصد 25)تراکم هشت بوته در متر مربع بود 

کاهش متعلق به کشت مخلوط کالرك در تراکم دو بوته در 

در کشت مخلوط سويا و (.  درصد 2/3)تر مربع بود م

هرز شاخص سطح برگ هر دو گونه  آفتابگردان بدون علف

روز به اوج رسیدن   Xo.(Shafshak et al., 1989)افزايش يافت 

دهد که در تیمارهای  شاخص سطح برگ سويا را نشان مي

انترپرايز خالص، کالرك خالص و کالرك مخلوط با افزايش 

يابد، اما در انترپرايز مخلوط اين  خروس کاهش مي اجتراکم ت

هرز  روند برعکس بود چون در رقابت با رقم پابلند و علف

 .   تر شده بود خروس دوره رشد آن طوالني تاج
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 ضرايب مربوط به برازش معادله سه پارامتري گوسين جهت برآورد شاخص سطح برگ سويا  -1 جدول

Table 1- Parameter estimates of Gousen 3 parameter equation for soybean leaf area index  

Cultivar 
Density of 

weed(plant/m2) 
X0 a b R2 

Decrease of 

LAI(%) 

Sole Enterprise 

0 91(3.4) 3.4(0.2) 21(3.4) 0.97 - 

2 82(2.6) 2.4(0.2) 19(3.3) 0.93 29 

4 80(2.5) 1.7(0.3) 14(3) 0.96 48 

8 78(1.4) 1.2(0.07) 21(1.8) 0.98 62 

Sole Clark 

0 93(3.5) 6.6(0.4) 19(3.3) 0.97 - 

2 89(4.6) 6(0.5) 22(4.7) 0.95 9 

4 91(4.9) 5.9(0.5) 21(4.9) 0.94 10 

8 89(4.4) 5.8(0.5) 19(4.5) 0.94 12 

Mix  Enterprise 

0 81(1) 3.4(0.08) 23(1.1) 0.96 - 

2 82(2.4) 2.3(0.1) 20(2.6) 0.99 30 

4 83(2.3) 1.5(0.07) 21(2.4) 0.98 56 

8 83(4.8) 1.4(0.06) 27(4) 0.92 57 

Mix  Clark 

0 90(2.4) 6.7(0.5) 18(2.7) 0.96 - 

2 87(2.1) 6.3(0.5) 17(2.5) 0.97 6 

4 85(2.8) 5.9(0.6) 16(3.3) 0.95 12 

8 83(3) 5.2(.4) 17(3.3) 0.95 22 
X0 :Day to soybean LAI maximum, a: maximum of  soybean LAI during the growth period, b: slope of curve, R2

: coefficient of determination 
*The numbers in parentheses are standard errors 

بوته در متر مربع حداکثر  9با افزايش تراکم تاج خروس تا 

شاخص سطح برگ رقم اينترپرايس بیشتر تحت تاثیر قرار 

 37درصد، کشت مخلوط  25در کشت خالص )گرفت 

در صورتي که رقم کالرك توانست سطح فتوسنتز (درصد

خروس  ه را حفظ نموده و کمتر تحت تاثیر رقابت تاجکنند

 50درصد، کشت مخلوط  05کشت خالص )قرار گیرد 

رقم کالرك در کشت مخلوط نسبت به کشت (.  درصد

خالص شاخص سطح برگ باالتری داشت که با توجه به 

تر بودن ارتفاع و حجم کانوپي رقم انترپرايز به نظر  کوتاه

قم کالرك عمدتا تحت تاثیر های ر رسد که رشد بوته مي

ای باشد، بطوريکه کاهش رقابت درون  رقابت درون گونه

ای منجر به بهبود شرايط برای رشد و در نتیجه افزايش  گونه

 ,.Koocheki et al)شاخص سطح برگ کالرك شده است 

2010.) 

 ي جهت برآورد زيست توده سوياضرايب مربوط به برازش معادله سيگموئيد  -2جدول 

Table 2- Parameter estimates of Sigmoidal equation for soybean dry matter  

Cultivar 
Density of 

weed(plant/m2) 
m a b R2 

Decrease of 

LAI(%) 

Sole Enterprise 

0 72(2.2) 871(65) -8.6 0.99 - 

2 70(13) 538(226) -8.2 0/78 38 

4 65(7.1) 397(81) -14.2 0.83 54 

8 60(6.6) 329(68) -9.6 0.83 62 

Sole Clark 

0 74(2.7) 1227(140) -12.8 0.97 - 

2 72(6.9) 1067(224) -8.3 0.93 13 

4 70(5.2) 889(155) -10.2 0.93 27 

8 70(5.6) 788(143) -12.3 0.89 36 

Mix  Enterprise 

0 77(4.8) 877(351) -5.4 0.95 - 

2 76(3.9) 691(104) -9.5 0.97 21 

4 74(13.5) 560(206) -5.3 0.95 36 

8 73(9.7) 458(134) -6.3 0.95 48 

Mix  Clark 

0 72(2.2) 1158(92) -8.2 0.99 - 

2 73(9.7) 936(305) -7.8 0.91 21 

4 72(7.6) 834(210) -8 0/93 30 

8 69(4.4) 754(101) -14.6 0.93 36 
M: Day to soybean biomass maximum, a: maximum of soybean beimass during the growth period, b: slope of curve, R2

: coefficient of determination 
*The numbers in parentheses are standard errors 
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بین تیمارهای  تفاوت زيست توده در: تولید زيست توده

روز پس از کاشت آغاز شد و  71مختلف تقريبا از حدود 

ها بیشتر از  میزان تولید زيست توده رقم کالرك در تمام تراکم

در کشت مخلوط هر دو رقم زيست توده .  انترپرايز بود

کمتری نسبت به کشت خالص آنها تولید کردند که اين به 

ابع غذايي و نور ای  برای من دلیل وجود رقابت بین گونه

 (.  Koocheki et al., 2010)باشد  مي

رقم .  خروس کمتر بود اما میزان کاهش آن در رقابت با تاج

هرز باالترين  کالرك در کشت خالص و تراکم صفر علف

و رقم انترپرايز در کشت خالص و ( گرم بر متر مربع 0557)

تر گرم بر م 959)ترين  تراکم هشت بوته در متر مربع پايین

کالرك در .  میزان زيست توده را در بین تیمارها داشتند( مربع

خروس قرار نگرفت،  هر دو کشت زياد تحت تاثیر رقابت تاج

رقم انترپرايز در حالت مخلوط مقاومت بیشتری از خود نشان 

داده و با افزايش تراکم تاج خروس زمان به اوج رسیدن 

  (.5جدول )زيست توده آن چندان کاهش نیافت 

دهد میزان  ، روند وزن خشک دو رقم را نشان مي0شکل

افزايش زيست توده هر دو رقم در مراحل اولیه کاشت 

مساوی بوده و از روز هفتادم به بعد تولید زيست توده رقم 

 . کالرك با سرعت بیشتری افزايش يافت

مقايسه سرعت رشد ارقام سويا (: CGR)سرعت رشد سويا  

الت خالص بیشترين سرعت رشد را نشان داد که کالرك در ح

، و انترپرايز در کشت (گرم بر متر مربع در روز 37)داشت 

گرم بر متر  03)ترين سرعت رشد را داشت  مخلوط پايین

سرعت رشد رقم کالرك نسبت به انترپرايز (.  مربع در روز

باالتر بود و کشت مخلوط هر دو رقم نسبت به کشت خالص 

ای سرعت رشد کمتری داشت  ونهآن به دلیل رقابت درون گ

ترين زيست  تاج خروس در كشت مخلوط پايين(.  5شکل )

ماكزيمم سرعت .  را داشت( گرم بر متر مربع 434)توده تجمعي 

گرم در متر  4رشد نسبي تاج خروس در كشت مخلوط معادل 

ام اتفاق افتاده است در  07مربع در روز مي باشد كه  در روز 

عت رشد نسبي  تاج خروس در دو كشت حالي كه ماكزيمم سر

ام  57و  07خالص كالرک و اينتر پرايس به ترتيب در روز 

اتفاق افتاده است و همچنين ماكزيمم سرعت رشد نسبي تاج 

( كشت خالص كالرک و اينتر پرايس)خروس در اين دو تيمار

به دست آمد كه نسبت به كشت  9و  07به ترتيب معادل برابر 

برابر مي  3/4تا  4نسبي تاج خروس  معادل مخلوط سرعت رشد 

 (. 3شكل . )باشد

 

 وزن خشك تجمعي دو رقم سويا -1شكل 

Figure 1- cumulative biomass of two soybean cultivars 
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 سرعت رشد ارقام و كشت خالص و مخلوط سويا -2شكل 

Figure 2- CGR of two soybean cultivars in sole-and intercroppings 

در مرحله شروع بسته شدن کانوپي تا : افزايش سطح کانوپي

بسته شدن کامل آن اختالف ارتفاع دو بوته باعث شد کانوپي 

کشت مخلوط موجي شده و سطح آن نسبت به کشت خالص 

بد که اين نوع کانوپي باعث افزايش سطح دريافت افزايش يا

کننده تشعشع مستقیم خورشیدی و کاهش شدت تشعشع در 

واحد سطح کانوپي شده و احتماال موجب افزايش کارآيي 

شود که از طرفین  همچنین موجب مي.  شود تشعشع مي

ها تشعشع بیشتری به نحو بهتری به داخل کانوپي رقم  رديف

 ,Koocheki et al., 2010; Khwaja Hossaini) پابلند نفوذ نمايد

درصد سطح کانوپي  51هرز  در شرايط عدم علف  .(1991

خروس به  مخلوط افزايش پیدا کرد و با افزايش تراکم تاج

درصد کاهش پیدا  03هشت بوته در متر مربع اين میزان به  

خروس از رقم پاکوتاه انترپرايز باالتر  کرد، چون ارتفاع تاج

نظم کانوپي موجي به هم خورده و سطح آن نسبت به  بود،

داری بین  شاهد کمتر شد، اما از نظر آماری اختالف معني

 (.3شکل )خروس و سطح کانوپي مشاهده نشد های تاج تراکم

 

 خروس در كشت خالص و مخلوط سويا در طي رشد سرعت رشد تاج -3شكل 

Figure 3- pigweed CGR in sole-and intercroppings during the growth period 
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 درصد افزايش سطح كانوپي مخلوط نسبت به تك كشتي -4شكل 

Figure 4- The percentage of an increase in mixed canopy campared to sole cropping   

: های کانوپي در اليهرابطه شاخص سطح برگ و جذب نور 

میزان شاخص سطح برگ تولیدی در رقم انترپرايز نسبت به 

در حالت کشت مخلوط در هر دو رقم .  رقم کالرك کمتر بود

 21شاخص سطح برگ نسبت به کشت خالص از ارتفاع 

های  و در اليه( 3شکل )سانتیمتر به پايین کاهش يافت 

وط کانوپي تر کاهش بیشتری داشت چون در کشت مخل پايین

رسد و  های پايیني ميتر شده و نور کمتری به اليه متراکم

با توجه به شکل .  گیرند ها در ارتفاع باالتر گیاه قرار مي برگ

کشت مخلوط نسبت به کشت خالص هر دو رقم در  7

های باالی کانوپي نور بیشتری جذب نموده و از ارتفاع  اليه

در نتیجه .  سانتیمتر به پايین خاموشي نور ايجاد شد 21

يین نسبت به کشت خالص های پا شاخص سطح برگ در اليه

خروس قرار  کاهش يافت همچنین نور کمتری در دسترس تاج

رقم کالرك به دلیل اينکه میزان شاخص سطح برگ .  گرفت

درصد نور را  93آن باالتر بود در باالترين میزان کانوپي، 

درصد نور را جذب  23جذب کرد ولي رقم انترپرايز حدود 

فتوسنتز و تجمع زيست توده چرا که جذب نور بیشتر با .  کرد

رقم کالرك با جذب بیشتر نور در واقع .  همبستگي دارد

میزان نور عبوری به اليه های پايین کانوپي را کاهش داده و 

در نتیجه از نظر رقابتي در برابر علف هرز تاج خروس 

 (.  2شکل )تر است  موفق

 

جمعي در كشت خالص و مخلوط دو رقم شاخص سطح برگ ت -5شكل

 سويا
Figure 5-CumulativeLAI of two soybean cultivars in sole-

and intercroppings. 

درصد تجمعي جذب نور در ارتفاع دو رقم سويا در كشت خالص  -6شكل 

 ومخلوط

Figure 6- Cumulativeabsorbed light in  two soybean cultivar 

height in sole-and intercroppings 
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به دلیل اختالف ارتفاع اين دو رقم از نظر جذب نور به 

صورت مکمل هم عمل کرده و میزان جذب نور را در کشت 

در کشت مخلوط ذرت و لوبیا نور جذب .  مخلوط باال بردند

درصد از کشت خالص آن بیشتر بود      31تا  51شده 

(Watiki et al., 1993).  عملکرد رقم انترپرايز در کشت خالص

بوته در متر مربع  9خروس يعني تراکم  در باالترين تراکم تاج

هرز کاهش داشت و  درصد نسبت به شاهد بدون علف 9/33

کالرك در .  درصد رسید 5/30در کشت مخلوط اين میزان به 

درصدو در  53بوته در متر مربع  9و تراکم کشت خالص 

هرز  درصد نسبت به شاهد بدون علف 3/53ت مخلوط کش

 (. 7شکل )کاهش عملکرد داشت 

 

 خروس درصد كاهش عملكرد سويا نسبت به شاهد با افزايش تراكم تاج -7شكل

Figure 7- The percentage of soybean yield reduction compared to control with an increase in weeding density 

 : گيري نتيجه

نتايج نشان داد که اين نوع کشت مخلوط سطح مستقیم 

داری  دريافت کننده تشغشع خورشیدی را به صورت معني

دهد و باعث افزايش درصد جذب نور به وسیله  افزايش مي

.  دخروس گردي  سويا و کاهش نور جذب شده به وسیله تاج

 البته با توجه به غالب بودن رقم پابلند اين نوع کشت بیشتر به 

 

خروس،   با توجه به کاهش سرعت رشد تاج.  نفع آن عمل کرد

تواند به عنوان يک روش زراعي در جهت  اين روش مي

های هرز در برابر محصوالت زراعي  کاهش توان رقابتي علف

ت ها در جهت اهداف مديري کش و کاهش مصرف علف

 .های هرز مورد استفاده قرار گیرد تلفیقي علف
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Competition of Red Root Pigweed (Amaranthus retroflexus) with Two 

Soybean (Glysine max) Cultivars under Sole and Intercropping Systems 
2- Light Absorption, Soybean Growth Indices     

Pershang Hosseini
1
, Hamid Rahimian Mashhadi

2
, Hassan Alizadeh

2 
1MSc of weed science, University of Tehran, 2faculty members of University of Tehran 

Abstract 

Field experiment was conducted to evaluate competition effect of red root pigweed on growth analysis, light absorption and yield 

loss of two soybean cultivars under sole and intercropping.  A randomized complete block design with three replications was 

carried out in experimental farm of College of Agriculture, University of Tehran, Karaj.  Two soybean cultivars: Clark (tall) and 

Enterprise (dwarf) were planted under sole and intercropping in competition with redroot pigweed at densities of 0, 2, 4 and 8 

plant m-2. The results showed that the decrease of soybean LAI under intercropping was less than of sole cropping in both two 

cultivars. Clark under intercropping and weed free condition and Enterprise under sole cropping and competing with 8 

(pigweed/m2) had maximum (7.6) and minimum of LAI (2.1) respectively.  Maximum light absorption in the canopy for Clark 

and Enterprise were 84% and 64% respectively. Leaf area density in the upper levels of the intercropped canopies were much 

denser, which resulted in less availability of light to pigweed plants. 

Key words: light competition, canopy, tall and dwarf cultivars 

 

 

 


