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  چكيده

ايـن  ) كش ايمازتـاپير  در شرايط رقابت كامل و يا كاربرد علف(هرز توق و تاج خروس در شرايط رقابتي  هاي ررسي تاج پوشش سويا و علفبه منظور ب
كامل تصـادفي بـا سـه    هاي  فاكتوريل بر پايه طرح بلوك صورت به دانشگاه تهراندانشكده كشاورزي  تحقيقاتي مزرعه در1387و  1386در سال آزمايش 
 و) بوته در متر رديف 8و  4، 2صفر، هاي  در تراكم(هرز توق  و تداخل علف) گرم ماده موثره در هكتار 35صفر و (سطح  2كش در دز علف. نجام شدتكرار ا

هرز  هاي علفنتايج نشان داد كه ساختار تاج پوشش سويا در شرايط رقابت با . ارزيابي شدند) بوته در متر رديف 12و 8، 4صفر، هاي  در تراكم(تاج خروس 
پـراكنش يكنـواختي   ) متر سانتي 30اليه صفر تا  جز به(مختلف تاج پوشش هاي  در اليه ها برگدر تك كشتي سويا، . با تك كشتي اين گياه متفاوت است

ار گرفـت و حتـي در   فوقـاني قـر  هـاي   از سطح برگ سويا در اليهاي  كش، بخش عمده هرز، در شرايط عدم كاربرد علف هاي با افزايش تراكم علف. داشت
كـش، در رقابـت بـا تـوق يـا تـاج        سويا در تيمار كاربرد علفهاي  بوته. حذف شد) متر سانتي 60صفر تا (تحتاني هاي  ي اليهها برگرقابت با تاج خروس، 

حفـظ  هـا   را در تمـام اليـه   بوته در متر رديف، سطح برگ خود 4و  2هاي  توق در تراكم. خروس توزيع سطح برگ مشابه با حالت تك كشتي نشان دادند
بررسي تغييرات عملكرد . پايين داراي سطح برگ كم و يا فاقد سطح برگ بودهاي  در مقابل، تاج خروس در اليه. آن به سايه است تحملكرد كه نشانگر 
گرفت كه حاكي از قـدرت رقـابتي بـاالي    رقابت با توق قرار  تأثيرتر تحت  مختلف توق يا تاج خروس نيز نشان داد كه اين صفت بيشهاي  دانه در تراكم

در صـورت كـاربرد دز كـاهش يافتـه      چنـين  هـم . هرز كنترل آن بايد در اولويت قـرار گيـرد   هاي لذا در مديريت علف ؛اين گياه نسبت به تاج خروس است
كـاهش يافتـه ايـن علفكـش در شـرايط مشـابه توصـيه        بنابراين كاربرد مقدار . ثر با سويا نبودندؤهرز مذكور قادر به رقابت م هاي علفكش ايمازاتاپير علف

 .شود مي
  

 توزيع سطح برگ، دز كاهش يافته علفكش، رقابت: كليديهاي  واژه

 
    1 مقدمه

هـرز،   هـاي  هـا در كنتـرل علـف    كش با توجه به محاسن زياد علف
هرز معقوالنه و عملـي   ها از برنامه مديريت علف كش حذف كامل علف

بيري انديشيد كه مصرف اين مـواد شـيميايي را   توان تدا مي نيست، اما
ها استفاده  يكي از اين روش. تعديل كرده و از اثرات مخرب آن كاست

ها و قدرت رقابتي گيـاه زراعـي در جهـت كـاهش      كش تلفيقي از علف
                                                            

  استاديار گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشكده كشاورزي، دانشگاه زنجان -1
ار گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشـكده كشـاورزي، دانشـگاه فردوسـي     دانشي -2

  مشهد
  )Email: m.rastgoo@um.ac.ir                        :نويسنده مسئول -*(
استاد گروه زراعت و اصالح نباتات، پرديس كشاورزي و منابع طبيعـي، دانشـگاه    -3

  تهران
 پزشكي ايران، تهرانروه تحقيقات علف هرز، موسسه گياهاستاد گ -4

 تـر  كـم تـوان بـا مقـادير     مي در نتيجه. باشد مي هرز هاي خسارت علف
تـا قـدرت رقـابتي     نمود وارد هرز هاي كش ضربه اوليه را به علف علف
كـاهش يافتـه و در ادامـه گيـاه زراعـي بـا رقابـت خـود عمـالٌ           ها آن

بــدين ترتيــب بــا . هــرز را از صــحنه رقابــت خــارج ســازد هــاي علــف
ن از كـاهش  توا مي كش تر علف نتيجه مصرف كمهاي كم و در  غلظت

 تحقيقات نشان داده اسـت . تري، جلوگيري كرد عملكرد با هزينه پايين
داشـته   متـر  سـانتي  30از  تـر  كـم هرزي كه ارتفاع  هاي كه رقابت علف

 چنـين  هم .)10( ي نخواهد داشتتأثيرباشند بر ارتفاع و عملكرد سويا 
، اسـتفاده از قـدرت   )3(كـش   گفته شده تركيب كاربرد به موقـع علـف  

توانـد باعـث    رقابتي گياه زراعي و افزايش ميـزان بـذر در هكتـار مـي    
  ).6(هرز و افزايش گياه زراعي در كلزا شود  فمديريت مناسب عل

زراعي با توجه به فراهم آوري آب و مـواد غـذايي،   هاي  در محيط
شود و ميزان جذب اين  محدود كننده رشد محسوب مي ةنور منبع عمد
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 .هرز خواهد بود هاي رقابت گياه زراعي و علف ةنتيج ةمنبع تعيين كنند
ش مخلوط و خالص تـابعي از  توزيع عمودي جذب تشعشع در تاج پوش

شاخص سطح برگ از جمله صفات تعيـين  . باشد مي توزيع سطح برگ
كننده توانايي گياهان در جذب نور است و هر گونه كـاهش در ميـزان   

در واقع شـاخص  ). 23(شود  ب نور ميذآن موجب كاهش دريافت و ج
سطح برگ، بيانگر توانايي تاج پوشـش گيـاه در جـذب نـور ورودي و     

هر عاملي كه باعث كاهش اين شاخص گردد، . د ماده خشك استتولي
به عقيده ويلكرسـون و همكـاران   ). 7(دهد  مي قرار تأثيرگياه را تحت 

توزيع عمودي سطح برگ در سـاختار تـاج پوشـش يـك عامـل       )28(
سـاختار تـاج   ، در چنـين  هم .تعيين كننده در توان رقابتي گياهان است

سـطح بـرگ در    ترين بيشارتفاعي كه و ها  برگ استقرارپوشش محل 
بـا   .)9( آن اليه تشكيل شده، تعيين كننده اثر رقابت بـراي نـور اسـت   

توزيـع بـرگ در    بررسـي رقيـب و  هـاي   ي سطح برگ گونـه گير اندازه
تـوان   مـي  هرز ـ علفمختلف تاج پوشش مخلوط گياه زراعي  هاي  اليه
  . )11( رقابت را بهتر مطالعه نمود تأثير

توانـد   مـي  له گياهان زراعي است كه در شرايط مناسبسويا از جم
. پوشش خود را توسعه دهـد   رشد زيادي داشته باشد و خيلي سريع تاج

 60به  30تواند از  مي روز 7جذب نور تاج پوشش توسط سويا در طول 
روز پس از سبز شـدن تـاج پوشـش     32تا  28بين . درصد افزايش يابد

گزارش شده اسـت  ). 18(را جذب كند  درصد نور 60تواند  مي اين گياه
هرز باالي تاج پوشش سويا همبستگي بااليي  هاي كه سطح برگ علف

  .)21(با كاهش عملكرد در گياه زراعي دارد 
زا در  علف هـرز خسـارت  ) .Xanthium strumarium L(توق 

بوتـه آن   8تراكم ). 8(كشور است  28گياه زراعي زراعي اصلي در  11
 ).30(درصـد عملكـرد سـويا را كـاهش دهـد       76تـا   54تواند بين  مي
ــاج از ) .Amaranthus retroflexus L(خــروس ريشــه قرمــز  ت
و بـوده   ايـ اكثـر منـاطق دن  تابسـتانه در  هاي  زراعتمتداول هاي  علف
كه  باشد مي C4ي فتوسنتز ريمس يرشد نا محدود و دارا عتيطب يدارا
بـاال و   يادمـ  طياتحـت شـر   يزراعـ  اهـان يبا گ ييباال رقابت ييتوانا

خروس با سويا در شـرايط ايـران در    تداخل تاج. )13( رطوبت كم دارد
بسـته بـه شـرايط    (درصـد   61تا  47بوته در متر رديف بين  12تراكم 
  )30(گزارش شده است ) رشدي

 از بازدارندگان آنـزيم ) با نام تجاري پرسوئيت(ايمازتاپير   كش علف
ــوده و در )ALS(اســتوالكتات ســنتتاز  ــر  ب دز توصــيه شــده فاقــد اث

كشـي   نامطلوب بر عملكرد و ارتفاع سويا بوده و براي اين گيـاه علـف  
هـاي   براي كنترل علـف دز توصيه شده آن . شود انتخابي محسوب مي

  ).10(باشد  مي در هكتارگرم ماده موثره  100تا  70سويا  هرز
ها كه موجب توقف رشد و  كش استفاده از دزهاي غير كشنده علف

 باالي تاج پوشش شود،هاي  هش سرعت توسعه سطح برگ در اليهكا
تواند ميزان نور دريافتي و به طبع آن ميزان رشد و توانايي رقـابتي   مي
لذا با توجه به مـوارد ذكـر شـده    . قرار دهد تأثيرهرز را تحت  هاي علف

هرز  هاي تحقيق حاضر با هدف مطالعه ساختار تاج پوشش سويا و علف
دز كـاهش يافتـه    تـأثير  چنـين  هـم وس ريشـه قرمـز و   خـر  توق و تاج

كش ايمازتاپير بر توزيع سطح برگ در تاج پوشش مخلوط انجـام   علف
  .شد

 
  ها روش مواد و

اين بررسي در مزرعه پژوهشـي گـروه زراعـت و اصـالح نباتـات      
واقع در طـول  ) كرج(پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران 

شـمالي و بـا    o35، 34عـرض جغرافيـايي َ   و شرقي o50،57جغرافيايي َ
منطقة  .شد انجام 1387و 1386در سالمتر از سطح دريا  1160ارتفاع 

باشـد كـه طبـق آمـار      كرج از نظر اقليمي جزء مناطق نيمه خشك مي
توسـط درجـه   ممتـر و   ميلـي  241توسط بارندگي آن برابر مهواشناسي 

رعه از نوع شني خاك مز .گراد است درجه سانتي 14حرارت مطلق آن 
بـه ترتيـب    87و  86ماده آلي خاك در سال . بود 5/7لومي با اسيديته 

مونيوم بـه ميـزان   آقبل از كاشت كود فسفات . درصد بود 67/0و  6/1
بـه دليـل عـدم تلقـيح      چنـين  هم. كيلوگرم در هكتار استفاده شد 250

سرك  صورت بهسويا  V5مناسب ريزوبيومي، نيترات آمونيم در مرحله 
باالي كـود   مقادير نسبتاً. كيلوگرم در هكتار استفاده شد 100به ميزان 

  .به منظور به حداقل رساندن رقابت زير زميني استفاده شد
عامل در هـر سـال    2اين پژوهش در قالب دو آزمايش مختلف با 

دز (سطح  2در كش علف هاي مورد بررسي شامل دز عامل. بررسي شد
درصد دز توصـيه   50كه معادل  در هكتار ثرؤگرم ماده م 35صفر و دز 

و تـزاحم  ) عنوان دز كاهش يافتـه در نظـر گرفتـه شـده     هشده است، ب
يـا  ) بوتـه در متـر رديـف    8و  4، 2صفر، هاي  در تراكم(هرز توق  علف

بوته در متر  12و 8، 4صفر، هاي  در تراكم(خروس  هرز تاج تزاحم علف
 كامـل تصـادفي  هـاي   صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوكه ب) رديف

و  4(ذكر شده با توجه به نتايج محققان ديگر هاي  تراكم .ارزيابي شدند
با توان ايجاد حداكثر فشار رقـابتي بـر گيـاه    هاي  و گزينش تراكم) 16

 4/2متر و عـرض   8هاي آزمايشي به طول  كرت. زراعي انتخاب شدند
 خطـوط فاصـلة   با خط كشتچهار  هر كرت آزمايشي شامل. متر بودند

 60هــماز  بلــوكدر هــر   كــرتبــين دو فاصــلة  .بــود متــر ســانتي 60
در نظـر گرفتـه شـده تـا نهـر       متـر  5 تكرارهابين و فواصل  متر سانتي

 .جداگانه ايجاد شود صورت ها به ورودي و فاضالب هر يك از بلوك
ارديبهشت ماه  26در سال اول در دستي  صورت بهعمليات كاشت 

با فاصله هاي  كاشت در كپه. داد انجام گرفتو در سال دوم در اول خر
بـراي كاشـت از رقـم كـالرك كـه رقمـي       . ي انجام شـد متر سانتي 7

 120-140با طول دورة رشـد و نمـو    4رس، از گروه رسيدگي  متوسط
. باشـد، اسـتفاده شـد    تن در هكتار مي 2- 5/2روز و ميانگين عملكرد 

ه در واحد سطح و بـا در  دانه و تعداد بوت صدمقدار بذر با احتساب وزن 
 80پرنـدگان  بوسـيله   اتفـ لنظر گرفتن احتمال سله بسـتن زمـين و ت  
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و ثابت  بدين ترتيب تراكم نهايي. كيلوگرم در هكتار در نظر گرفته شد
سـال قبـل از   در پـاييز سـال    .شدبوته در هكتار فراهم  238100 سويا

ه خـروس در منطقـ   نسبت به جمع آوري بذرهاي تـوق و تـاج   آزمايش
كرج اقدام شد و تا زمان اجراي آزمايش بذرهاي تـوق در سـردخانه در   

. خروس در دماي اتاق انبار شد گراد و بذرهاي تاج درجه سانتي 5دماي 
هـرز، در   هـاي  زنـي بـذرهاي علـف    به منظور آگـاهي از درصـد جوانـه   

ــه 1387و  1386فــروردين مــاه  ــذر  نســبت بــه آزمــايش جوان زنــي ب
 بـا خروس قبل از كشت  بذرهاي سويا و تاج. ديدهرز اقدام گر هاي علف

 .ندعفـوني شـد   ضـد  ويتاواكس به نسبت يـك در هـزار   كش سم قارچ
در  متـر  سـانتي  7و روي رديـف   60بذرهاي سويا با فاصله بين رديـف  

هـرز بسـته بـه نـوع تيمـار در       هاي علف بذروسط پشته كشت شدند و 
دو طـرف   درو  زمـان بـا سـويا    مختلـف بـه صـورت هـم    هـاي   تراكم
از رديف كاشـت سـويا كشـت     متر سانتي 15سويا به فاصله هاي  رديف
روز  5و  3خـروس بـه ترتيـب     در سال اول و دوم آزمايش تـاج  .شدند

هـرز تـوق    علـف هـاي   ديرتر از سويا سبز شد ولي زمان ظهور گياهچه
هـاي   به منظور اطمينان از اسـتقرار تـراكم   .همزمان با گياه زراعي بود

در هر كپه كاشته شـد   زيادهرز مذبور با تراكم  هاي بذر علفمورد نظر، 
طـي  . مورد نظر تنك گرديدندهاي  و طي دو مرحله جهت تاٌمين تراكم

بسـته بـه   (خروس و تـوق   هاي هرز به غير از تاج فصل رشد كليه علف
 .دندشـ حـذف   )هفتگـي  صـورت  بـه ( از طريق وجين دستي) نوع تيمار

از علفكـش   هـا  بـرگ تـرل باريـك   در يك مرحلـه بـراي كن   چنين هم
گـرم مـاده مـوثره در هكتـار      150به ميـزان  ) فوكوس(سيكلوكسيديم 

در تيمار شاهد بـدون  . يكنواخت در كليه تيمارها استفاده شد صورت به
  . هرز در طول فصل حذف شدند هاي هرز كليه علف علف

ماتـابي مـدل    پشـتي كش از سمپاش  جهت اعمال تيمارهاي علف
با تنظـيم ارتفـاع    .شد استفادهبار  8/1در فشار اي  ازل شرهن با 1الگانس

حجـم پاشـش نيـز بـه     . متر فراهم گرديـد  6/0پاشش، عرض پاشش 
  .ليتر در هكتار تنظيم شد 350ميزان 

پروفيل و الگوي توزيع عمودي سطح برگ و نحوه تخصيص ماده 
ور در كهـرز مـذ   هـاي  خشك در پروفيل تاج پوشش گياه زراعي و علف

روز پـس از سـبز    75( بسته شد كه تاج پوشش كامالًسويا  R4 مرحله
به . و وزن خشك هر اليه بررسي شد گيري سطح برگ با اندازه )شدن

تصادفي  صورت بهكه ) 1× 6/0( اين منظور گياهان موجود در كوادرات
انتخـاب و تـاج   ها قـرار گرفتـه بـود،     ها در امتداد رديف در داخل كرت

 30فاصله  ابه اليه هايي ب متري 2كش  خط توسط پوشش اين گياهان
 150تا  120، 120تا  90، 90تا 60، 60تا 30، 30صفر تا ( يمتر سانتي
و سطح برگ و وزن خشك هـر اليـه جداگانـه     )2(تقسيم ) متر سانتي
ي سطح برگ با دستگاه سـطح بـرگ سـنج    گير اندازه. گيري شد اندازه

                                                            
1-MATABI Elegance 

كرد دانـه بـا حـذف اثـرات     ي عملگير اندازهجهت . انجام شد 2دلتا مدل
متر  4/2(مساحت سه متر رديف از دو رديف مياني هر كرت اي  حاشيه
ساعت قرار  48درجه به مدت  80برداشت شد و در آون با دماي ) مربع

 درصـد 13وزن دانـه بـا رطوبـت    . ي شـد گيـر  اندازهگرفت و وزن دانه 
  .محاسبه شد

اده از نرم افزار هاي حاصل از آزمايش با استف محاسبات آماري داده
SAS پريسم  و)GraphPad Prism (سطح بـرگ  ميانگين . انجام شد
در ) LSD(دار  از طريق آزمون حداقل تفـاوت معنـي  مختلف هاي  اليه

 گياهان ارتفاع اختالف جهت به .مقايسه شدند درصد 5سطح احتمال 

 هـر هـاي   داده نظـر،  ايـن  از تاج پوششهاي  اليه تفاوت و سال دو در
براي رسم نمودارهـا از نـرم افـزار    . جداگانه آناليز شدند صورت به سال

  .استفاده شد) GraphPad Prism(پريسم 
  

  نتايج و بحث
  ساختار تاج پوشش سويا

هـرز   عاري از علـف  سويا در تيمار شاهدهاي  برگمقايسه آرايش  
 30ارتفــاع صــفر تــا(در اليــه اول  جــز بــهدر دو ســال نشــان داد كــه 

سـويا بـه طـور    هـاي   هـا بـرگ   در بقيه اليـه ) ح زميناز سط متر سانتي
بـا بسـته شـدن تـاج پوشـش،      ). 2و  1شكل (اند  يكنواخت قرار گرفته

اليـه اول  هـاي   بـرگ سويا تمايل زيادي بـه از دسـت دادن   هاي  بوته
با . ين ميزان سطح برگ مربوط به اين اليه بودتر كمداشتند، در نتيجه 

هـايي كـه در    ر بخش فوقاني، برگتوجه به ارتفاع و سطح برگ زياد د
قرار داشتند نتوانستند نـور مناسـب دريافـت     متر سانتي 30اليه صفر تا 

آرايـش يكنواخـت در   . كنند و به تدريج زرد و درنهايت ريزش نمودنـد 
 تقريبـاًٌ (تواند ناشي از مطلوب بودن تراكم اعمال شـده   ها مي بقيه اليه

هـاي   باشد كه رقابت بـين بوتـه  براي گياه زراعي ) بوته در مترمربع 23
  .سويا را به حداقل رسانده است

هرز در هر دو سال آزمايش موجب تغييـر سـاختار    هاي حضور علف
اين تغييرات ). 1شكل(تاج پوشش سويا نسبت به كشت خالص آن شد 

دليـل آن   تـري داشـت كـه احتمـاالً     در سال اول آزمايش شدت بـيش 
در . زراعي در اين سال بـوده اسـت  هرز با گياه  هاي تر علف رقابت بيش

نسبت ) تن در هكتار 20( اي سال اول، زمين آزمايش مقدار قابل توجه
با افزايش مـواد آلـي بـه    . به زمين سال دوم كود آلي دريافت كرده بود

خاك، توانايي خاك در نگهداشـتن رطوبـت حاصـل از بارنـدگي و يـا      
يش توانـايي رقـابتي   برخي از محققان به افـزا . يابد مي آبياري افزايش

شـد بـه   مورد نياز بـراي ر هاي  هرز در شرايط فراهمي نهادههاي  علف
سـويا در  هـاي   در برخي واريتـه . اند خصوص رطوبت خاك اشاره كرده

شرايط در دسترس بودن آب زياد در ناحيه ريشه، قدرت جذب نيتروژن 

                                                            
2- Delta-T Devices, Cambridge, England 
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 هاي هرز اغلـب  افزايش جذب مواد غذايي در علف). 5(يابد  مي كاهش
زراعـي اسـت   هـاي   در برابر گونـه  ها آندر نتيجه برتري قدرت رقابتي 

هـاي   برگدرصد  53خروس،  بوته تاج 12در سال اول در تراكم  ).22(
ولـي  . درصد در اليه زيرين آن آرايش يافت 32سويا در اليه فوقاني و 

درصـد در اليـه    41در اليـه فوقـاني و    ها برگدرصد  43در سال دوم 
ي هــا بــرگدر بررســي آرايــش ). 1شــكل (ش يافــت زيــرين آن آرايــ

بوته در متر رديف اين گيـاه،   12خروس مشخص شد كه در تراكم  تاج
آن در اليـه  هاي  برگدرصد  34درصد و در سال دوم  60در سال اول 

  . سوم قرار گرفته بود
و 49، 19بوته توق،  8در رقابت توق با سويا، در سال اول در تيمار 

و  90تا  60، 60تا  30هاي  سويا به ترتيب در اليههاي  برگدرصد  31
ي قرار گرفتـه بـود ولـي در سـال دوم پـراكنش      متر سانتي 120تا  90

تري برخوردار بود و به ترتيـب   از يكنواختي بيشها  در اين اليهها  برگ
شـكل  (قرار گرفته بودند ها  در اين اليهها  درصد از برگ 38و  38، 25
بوتـه در متـر    2سطح برگ تـوق در تـراكم   هاي  با مراجعه به داده). 1

 60-90تـوق در اليـه   هـاي   بـرگ درصـد   39رديف مشخص شد كه 
ي قرار گرفته بود اين موضوع شايد دليلي بـراي بـاال بـودن    متر سانتي

سطح برگ سويا در سال اول در اين اليه بوده است تا از ايـن طريـق   
حققـان معتقدنـد كـه    م. اثرات منفي رقابت با توق را به حداقل رسـاند 

 رقابت بر سر نور در داخل تـاج پوشـش هماننـد بـاالي تـاج پوشـش      
  ). 25(بگذارد  تأثيرتواند بر توزيع برگ در داخل تاج پوشش سويا  مي

مقايسه آرايش برگ سويا در رقابت با دو علف هـرز حـاكي از آن   
در سـويا تغييـرات   ها  خروس آرايش برگ است كه با افزايش تراكم تاج

در سال ). 2شكل (تري نسبت به افزايش تراكم توق داشته است  بيش
بوته در متر رديف آرايـش   12به  4خروس از  اول با افزايش تراكم تاج

در . درصد افزايش داشـت  23در اليه فوقاني تاج پوشش سويا ها  برگ
نيـز سـويا داراي سـطح     متـر  سانتي 150-120سال دوم حتي در اليه 

خروس بيشـتر   بوته تاج 12ارتفاع سويا در تراكم در اين سال . برگ بود
در اين تيمار در دو  چنين هم. بوته در متر رديف بود 8و  4از تيمارهاي 

درصـد بـرگ    ترين بيشدر تيمار مذكور . اليه اول برگي وجود نداشت
اين در حالي است كـه در رقابـت بـا تـوق از     . سويا در اليه چهارم بود

در اليه فوقـاني در سـال اول بـه    ها  برگ تر لحاظ استقرار درصد بيش
درصد برگ در ايـن اليـه را    ترين بيشبوته  2و  8، 4ترتيب تيمارهاي 

داشتند و در سال دوم اختالفي بين اين تيمارها از لحاظ درصـد بـرگ   
در تاج پوشـش مخلـوط گيـاه     ).1شكل (در اليه فوقاني وجود نداشت 

ارتفـاع، توزيـع عمـودي     ،تـأثير هرز جذب نور تحت  هاي زراعي و علف
قـرار  ). 27(گيرد  سطح برگ، زاويه برگ و شاخص سطح برگ قرار مي

 چنـين  همدر نيمه فوقاني تاج پوشش و ها  گيري بخش زيادي از برگ
رقابـت جهـت دريافـت     .ارتفاع باال باعث افزايش جذب نور خواهد شد

  ).14(اند  ات آرايش برگ در تاج پوشش دانستهنور بيشتر را دليل تغيير
هـرز موجـود در آزمـايش بـا غلظـت       هـاي  در تيمارهايي كه علف

وشش سويا به واسـطه  كش تيمار شدند ساختار تاج پ كاهش يافته علف
سويا تغييرات زيادي هاي  هرز بر بوته هاي گذاري علفكاهش شديد اثر

البته در اين تيمارها بين دو سال ). 2شكل (نسبت به شاهد نشان نداد 
در سـال اول آزمـايش، در ارتفـاع صـفر     . كي مشاهده شداختالفات اند

بوتـه تـوق    2خـروس و   بوتـه تـاج   8و  4ي، تيمارهاي متر سانتي 30تا
درصد برگ داشتند ولي بقيه تيمارها در اين اليـه برگـي    2/2تا  37/0

كش حائز برگ در  در سال دوم تمام تيمارهاي علف). 2شكل (نداشتند 
ـ  درصـد در بـين تيمارهـا     3/4تـا   2/1ين اليه اول بودند و مقدار آن ب

هـرز حـاكي از ايـن     سـطح بـرگ علـف   هاي  بررسي داده. متفاوت بود
هـرز در سـال اول در دو    هاي باشد كه در اين تيمارها علف مي موضوع

. اليه اول و در سال دوم فقط در اليـه اول داراي سـطح بـرگ بودنـد    
اخص سطح برگ خروس، ش در تيمار حداكثر تراكم توق و تاج چنين هم
و  34/0و در سال دوم برابر بـا   3/0و  8/0در سال اول به ترتيب  ها آن
شاخص سطح برگ از جملـه صـفات تعيـين كننـده     . بوده است 25/0

توانايي گياهان در جذب نور اسـت و هـر گونـه كـاهش در ميـزان آن      
هرز پهـن بـرگ در    هاي علف). 23(شود  موجب كاهش دريافت نور مي

تواننـد باعـث كـاهش     مـي  برسند 1شاخص سطح برگ كه به  صورتي
ايـن در  ). 19(جذب منـابع شـوند    عملكرد سويا و ايجاد محدوديت در

حالي است كه شاخص سطح برگ سويا در اين مرحله در اين تيمارهـا  
 5/4و در سـال دوم برابـر بـا     2/5طور متوسط در سال اول برابر با ه ب

شاخص سطح بـرگ گيـاه   ) 29(به عقيده وولي و همكاران . بوده است
هاي هرز  زراعي يك شاخص مناسب براي ارزيابي توان رقابتي با علف

يك رابطه منفي بين شاخص سطح برگ گياه زراعي و  چنين هم. است
هـرز و توليـد زيسـت تـوده      تشعشع فعال فتوسنتزي رسـيده بـه علـف   

توان نتيجـه گرفـت كـه بـا افـزايش       مي لذا). 17(هرز وجود دارد  علف
ح برگ در گياه زراعي عبور نور به داخل تاج پوشـش و در نتيجـه   سط

بنــابراين ). 15(يابــد  مــي هــرز كــاهش هــاي جــذب نــور توســط علــف
زيـادي بـر سـويا     تـأثير هرز با اين مقدار شاخص سطح برگ  هاي علف

هـرز نيـز در    هـاي  كـه ذكـر شـده ارتفـاع علـف     طور همان. اند نگذاشته
ارتفاع . از غلظت صفر بود تر كمري دا ه طور معنيكش ب تيمارهاي علف

هرز نقش مهمي در توانايي رقابت براي نور داشـته و بـا افـزايش     علف
  ).12(شود  هرز، افت عملكرد گياه زراعي شديدتر مي ارتفاع علف

هـرز در   هـاي  كش، عـدم وجـود سـطح بـرگ علـف      در تيمار علف
تـر شـد و در    پـايين هـاي   تر نور به اليه باال موجب نفوذ بيشهاي  اليه

تري برخوردار  ها از يكنواختي بيش نتيجه آرايش برگ سويا در اين اليه
تغيير در كميت و كيفيت نـور،   )24(روهريگ و استانزل به عقيده . بود

تواند ساختار تاج پوشـش را تغييـر    مي مقدار و نحوه توزيع ماده خشك
ليل به د(خصوص در سال دوم  ههرز ب هاي عدم رشد مناسب علف. دهد

رطوبت قابل دسترس پايين، ناشي از پايين بـودن مقـدار مـاده آلـي و     
مانع از تغييرات ناشي از رقابت ) عدم استفاده از كود دامي در سال دوم

 .در ساختار تاج پوشش شده است
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  ساختار تاج پوشش توق
، )روز پـس از سـبز شـدن    75(بندي تاج پوشـش   در مرحله تقسيم

. تر از سـال اول بـود   وق در سال دوم بيشتاج پوشش تهاي  تعداد اليه
و در  08/3با اين حال شاخص سطح برگ توق در سـال اول برابـر بـا    

بـرگ  هـا   پايين در تمام اليـه هاي  در تراكم .بود 5/2سال دوم برابر با 
بوته، اليـه   8بوته به  4ولي با افزايش تراكم از ). 3شكل(وجود داشت 

در . در سال دوم فاقـد بـرگ بودنـد   اول در سال اول و اليه اول و دوم 
ي توق در اليه پنجم قرار داشـت ولـي در   ها برگدرصد  17سال اول 

پايين بودن برگ اين اليـه در  . درصد رسيد 57سال دوم اين ميزان به 
توان به كم بودن ارتفاع و در نتيجـه ميـزان پـاييني از     مي سال اول را

. ال دوم نسـبت داد در اين سال نسبت به س) برگ و ساقه(ماده خشك 
و در  54/0كه در سال اول شاخص سطح بـرگ ايـن اليـه     طوريه ب

بوتـه در متـر رديـف     4و  2در سال دوم در تـراكم  . بود 4/1سال دوم 

 120تـا  90اين گياه در اليه هاي  برگدرصد  58و  63توق، به ترتيب 
 37بوتـه   2اين در حالي است كه در سـال اول در تـراكم   . قرار گرفت

متـراكم   احتمـاالً ). 3شكل (در اين اليه قرار گرفته بود ها  برگ درصد
بودن تاج پوشش مخلوط و در نتيجه كاهش نور رسيده بـه ايـن اليـه    

 .اليه مذكور شده استهاي  برگموجب پيري و در نتيجه از بين رفتن 
و هـا   ويـژه ارتفـاع و محـل قـرار گـرفتن بـرگ       هساختار تاج پوشش، ب

سطح برگ در آن اليـه تشـكيل شـده، تعيـين      ترين بيشارتفاعي كه 
تواند به تفـاوت   مي ها، تفاوت و اين) 9(كننده اثر رقابت براي نور است 

مويسر و  نتايج تحقيقات. )20( در جذب نور ورودي به تاج پوشش شود
نيز حاكي از توانايي توق در اشـغال فضـاي تـاج پوشـش و      )16(اليور 

ــه   ــك گون ــت ت ــت رقاب ــور در حال ــاير  اي  تســخير ن ــا س ــوط ب و مخل
  .هرز است هاي علف

  

  
بوته در متر  8و  4، 2در تراكم هاي(هرز توق  و رقابت با علفهرز  مختلف در شرايط بدون علفهاي  مقايسه توزيع سطح برگ سويا در اليه - 1شكل 
درصد  صورت بهميزان سطح برگ . كش لفعدم كاربرد عدر شرايط در دو سال آزمايش ) بوته در متر رديف 12و  8، 4هاي  در تراكم(خروس  و تاج) ريف 

 .باشد مي هرز اعداد داخل پرانتز تراكم علف .نشان داده شده استها  نسبت به سطح برگ كل اليه
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قابت با در ر كش ايمازتاپير ز كاهش يافته علفو كاربرد دهرز  شرايط بدون علفمختلف در هاي  مقايسه توزيع سطح برگ سويا در اليه - 2شكل
ميزان سطح  .در دو سال آزمايش) ه در متر رديفبوت 12و  8، 4هاي  در تراكم(خروس  و تاج) بوته در متر ريف  8و  4، 2در تراكم هاي(هرز توق  علف

 .باشد مي هرز اعداد داخل پرانتز تراكم علف .نشان داده شده استها  درصد نسبت به سطح برگ كل اليه صورت بهبرگ 

  
كـاربرد غلظـت كـاهش يافتـه      تأثيركه ارتفاع توق تحت جا  از آن

كش ايمازتاپير گرفت، ساختار تاج پوشش آن نيز متفاوت از رشـد   علف
ـ ). 4شـكل  (كـش بـود    آن در غياب علف كـه در سـال اول    طـوري ه ب

ي قرار گرفتند متر سانتي 60تا  30و  30اليه صفر تا 2آن در هاي  برگ
ـ    .اج پوشـش تـوق ثبـت گرديـد    و در سال دوم فقط يك اليه بـراي ت

باشند و يا  مي تري ياهاني كه در مراحل ابتدايي رشد داراي رشد سريعگ
پوشـش را بـه خـود     تري از كـل تـاج   شوند، سهم بيش مي زودتر سبز

سـويا از جملـه    .تـر هسـتند   اختصاص داده و در رقابت براي نور موفق
ي داشـته  تواند رشد زياد مي گياهان زراعي است كه در شرايط مناسب

توسـط   جـذب نـور  . باشد و خيلي سريع تاج پوشش خود را توسعه دهد

درصـد افـزايش    60به  30تواند از  مي روز 7سويا در طول  تاج پوشش
 روز پـس از سـبز شـدن تـاج پوشـش ايـن گيـاه        32تا  28بين  و يابد
توقف رشـد رويشـي    احتماالً. )18(درصد نور را جذب كند  60تواند  مي

ل در نتيجه كاربرد علفكش و توسعه سريع تاج پوشش توق در اول فص
هـاي   سويا در باالي توق موجب شده كه نور به مقدار كـافي بـه بوتـه   

نتوانسـته رشـد    هـا  آنتوق نرسد و با كاهش فتوسنتز در ادامـه فصـل   
 30از  تـر  كـم هرزي كه ارتفاع  هاي رقابت علف .تري داشته باشند بيش
ي نخواهـد  تأثيراع و عملكرد گياه زراعي داشته باشند بر ارتف متر سانتي
 .)10( داشت
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ايط هاي هرز در دو سال آزمايش در شر مختلف علفهاي  مختلف در تراكمهاي  خروس در اليه مقايسه توزيع سطح برگ سويا، توق و تاج - 3شكل 

 .باشد مي هرز عداد داخل پرانتز تراكم علفا .داده شده استنشان ها  درصد نسبت به سطح برگ كل اليه صورت بهميزان سطح برگ  .كش عدم كاربرد علف

  
  خروس ساختار تاج پوشش تاج

درصد بـرگ   ترين بيشخروس و سويا،  در سال اول در مخلوط تاج
ولي در سـال دوم بـاالترين   . قرار گرفت 60-90هرز در اليه  اين علف

در  چنـين  هـم . ديده شد 120تا  90ميزان شاخص سطح برگ در اليه 
خروس برگ ديده شد ولي در سال دوم  تاجهاي  ال اول در تمام اليهس

شـكل  (بوته در متر رديف اليه اول حذف شـده بـود    12و  8در تراكم 
در اين سال با افزايش تراكم از ميزان شاخص سطح برگ در اليه ). 3

خـروس   با اين حال تاج پوشش تـاج . ي كاسته شدمتر سانتي 60تا  30
در سال اول بـا  . بوته داشت 4تر از تيمار  اليه بيش در اين تيمارها يك

خـروس   كـه تـاج  اي  بوته درصد برگ در اليه 8به  4افزايش تراكم از 
ي در متر سانتي 90تا  60ارتفاع (درصد برگ را در آن داشت  ترين بيش

، افـزايش پيـدا نكـرد    )ي در سال دوممتر سانتي 120تا  90سال اول و 
بوتـه ميـزان بـرگ افـزايش قابـل       12بـه   8ولي با افزايش تـراكم از  

درصد در تـراكم   62بوته به  4درصد در تراكم  48اي داشت و از  توجه
با حـداكثر  اي  اليه(با اين حال درصد برگ در اين اليه . بوته رسيد 12

در سال دوم همبستگي زيادي با تراكم نداشـت و تفـاوت   ) درصد برگ
  .درصد بود 4بوته  12بوته و  4تراكم 
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هاي  خروس و توق در اليه كش ايمازتاپير بر توزيع سطح برگ سويا، تاج مقايسه اثر غلظت كاهش يافته و شرايط عدم كاربرد علف - 4شكل 

 .باشد مي هرز علفاعداد داخل پرانتز تراكم  .نشان داده شده استها  درصد نسبت به سطح برگ كل اليه صورت بهميزان سطح برگ  .هرز مختلف علفهاي  مختلف در تراكم
  

( ــف( توق   ــتر ردي ــه در م بوت
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ــف( تاج خروس  ) ــتر ردي ــه در م بوت

0 2 4 6 8 10 12 14

  
 در نتيجه تداخل توق و تاج خروس در شرايط كاربرد و عدم ) درصد نسبت به شاهد(كاهش عملكرد سويا  -5 شكل

 .خطوط عمودي مشخص كننده خطاي استاندارد است. كش ايمازتاپير كاربرد غلظت كاهش يافته علف
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كش ايمازتاپير شـاخص سـطح    ز كاهش يافته علفدر اثر كاربرد د
كه در هـر دو سـال    طوري هبرگ تاج خروس كاهش زيادي پيدا كرد، ب

) شاخص يـك (شاخص سطح برگ آن به شاخص سطح برگ بحراني 
شاخص سـطح بـرگ تـاج    ). 4شكل (جهت رقابت موثر با سويا نرسيد 

بـر  در تراكم حـداكثر در سـال اول برا  ) كش در دز نصف علف(خروس 
كــه در غيــاب  در حــالي. بــود 25/0دوم برابــر بــا  و در ســال 37/0بــا

بنـدي تـاج    هـرز در مرحلـه اليـه    كش در تراكم حداكثر اين علف علف
و  05/3پوشش در سال اول و دوم بـه ترتيـب شـاخص سـطح بـرگ      

  .براي آن به ثبت رسيد 76/2
با بررسي اثر تـراكم سـويا    )18(نورس ورتي و اليويرا  در آزمايشي

 Ipomoea ( در رقابت با نيلوفر وحشي) واريته مقاوم به گاليفوسيت(

hederacea L.(   كـش گاليفوسـيت    در حضور و عدم حضـور علـف
 10هـاي   نيلوفر وحشي در تراكم ،كش گزارش كردند كه در تيمار علف

بوته در متر مربع نيز نتوانست شاخص سـطح بـرگ خـود را بـه      16و 
 .ي بر گياه زراعي نداشتبرساند در نتيجه اثر شاخص يك

  
  عملكرد سويا  

كش ايمازتـاپير   هرز در غلظت صفر و نصف علف هاي تداخل علف 
با اين حال اثر تـداخل در دو  . قرار داد تأثيرعملكرد دانه سويا را تحت 

كه كاهش عملكرد دانه نسبت به شـاهد بـا    طوري هسال يكسان نبود، ب
هـرز   بسته به تـراكم علـف   كش، وجين در شرايط عدم استفاده از علف

درصد در تراكم حداقل  54و  23درصد در سال اول و بين 76و 39بين 
درصـدي   68كـاهش  ). 5شـكل  (و حداكثر در سـال دوم متغييـر بـود    

هـرز توسـط برخـي     هـاي  عملكرد دانه در نتيجه تداخل سويا بـا علـف  
  ).10(محققان گزارش شده است 

و  8هـاي   سبت به تـراكم بوته تاج خروس ن 4در سال اول، تراكم 
 چنين هم. را بر عملكرد دانه داشت تأثيرين تر كمبوته در متر رديف  12

بوته در متر رديف عملكرد بـه   12به  8با افزايش تراكم تاج خروس از 
هـرز كـاهش    درصد نسبت به شاهد بـدون علـف   1/65و  4/57ترتيب 
 متوسـط كـاهش عملكـرد سـويا در رقابـت بـا تـاج       ). 5شـكل  (يافت 
ديگـر، كـاهش   اي  در مطالعه). 4(گزارش شده است  درصد 50خروس

بوته در متر  8هرز تاج خروس در تراكم  عملكرد سويا در تداخل با علف
با كاربرد غلظت كاهش يافته ). 1(گزارش شده است  درصد 78رديف، 
. كــش ايمازتــاپير قــدرت رقــابتي تــاج خــروس كــاهش يافــت  علــف

كـش، قـدرت رقـابتي تـاج      تـه علـف  كه در غلظت كاهش ياف طوري هب
برابر نسبت به شرايط عدم كاربرد دز كـاهش يافتـه    18خروس حدودا 

، ) 26(در آزمايش سـلطاني و همكـاران   ). 5شكل (شد  تر كمعلفكش 
درصـد   88ثر در هكتـار توانسـت   ؤگرم ماده م 15ايمازتاپير در غلظت 

تـاج   نسـبت بـه   تـر  كمسلمه تره حساسيت . تاج خروس را كنترل كند
گرم  27و  4به ترتيب  كه، طوري هب. كش نشان داد خروس به اين علف

 كـش نيـاز بـود    درصد كنترل تاج خروس و سلمه تـره علـف   80براي 
)26.(  

هرز توق، عملكرد سـويا نيـز كـاهش يافـت      با افزايش تراكم علف
بوته توق در متر رديف عملكرد سويا نسبت بـه   2در تراكم ).  5شكل (

. درصد در سال دوم كـاهش يافـت   23در سال اول و  درصد 39شاهد 
دانشمندان مختلف قابل توجه بودن خسارت توق در سويا را به تشـابه  

تـر بوتـه و توانـايي بـااليي آن در      زني، اندازه بـزرگ  در نيازهاي جوانه
بـا ايـن حـال     .)16(انـد   زميني دانسـته رو و زيرهاي  رقابت براي نهاده

كش ايمازتـاپير قـدرت رقـابتي آن در     علفكاربرد غلظت كاهش يافته 
هـرز   علـف هاي  كه در سال اول، بوته طوري هب. برابر سويا را كاهش داد

غلظـت كـاهش يافتـه قـرار گرفتـه بودنـد بـراي         تأثيرتوق كه تحت 
كش دريافت نكرده بودند، نياز  كه علفهاي  گذاري يكسان با بوتهتأثير

طوركلي ميانگين ه ب چنين هم. داشتند ها آنبرابر  25به تراكمي معادل 
تيمار شده تـوق در دو  هاي  كاهش عملكرد سويا در نتيجه تداخل بوته

كه در بخش ساختار تاج پوشش اشاره شد طور همان. درصد بود 9سال 
كش بـه سـطح بـرگ     هرز در نتيجه كاربرد علف  هاي سطح برگ علف

 توانـد دليـل كـاهش اثرگـذاري     مـي  بحراني نرسيد كـه ايـن موضـوع   
  .هرز تيمار شده بر عملكرد دانه سويا باشد هاي علف

 

  گيري كلي نتيجه
به طور كلي نتايج اين بررسي نشان داد كه سـاختار تـاج پوشـش    

كـاربرد  . هرز متفاوت است هاي سويا در تك كشتي و در رقابت با علف
كش در نصف دز توصيه شده توانسـت از تغييـرات تـاج پوشـش      علف

هرز جلوگيري كند كه اين اثرعمدتاً ناشي از  هاي سويا در رقابت با علف
هـرز و نيـز    هـاي  كش بر رشد و كـاهش ارتفـاع ايـن علـف     علف تأثير

و در نتيجه كـاهش قـدرت رقـابتي     ها آندگرگوني ساختار تاج پوشش 
تـر و نيـز    تاج خروس در مقايسه با توق از ارتفاع بـيش . باشد ها مي آن

مختلف تاج هاي  ي خود در اليهاه برگانعطاف باالتري در جابه جايي 
پوشش در رقابت با سويا برخوردار بود و شايد به ايـن دليـل بتوانـد در    

اما در هر حال حفظ بـرگ تـوق در   . رقابت با سويا موفق تر عمل كند
پايين تاج پوشش مخلوط نيز نشان از تحمل باالي اين گيـاه  هاي  اليه

و توليـد بـرگ در   به سايه داشـته و شـايد از طريـق مكانيسـم حفـظ      
پايين تاج پوشش مخلوط توانسته اثر رقابتي خود را بر سـويا  هاي  اليه

 .اعمال نمايد
 

 سپاسگزاري 

ـ   مين أبدينوسيله از شركت بازرگان كاال و مهندس ايالت جهـت ت
 .شود كش ايمازتاپير سپاسگزاري مي علف
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