
  بوم شناسی کشاورزي نشریه
 417- 434. ص ،1395 پاییز، 3شماره ، 8جلد 

Journal of Agroecology 
Vol. 8, No. 3, Fall 2016, p. 417-434 

 
 (.Glycine max L)ثیرکاشت گیاهان پوششی بر توزیع عمودي سطح برگ و ماده خشک سویا تأ

 هاي هرز در رقابت با علف

  
  3و میالد باقري شیروان 2، اسفندیار فرهمندفر*2، فائزه زعفریان1سیده ثمانه هاشمی

  08/10/1393: تاریخ دریافت
  19/10/1394: تاریخ پذیرش

  
تأثیرکاشت گیاهان پوششی بر توزیع عمودي سطح برگ و ماده خشک . 1395. ، و باقري شیروان، م.، فرهمندفر، ا.، زعفریان، ف.ث.هاشمی، س

  .417-434):3(8شناسی کشاورزي،  نشریه بوم. هاي هرز در رقابت با علف (.Glycine max L)سویا 
  

  چکیده
هـرز و در حضـور گیاهـان     هاي در رقابت با علف (.Glycine max L) سویابه منظور مطالعه تغییرات عمودي سطح برگ و ماده خشک کانوپی 

. شد اجرا تکرار سه با تصادفی کامل بلوك به صورت 1392 سال در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري در پوششی، آزمایشی
خلر ،  (.Trigonella foenum–graecum L) لهی، شنبل(.Trifolium resupinatum L)شبدر ایرانی ( پوششی گیاهان شامل آزمایشی هاي تیمار

(Lathyrus sativus L.)  و ماشک(Vicia sativa L.)( یپوشش اهانیکاشت گ يها و زمان ) بوده و ) سویااز کاشت  و سه هفته بعد با سویاهمزمان
ایج نشان داد حداکثر میزان شاخص سطح برگ و تجمع مـاده  نت. نظر گرفته شد کشتی سویا با و بدون وجین درتکبه صورت  همچنین دو تیمار شاهد

شاخص که گیاهان پوششی در کاشت با تأخیر حالی هاي مختلف کانوپی بسته به نوع گیاه پوششی و زمان کاشت آن متفاوت بود در خشک سویا در الیه
تجمـع مـاده خشـک     اخص سـطح بـرگ و همچنـین   در اکثر مـوارد بیشـترین شـ   . سطح برگ و ماده خشک کمتري نسبت به کاشت همزمان داشتند

هرز در تیمار کاشت همزمان سـویا بـا شـنبلیله    بیشترین مجموع سطح برگ علف .به دست آمد) مترسانتی 0-20(کانوپی در الیه ابتدایی هرز  هاي علف
کـه  حـالی  مشـاهده شـد، در  ) گرم بر بوته 4/12(در تیمار کاشت سویاي بدون وجین هرز  و بیشترین ماده خشک مجموع علف) متر مربعسانتی 4/290(

دست آمد،  ماشک بهتأخیر  در تیمار کاشت با) گرم بر بوته صفرمتر مربع و سانتی صفربه ترتیب (هرز  کمترین مجموع سطح برگ و ماده خشک کل علف
شد که بیشترین توانایی هرز  در شرایط حضور علف )هکتار در کیلوگرم 6/3792(عملکرد دانه سویا  ماشک موجب تولید بیشترینتأخیر  همچنین کاشت با

روز بعد از سویا بـراي   21اي خوشهرسد کاشت ماشک گلبه نظر می. را نسبت به سایر گیاهان پوششی داشته استهرز  هاي کنندگی رشد علفسرکوب
 .ن مناسبی در کشاورزي پایدار باشدجایگزیهرز  هايسرکوب کردن علف

  
 ، ماشکشبدر ایرانیساختار کانوپی،  ،خلر: هاي کلیديواژه

 
    1 مقدمه 

ـ در تول يجد تیمحدود کیهرز  يها کنترل علف محصـوالت   دی
 کیارگان يدر کشاورز تیلووا یک به عنوان و آیدحساب می به یزراع

بـدون کنتـرل    .(Ngouajio et al., 2003) مد نظر قرار گرفته است

                                                        
به ترتیب دانشجوي کارشناسی ارشد، استادیار گـروه زراعـت، دانشـکده     -3و  2، 1

علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی سـاري و دانشـجوي دکتـري    
 اکولوژي گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد

 )Email: fa_zaefarian@yahoo.com          :نویسنده مسئول -(*

 و گیاه زراعی، تـراکم هرز  هاي هرز، بسته به توانایی رقابتی علف علف
درصد متغیـر   100تا  10و مدت زمان رقابت، تلفات عملکرد از ها  آن

یکی از عملیات کلیدي در هرز   هاي بنابراین مدیریت علف. خواهد بود
 ;Banman, 2001( شـود  هاي کشاورزي محسـوب مـی   بیشتر نظام

Hamzei et al., 2016 .(مقاوم موجب تنها  نه ها کش علف از استفاده 
 ایجـاد  باعـث  بلکه است، شدهها  آن بههرز  هاي  علف از بسیاري شدن

 حیـاتی  زنجیره بر جانبی شدید هاي خسارت و محیطیزیست خطرات
 ,.Sanjani et al( اسـت  شده نیز طبیعی و زراعی هاي اکوسیستم در
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ورزي نیــز خطــر  هــاي متــداول خــاك از ســوي دیگــر روش). 2006
مدت روي ساختمان خـاك و  اده و در بلندیش خاك را افزایش دفرسا

. (Ghafari et al., 2011)به تبع آن عملکرد، اثر منفی به دنبال دارند 
بـر  نیز روشـی زمـان  هرز   هاي همچنین، استفاده از وجین دستی علف

هـاي   که، یکی از روشحالی در. مقرون به صرفه نیست بوده و عمدتاً
گیاهـان پوششـی بـین     اسـتفاده از هـرز    هـاي  مناسب کنتـرل علـف  

  . (Uchino et al., 2012)باشد  هاي گیاهان زراعی می ردیف
هـاي گیـاه    گیاهان پوششی با اشغال سریع فضاي باز بین ردیف

ممانعت به عمل آورده و رشد و هرز   هاي زنی بذور علف اصلی از جوانه
 Hollander et( دهند را کاهش میهرز   هاي هاي علف توسعه گیاهچه

al., 2007 .(   از طرفی دیگر، گیاهان پوششی از طریق ایجـاد رقابـت
براي نور، رطوبت و مواد غذایی و تولید ترکیبات آللوپاتیک نیز موجب 

در این . (Uchino et al., 2009)شوند  میهرز   هاي کاهش رشد علف
تواند عالوه بر موارد  ها به عنوان گیاه پوششی می میان استفاده از لگوم

اي خاك را نیز از طریق افزودن نیتروژن آلی  یت تغذیهذکر شده وضع
 Uchino( یوچینو و همکاران. (Abdin et al., 2000)بهبود بخشد 

et al., 2009( ذرتهـرز    هـاي  در بررسی امکان کنترل علف )Zea 

mays L.(  و سویا(Glycine max L.)  توسط گیاهان پوششی اظهار
وسط ذرت، سویا و گیاهان داشتند که با افزایش سطح پوشش خاك ت

ها بیان  آن. شود هرز کاسته می هاي  پوششی از میزان ماده خشک علف
روز پـس از کاشـت گیاهـان     21داشتند که کاشت گیاهان پوششـی  

درصدي عملکرد  68درصدي عملکرد سویا و  29اصلی، باعث افزایش 
در آزمایش دیگري کـه بـه منظـور بررسـی گیاهـان      . گردد ذرت می

ــی و ــه  پوشش ــرد گوج ــر عملک ــالچ ب ــیم  Lycopersicum( فرنگ

scullentum L.( درصـدي عملکـرد گوجـه    28، افزایش اجرا گردید-
 Vicia villosa( ايخوشـه ه از ماشـک گـل  فرنگی در هنگام استفاد

Roth.(    به عنوان گیاه پوششـی گـزارش شـد )Campiglia et al., 

2010.(  
 ه عرضه، تقاضا،یندهاي پویایی است کاي از فرآرقابت مجموعه

 قابلیت (Bastians, 2001).کند وري منابع را تعیین میجذب و بهره

 عوامـل  جمله از نور کمبود به زراعی گونه یاهرز  علف پذیريانعطاف

 Caton, et al.,1997; Gibson, et( استها  آن بقاي و دوام در مهم

al., 2001(.  
اي و غیرقابل  نور برخالف آب و مواد غذایی، به دلیل جذب لحظه

هاي زراعی  ذخیره بودن یکی از مهمترین عوامل رقابت در اکوسیستم

است کـه مقـدار جـذب آن توسـط عـواملی ماننـد تـراکم گیـاهی و         
خصوصیات ساختمان کانوپی یا آرایش فضایی و هندسی اندام هوایی 

در اغلـب جوامـع   . (Ahmadvand et al., 2006)گـردد   تعیـین مـی  
سـاختار  تـأثیر   نور توسط گیاه به شدت تحت گیاهی دریافت و جذب

متـراکم باشـد،   در شرایطی که کانوپی گیاه غیر. دگیرکانوپی قرار می
هـاي تحتـانی   روي اندام اندازي کمتريهاي فوقانی گیاه سایهبخش

فتوسـنتزي  هـاي  داشته و بدین ترتیب انرژي الزم براي انجام فعالیت
ــأ  ــتري ت ــدار بیش ــه مق ــاه ب ــد شــدگی  & Marcuvitz( مین خواه

Turkington, 2000( .ساقه انشعابات از است عبارت ختار کانوپیسا 

 Caton et( ها آن روي برگ سطح عمودي و توزیع اهپنجه یا اصلی

al., 2001.(  
ده خشک در ارتباط ساختار کانوپی، با نحوه توزیع سطح برگ و ما

نوپی و بوده و از این طریق روي میزان جذب تششع، تبخیر و تعرق کا
ــه تــأثیر مــی  گــذارد  در نهایــت تجمــع مــاده خشــک و عملکــرد دان

)Schittenhelm et al., 2006; Valentinuz &Tollenaar, 

میزان گسترش سطح برگ، حداکثر شـاخص سـطح بـرگ و    ). 2006
پیري برگ عوامل مهمی در دریافـت نـور و تجمـع مـاده خشـک در      

 ینـز و تولنـار  هـاي والنت  نتـایج بررسـی  . شـوند  کانوپی محسـوب مـی  
(Valentinuz & Tollenaar, 2006)   نیز نشان داد که سطح بـرگ

وي دریافـت  کل و توزیع عمودي سطح برگ در کانوپی گیاه زراعی ر
ـ  . ثر استنور و تجمع ماده خشک مؤ اع و شـاخص  به طور کلـی، ارتف
کننده برتري در جریـان رقابـت دو گونـه    سطح برگ دو عامل تعیین

هایی بـا سـطح بـرگ و ارتفـاع      معموالً گونه. وندر شمار میه گیاهی ب
. (Vazin et al., 2010) کننـد  تـر عمـل مـی    بیشتر در رقابت موفـق 

یکـی  . کنند در رقابت براي نور از دو راهبرد استفاده میهرز   هاي علف
هـا در بـاالي گیـاه رقیـب و دیگـري توزیـع        قرار دادن برگها  آن از

. )Rajcan et al., 2002( دباش عمودي سطح برگ درون کانوپی می
تـر،   هاي نـازك  تولید برگ(تغییرات مرفولوژیک براي اجتناب از سایه 

تر، نسبت کمتر وزن خشک بـرگ بـه   هاي بلندتر، ساقه قوي میانگره
نقـش مهمـی در   ) ساقه و نسبت کمتر وزن خشک ریشـه بـه سـاقه   

 سازگاري و بقاء گیاه در شـرایط رقابـت بـراي نـور بـه عهـده دارنـد       
)Rajcan & Swanton, 2001.(  

کننـده در قـدرت رقـابتی    توده عامل تعیـین توزیع عمودي زیست
). Tackenberg, 2007( شـود  هاي گیاهی مختلف محسوب می گونه

در مقابـل  هـرز    هاي تر علف در صورتی که شرایط براي حضور موفق
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از شاخص سطح برگ و تجمع هرز   هاي گیاه زراعی فراهم باشد، علف
ک باالتري برخـوردار بـوده و سـطح بـرگ و مـاده خشـک       ماده خش

دهنـد و بـا ایـن     هاي باالتر کانوپی اختصاص مـی  بیشتري را به الیه
در مقابل، حضور . کنند وسیله براي جذب نور با گیاه زراعی رقابت می

گردد، سطح برگ هرز   هاي در سبز شدن علفتأخیر  عواملی که باعث
یش داده و سـبب اختصـاص سـطح    و ماده خشک گیاه زراعی را افـزا 

هاي باالتر کانوپی شده و برتري گیاه زراعی  برگ گیاه زراعی به الیه
 ,.Haj Seyed Hadi et al( را به دنبال داردهرز   هاي نسبت به علف

ثیرگذاري نوع این پژوهش با هدف بررسی امکان تأ رو، از این). 2007
ییرات عمودي ماده هاي مختلف کاربرد گیاهان پوششی روي تغ و زمان

انجـام  هـرز    هـاي  خشک و سطح برگ سویا، گیاهان پوششی و علف
 . پذیرفت
  

  ها مواد و روش
به کاشت گیاهـان پوششـی   هرز   هايواکنش علف بررسی جهت

مرکز جهاد کشـاورزي  در مزرعه  همراه با گیاه زراعی سویا، آزمایشی
 10با  یکامل تصادف هاي طرح بلوكبه صورت  1392 سال در جویبار

مشخصات خاك مزرعه در جدول شـماره  . سه تکرار انجام شدتیمار و 
 . لحاظ شده است 1

  شیمیایی خاك محل آزمایش - یفیزیک هايبرخی ویژگی -1جدول 
 Table 1- Some of physical and chemical properties of soil  

  برداريعمق نمونه
 )متر سانتی(

Sample depth (cm)  

  یکیهدایت الکتر
 )زیمنس بر متردسی(

EC 
(dS.m-1)  

  
 اسیدیته

pH  
 

  مقدار عناصر خاك
Soil nutrients  

 بافت 
Texture 

نیتروژن 
 ) درصد(

Nitrogen 
(%)  

 )امپیپی(فسفر 
P  

(ppm) 

پتاسیم 
 )امپیپی(

K  
(ppm) 

  رس  201  11.5  0.117  7.76  1.24  0-30
Clay  

 
ششـی شـبدر ایرانـی    کاشت گیاهان پوشامل  یشیآزما يمارهایت

(Trifolium resupinatum L.)لهی، شنبل )Trigonella foenum–

graecum L.( ،  خلـر(Lathyrus sativus L.)  و ماشـک )Vicia 

sativa L.( کاشـت سـویا بـود    به صورت همزمان و سه هفته بعد از .
عالوه بر این به منظور ارزیابی عملکرد گیاهان پوششی روي کاهش 

و عملکرد سویا دو تیمـار کاشـت خـالص سـویا     هرز   هاي علف تراکم
کاشت سویا . لحاظ گردیدهرز   هاي بدون وجین و همراه با وجین علف

در تاریخ ) تاریخ کاشت اول(و گیاهان پوششی در تیمارهاي همزمان 
اردیبهشت ماه انجام شد و براي اعمال تیمـار تـاریخ دوم کاشـت     30

روز پـس از تـاریخ    21(سویا گیاهان پوششی، سه هفته بعد از کاشت 
از سویا رقم ساري و ارقام محلـی  . گیاهان پوششی کشت شدند) اول

 اهیگکاشت  فیرد پنج شامل کرتهر . گیاهان پوششی استفاده گردید
ـ رد يو فاصـله رو  متر یسانت 50 فیردبین با فاصله بود که  سویا  فی
 صلهفا با پوششی گیاه کاشت ردیف ششو  کشت شدند متر یسانت پنج
شد  گرفته نظر متر درمتر و روي ردیف دو سانتی سانتی 50 ردیف بین

(Dadashi, 2013) .سیستم آبیاري و کاريخشکه به صورت کاشت 

سبز  براي اولیه هايآبیاري بعد از .بود ايبه صورت قطره استفاده مورد

 بـار یـک  روز هشت هر و گیاه اساس نیاز بر بعدي هايآبیاري ،شدن
کاشت بذور گیاهان پوششی به صورت دستپاش بر روي . تگرف انجام
متر از ردیف گیـاه زراعـی انجـام    سانتی 25ها و با فاصله ردیف  پشته

 4-6گرفت و سپس به منظور ایجاد تراکم مورد نظر، سویا در مرحلـه  
گیاهـان  . برگی تنـک شـدند   3-4برگی و گیاهان پوششی در مرحله 

هـرز   ي هـا  علـف  .بـاقی ماندنـد  پوششی تا پایان فصل رشد در زمین 
-دم، (.Setaria viridis L)چسـبک   شامل شده در مزرعه ییشناسا

خـروس  تـاج  ،Alopecurus myosuroides Huds)( روباهی باریک
(Amaranthus retroflexus L.)، گــوش بــره )Chrozophora 

tinctoria (L.) juss(، یـاق ق (Sorghum halepense (L.) pers) ،
 Convolvulus( یچـک پ، )Cynodon dactylon (L.) pers( مـرغ 

arvensis L.(  یخربـزه وحشـ  و (Cucumis melo var agrestis) 
 ینرا در ب یفراوان یشترینبخروس روباهی و تاجچسبک، دمبودند، که 

غالب مزرعه در هرز   يها داشتند و به عنوان علفهرز   يها علف یرسا
جود در مزرعـه بـه عنـوان    موهرز   يها علف یمابق. نظر گرفته شدند

به منظور مطالعه توزیع  .قرار گرفتند یمورد بررسهرز   يها علف یرسا
ــان پوششــی و    ــرگ و مــاده خشــک ســویا، گیاه عمــودي ســطح ب
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) پس از بسته شدن کانوپی سویا(روز پس از کاشت  90هرز  هاي علف
وششی در هر برداري سویا و گیاهان پنمونه. برداري انجام گرفت نمونه

مربع انجام شد، که در همین مرحلـه بـراي   متر 025/0رت از سطح ک
مربـع در   متـر  یسانت 40× 40 يکادرهااز هرز   هاي برداري علفنمونه

هـا در مزرعـه بـا مقـواي     براي این منظور بوته. هر کرت استفاده شد
هاي هر الیه به طور متري تقسیم و نمونه سانتی 20هاي  مدرج به الیه

 ,Mosier & Oliver( هاي مجزا قـرار داده شـدند  مجزا داخل پاکت

سطح برگ هر الیه در آزمایشگاه توسط دستگاه سطح بـرگ  .)1995
ها به مدت گیري ماده خشک نمونهبراي اندازه. گیري شد، اندازه1سنج
گراد قرار داده شدند و درجه سانتی 70ساعت درون آون در دماي  48

عملکـرد هـر کـرت در زمـان     به منظور محاسبه . سپس توزین شدند
. مربع برداشت گردیدمتر 5/1هاي میانی  لوژیک از ردیفرسیدگی فیزیو

هـا   تجزیـه آمـاري داده  . رسم گردیـد  Excelافزار نمودارها توسط نرم
هـا بـر اسـاس     و مقایسه میـانگین  SAS (Ver. 9.2)افزار توسط نرم

  . م گرفتدرصد انجا پنجآماري  دانکن و در سطحاي  چند دامنهآزمون 
  

  نتایج و بحث
  توزیع عمودي سطح برگ 

  سویا
هاي مختلف  در بررسی تغییرات عمودي سطح برگ سویا در الیه

 به(کانوپی مشاهده شد که بیشترین تمرکز شاخص سطح برگ سویا 
عــدم کنتــرل  در شــرایط کنتــرل و) درصــد 6/38و  33/30ترتیــب 

البته در ). 1شکل (ود متر ب سانتی 40-60  مربوط به الیههرز   هاي علف
متر و  سانتی 40-60الیه  شرایط کنترل به لحاظ آماري اختالفی میان

و در شرایط عدم کنتـرل  ) متر سانتی 80-100(باالترین الیه کانوپی 
متـر و بـاالترین    سانتی 40-60الیه  نیز اختالفی میانهرز   هاي علف

  ).1شکل (متر مشاهده نگردید سانتی 60-80الیه کانوپی 
بـه عنـوان گیـاه     بیشترین سطح برگ سـویا در حضـور شـنبلیله   

متـري   سـانتی  60-80پوششی در هر دو زمان کاربرد مربوط به الیه 
شنبلیله به ترتیـب  تأخیر  و کاشت همزمان و با) 1شکل (کانوپی بود 

درصد از سطح برگ سـویا بـه ایـن     84/24و  58/39باعث اختصاص 
به عنوان گیاه پوششی در میـان   کاشت شنبلیله). 1شکل (الیه شدند 

هاي باالیی کانوپی سویا در  هاي سویا باعث افزایش سهم الیه ردیف

                                                        
1- Laser leaf area meter (CID, Inc.; CI-203) 

یکنـواختی در   توزیـع نسـبتاً  تأخیر  کاشت همزمان شد و در کاشت با
تأخیر  که در کاشت باطوريه هاي مختلف کانوپی داشته است، ب الیه

و  60-80، 40-60، 20-40هـاي   یکنواختی در الیـه  اًآن توزیع نسبت
  ).1شکل (متري وجود داشت  سانتی 100-80

بیشترین سطح برگ سـویا در حضـور ماشـک بـه عنـوان گیـاه       
متري کانوپی  سانتی 60-80پوششی در کاشت همزمان مربوط به الیه 

). 1شـکل  (متـري بـود    سـانتی  40-60در الیـه  تأخیر  و در کاشت با
و  98/35ترتیب  ماشک باعث اختصاص بهتأخیر  کاشت همزمان و با

گیـاه  ). 1شـکل  (درصد از سطح برگ سویا به این الیه شدند  18/27
ماشک در هر دو تاریخ کاشت موجب شد تا سطح برگ سـویا توزیـع   

نتـایج  . هـاي مختلـف کـانوپی داشـته اسـت     یکنواختی در الیه نسبتاً
نشان داد که سـویا  ) Zaefarian et al., 2009( زعفریان و همکاران

هاي کانوپی توزیـع   نور سطح برگ خود را در تمام الیه جهت دریافت
 Datura( نمـود تـا بتوانـد از نـوري کـه بـه وسـیله ذرت و تـاتوره        

stramonium L.( نماید جذب نشده است، استفاده.  
بیشترین سطح برگ سویا در حضور شبدر به عنوان گیاه پوششی 

و در  متـري کـانوپی   سانتی 20-40در کاشت همزمان مربوط به الیه 
کاشـت  ). 1شـکل  (متري بود  سانتی 80-100در الیه تأخیر  کاشت با

 97/34شبدر تأخیر  درصد و کاشت با 68/37همزمان باعث اختصاص 
  ). 1شکل (درصد از سطح برگ سویا به این الیه شدند 

بیشترین سطح برگ سویا در حضور خلر به عنوان گیاه پوششی در 
متـري کـانوپی و در    سـانتی  40-60کاشت همزمان مربوط به الیـه  

کاشـت  ). 1شـکل  (متري بود  سانتی 80-100در الیه تأخیر  کاشت با
 19/35خلـر  تأخیر  درصد و کاشت با 69/38همزمان باعث اختصاص 

  ). 1شکل (درصد از سطح برگ سویا به این الیه شدند 
به طور کلی بر اساس بررسی روند توزیـع عمـودي سـطح بـرگ     

لف کشت خالص و حضـور گیاهـان پوششـی    سویا در تیمارهاي مخت
مشاهده شد که به جز در تیمار شنبلیله و ماشک در تاریخ کاشت دوم، 

 20-40هاي سویا سـطح بـرگ خـود را از الیـه     در بقیه تیمارها بوته
توان به پیري  دلیل این امر را می). 1شکل (متري شروع کردند  سانتی

اندازي و کاهش نور یههاي این الیه به خاطر سازودرس و ریزش برگ
 ,Rajcan & Swanton( قابـل دسـترس در ایـن الیـه نسـبت داد     

با گیاه زراعی شـدید اسـت،   هرز   هاي که رقابت علفهنگامی. )2001
. )Cavero et al., 2000( شوند ها نیز با سرعت بیشتري پیر می برگ

در تاریخ کاشت اول، گیاهان پوششی به دلیل حضور زودتر در مزرعه 
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ستفاده بهتر از منابع، با گیاه اصلی رقابت کردند و رشد گیاه زراعی و ا
تر کانوپی متوقف گردید ولی در تاریخ کاشت دوم به هاي پاییندر الیه

دلیل عدم رقابت گیاهان پوششی، رشد گیاه زراعی سویا بهتر بـوده و  

تر کـانوپی مشـاهده شـده اسـت     هاي پایینتوزیع سطح برگ در الیه
 ).1شکل (

 

 

  
  )هـ(سویا و کشت خالص ) د(، خلر )ج(، شبدر )ب(، ماشک )الف(هاي مختلف کانوپی در حضور شنبلیله  درصد سطح برگ سویا در الیه - 1شکل 

Fig. 1- Leaf area percentage of soybean in different layers of canopy in presence of fenugreek(a), winter veteh (b), Persian 
clover (c), chickling pea (d) and monoculture of soybeans (e) 

Date 1 : کاشت همزمان سویا با گیاه پوششی وDate 2 : روز پس از سویا 21پوششی کاشت گیاه  
Date 1: Simultaneous planting of soybean with cover crop and Date 2: Cover crop planting three weeks after 

soybeans  
Weedy :هرز و  هاي کشت خالص سویا در حضور علفWeed free :هاي هرز کشت خالص سویا در شرایط وجین علف 

Weedy: Monoculture of soybean in weedy condition and Weed free: Monoculture of soybean in weed free condition  
  .دهنده خطاي استاندارد استبارهاي افقی در هر شکل نشان

Horizontal bars in each shape shows standard error. 
 

رسد پس از مقایسه تیمارهاي مختلف گیاهان پوششی به نظر می
گیاه ماشک در تـاریخ کاشـت دوم موجـب حصـول مشـاهده      کاشت 

-، کمترین ماده خشک علف)2شکل (بیشترین سطح برگ کل سویا 
و همچنین کمترین شاخص سطح بـرگ ماشـک   ) 7شکل (هرز   هاي

باعث کاهش هرز   هاي حضور علف .گشته استدر این تیمار ) 3شکل (
دیـد  گرهـرز    هـاي  شاخص سطح برگ نسبت به شرایط کنترل علـف 

 Safahani Langerodi et( ارانصفاهانی لنگرودي و همک). 1شکل (

al., 2008(   در بررسی رقابت ارقام کلـزا(Brassica napus L.)   بـا
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گزارش کردنـد کـه کـاهش      (.Sinapis arvensis L)خردل وحشی
سطح برگ در شرایط اختالط خردل وحشی نسبت به شرایط کنتـرل  

رقابتی خردل وحشی بـر ارقـام کلـزا     آن به دلیل تأثیرگذاري و فشار
 .باشد می

  

  
 مختلف آزمایش بر سطح برگ کل سویاتیمارهاي تأثیر  - 2شکل 

Fig. 2- Effect of different treatments on total leaf area of soybeans 
T1 ،T2 ،T3  وT4 : ،به ترتیب تاریخ کاشت اول شنبلیله، ماشک، شبدر و خلرT5 ،T6 ،T7  و :T8ترتیب تاریخ کاشت دوم شنبلیله، ماشک، شبدر و خلر و  بهT9  وT10 : به

  هاي هرز ترتیب کاشت سویا بدون گیاه پوششی در شرایط با وجین و بدون وجین علف
T1, T2, T3 and T4: Simultaneous planting of soybean with fenugreek, winter veteh, Persian clover and chickling pea, 

T5, T6, T7 and T8: Planting of fenugreek, winter veteh, Persian clover and chickling pea and T9 and T10: 
Monoculture of soybeans in weedy, and weed free respectively. 

 .انکن استدار در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون د دهنده عدم اختالف معنی وجود حداقل یک حرف مشابه نشان
Means within a same letters are not significantly different at α=0.05 based on Duncan’s test. 

 

تیمارهاي آزمـایش بـر سـطح بـرگ کـل سـویا       تأثیر  در بررسی
تأخیر  بیشترین سطح برگ کل سویا در تیمار کاشت با ،مشاهده گردید

ـ  ماشک بوده که از لحاظ آماري با کاشـت بـا   شـنبلیله تفـاوت   أخیر ت
که کمترین سطح برگ کل سویا در تیمـار  حالی داري نداشته در معنی

علـت  ). 2شـکل  (کاشت همزمان سویا با خلر به دسـت آمـده اسـت    
ماشک تأخیر  مشاهده بیشترین سطح برگ کل سویا در تیمار کاشت با

) 7شکل (هرز   هايکمترین ماده خشک علفرسد به دلیل به نظر می
ین به دلیل کمترین شاخص سطح برگ ماشک در این تیمـار  و همچن

از منابع استفاده  که موجب شده گیاه اصلی سویا بتواند) 3شکل (بوده 
کـه  حـالی  کارآمدتري بنماید و شاخ و برگ خود را گسـترش دهـد در  

کمترین سطح برگ کل سویا در تیمار کاشت همزمان سویا با خلر به 
به دلیل رقابت بر سر منابع بـا گیـاه    تواندکه می) 2شکل ( دست آمد

 . زراعی باشد

  
  گیاهان پوششی 

هاي مختلف  بررسی تغییرات عمودي شاخص سطح برگ در الیه
اجتماع گیاهان پوششی در زمان بسته شدن کانوپی سویا نشان داد که 

هـاي  تر بوته به دلیل استقرار سریعتأخیر  گیاهان پوششی در کاشت با
از شاخص سطح برگ ها  آن و ایجاد فشار رقابتیز هر  هاي سویا و علف

شـبدر در  ). 3شکل (کمتري نسبت به کاشت همزمان برخوردار بودند 
-سانتی 77/102(کاشت همزمان با سویا بیشترین شاخص سطح برگ 

کمترین شـاخص سـطح بـرگ در    . را به خود اختصاص داد) متر مربع
 32/2بـرگ  میان گیاهان پوششی مربوط به ماشک با شاخص سطح 

شـکل  (روز بعد از سویا بوده است  21متر مربع در زمان کاشت سانتی
3.( 
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  بر سطح برگ کانوپی گیاهان پوششی زمان کاشتتأثیر  - 3شکل 

Fig. 3- Effect of sowing date on leaf area of cover crops canopy 
 
  هاي هرز علف

هرز  پوششی بیشترین شاخص سطح برگ علف در حضور گیاهان
شبدر در الیه ابتدایی کانوپی به دست تأخیر  چسبک در تیمار کاشت با

روباهی در تیمار سـویا  شاخص سطح برگ دم همچنین باالترین. آمد
آمد و باالترین دست  در الیه ابتدایی کانوپی بههرز  بدون کنترل علف

متر در  سانتی 20-40میانی خروس نیز در الیه شاخص سطح برگ تاج
  ). 2جدول (تیمار کاشت همزمان با سویا با شنبلیله حاصل گردید 

مزرعه، تمرکز بیشترین شـاخص  هرز   هاي در خصوص سایر گونه
در الیه ابتدایی هرز  سطح برگ مربوط به تیمار سویا بدون کنترل علف

سویا در همه تیمارها به جز شنبلیله در کاشت همزمان با . کانوپی بود
مزرعه تمام سطح برگ خود را در یک الیه هرز   هاي حضور سایر گونه

  ).2جدول (یعنی الیه ابتدایی کانوپی متمرکز نمودند 
چسـبک  هـرز   در زمان عدم کاربرد گیاهان پوششـی، تنهـا علـف   

متري گسترش دهد، سانتی 20-40توانست سطح برگ خود را تا الیه 
 0-20چسبک مربـوط بـه الیـه    هر چند بیشترین تمرکز سطح برگ 

که در این تیمـار  حالی ، در)2جدول (بود ) درصد 71/75(متري  سانتی
درصد تمـام سـطح    100هرز   هايعلف خروس و سایر روباهی، تاجدم

مسـتقر  ) متـر سـانتی  0-20(ترین الیه کانوپی برگ خود را در ابتدایی
  ).2جدول (نمودند 

ه بیشترین شـاخص سـطح   توان نتیجه گرفت کمی ،به طور کلی

 0-20هـرز در الیـه ابتـدایی کـانوپی یعنـی        هاي برگ در اکثر علف
رسـد بـه دلیـل توانـایی      متر به دست آمده است که به نظر میسانتی

اندازي سویا به همراه گیاهان پوششی در رقابت بـا  رقابتی باال و سایه
بـرگ و  باالتر بودن مقدار و محل قرارگیـري  . باشد هرز می  هاي علف

تجمع ماده خشک در کانوپی باعث افزایش دسترسی گیاه بـه نـور و   
 ,.Moeching et al( شـود  نهایتاً افزایش قدرت رقابتی گیاهـان مـی  

2003; Caton et al., 2001( خـروس از قابلیـت   کـه تـاج  ؛ در حـالی
هرز برخوردار بوده و توانسته   هاي رقابتی باالتري نسبت به سایر علف

-40(سطح برگ را در الیه باالتري نسبت به بقیه  بیشترین شاخص
ــرســانتی 20 ــد ) مت ــاران ). 2جــدول (اختصــاص ده ــارد و همک برین

(Brainard et al., 2005)      1گزارش کردنـد کـه طـول ویـژه سـاقه 
(SSL)    خـروس  یا به عبارتی نسبت طول سـاقه بـه وزن آن در تـاج

(Amaranthus powerllii S.wats)     خـاطر  با افـزایش رقابـت بـه
  .شود کاهش کیفیت و کمیت نور بیشتر می

تیمارهـاي آزمـایش بـر سـطح بـرگ مجمـوع       تـأثیر   در بررسی
 4/290(مشاهده گردید بیشترین مجموع سـطح بـرگ   هرز   هاي علف

در تیمار کاشت همزمان سویا با شـنبلیله و کمتـرین   ) متر مربعسانتی
 21ماشک در تیمار کاشت ) متر مربعسانتی صفر(مجموع سطح برگ 

                                                        
1- Specific stem length 
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  ). 4شکل (روز بعد از سویا به دست آمد 

 هاي هرز تأثیر تیمارهاي آزمایش بر توزیع عمودي سطح برگ علف - 2جدول 
Table 2- Effect of treatments on weed leaf area vertical distribution 

کشت خالص 
  سویا

Monoculture 
of soybean 

  روز پس از سویا 21کشت گیاهان پوششی 
Planting of cover crops 21 dap of 

soybean 

  کشت گیاهان پوششی همزمان با سویا
Planting of cover crops simultaneous 

with soybean  الیه کانوپی
  )متر سانتی(

Canopy 
layer (cm) 

  علف هرز
Weed 

C  خلر
hi

kl
in

g
  

در
شب

  C
lo

ve
r

ک  
اش

م
  V

et
ch

یله  
شنبل

  Fe
nu

gr
ee

k
  

ک
اش

م
  C

hi
kl

in
g

  

در
شب

  C
lo

ve
r

ک  
اش

م
  V

et
ch

یله  
شنبل

  Fe
nu

gr
ee

k
  

5.3hij 8.45hi 71.03a 0j 29.1de 57.3b 29.7de 49.6b 0j* 0-20 چسبک  
Green 
foxtail 

1.7ij 0j 22.6ef 0j 38.1c 7.32hij 17.8fg 31.6cd 0j 20-40 
0j 0j 0j 0j 10.5bg 0j 49.7b 18.2fg 0j 40-60 

33.4a 11.3cdef 10.8ef 0h 13.01cde 11def 12.3cde 14.8bc 16.7b 0-20 دم روباهی  
Foxtail 
grass  

0h 0h 8.2fg 10.2ef 14.5bcd 0h 12.4cde 0h 0h 20-40 
0h 0h 0h 6.3g 0h 0h 0h 0h 0h 40-60 

16.4fg 0h 20.1efg 0h 13.5g 72.2b 0h 47.6d 61.1c 0-20 تاج خروس  
Red root 
pigweed  

0h 0h 0h 0h 0h 73.4b 0h 64.2bc 98.8a 20-40 
0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 24.1ef 28.8e 40-60 

138.6a 40.1c 0f 0f 10.4ef 0f 32cd 13.1e 25.7d 0-20  سایر
  هاي هرز علف

Other 
weeds 

0f 0f 0f 0f 0f 0f 0f 0f 59.3b 20-40 

195.3c 59.9e 132.7d 0f 131.06d 235.8b 141.6d 275.6a 290.5a  
  مجموع
Total 

  .هستند دار معنی اختالف فاقد آزمون دانکن اساس بر درصد پنج سطح در آماري لحاظ از مشترك حرف یک حداقل داراي ايه میانگین* 
* Means within a same letters are not significantly different at α=0.05 based on Duncan’s test. 

  

  
 اي هرزه یش بر سطح برگ مجموع علفتیمارهاي آزماتأثیر  - 4شکل 

Fig. 4- Effect of different treatments on total leaf area of weeds 
T1 ،T2 ،T3  وT4 : ،به ترتیب تاریخ کاشت اول شنبلیله، ماشک، شبدر و خلرT5 ،T6 ،T7  وT8 : به ترتیب تاریخ کاشت دوم شنبلیله، ماشک، شبدر و خلر وT9  وT10 : به ترتیب

  هاي هرز در شرایط با وجین و بدون وجین علفکاشت سویا بدون گیاه پوششی 
T1, T2, T3 and T4: Simultaneous planting of soybean with fenugreek, winter veteh, Persian clover and chickling pea,T5, T6, T7 and T8: 
Planting of fenugreek, winter veteh, Persian clover and chickling pea and T9 and T10: Monoculture of soybeans in weedy, and weed 

free respectively. 
 .دار در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون دانکن است دهنده عدم اختالف معنی وجود حداقل یک حرف مشابه نشان

Means within a same letters are not significantly different at α=0.05 based on Duncan’s test. 



  425    ... تأثیرکاشت گیاهان پوششی بر توزیع عمودي سطح برگ و ماده خشک سویا

 
البته تیمار کاشت همزمان سویا بـا شـنبلیله و ماشـک از لحـاظ     

کـه یوچینـو و   در حـالی . داري با یکدیگر نداشـتند آماري تفاوت معنی
در مطالعــه امکــان ســرکوب  (Uchino et al., 2012)همکــاران 

ذرت توسط گیاهان پوششی، بیشترین مجمـوع سـطح   هرز   هاي علف
یمارهـاي عـدم کـاربرد گیاهـان پوششـی      را در تهرز   هاي برگ علف

 .گزارش کردند
 

  توزیع عمودي ماده خشک

  سویا
هاي مختلـف   در بررسی توزیع عمودي ماده خشک سویا در الیه

کانوپی مشاهده شد که بیشترین تمرکز ماده خشک سـویا در شـرایط   
-40هاي به ترتیب مربوط به الیههرز   هاي عدم کنترل علف کنترل و

 05/36درصـد در شـرایط کنتـرل و     97/32(متر  تیسان 40-60و  20
البتـه در شـرایط   . بـود ) هـاي هـرز   درصد در شرایط عدم کنترل علف

 40-60و الیـه   20-40الیـه   کنترل به لحاظ آماري اختالفی میـان 
  ).5شکل (متري مشاهده نگردید سانتی

 

 

 
  )هـ(و کشت خالص سویا ) د(، خلر )ج(، شبدر )ب(، ماشک )الف(هاي مختلف کانوپی در حضور شنبلیله  درصد ماده خشک سویا در الیه - 5شکل 

Fig. 5- Dry matter percentage of soybean in different layers of canopy in presence of fenugreek (a), winter veteh (b), 
Persian clover (c), chickling pea (d) and monoculture of soybeans (e) 

Date 1: کاشت همزمان سویا با گیاه پوششی و Date 2 :روز پس از سویا 21ت گیاه پوششی کاش  
Date 1: Simultaneous planting of soybean with cover crop and Date 2: Cover crop planting three weeks after soybeans.  

Weedy :و هرز   هاي کشت خالص سویا در حضور علفWeed free :هاي هرز سویا در شرایط وجین علف کشت خالص 
Weedy: Monoculture of soybean in weedy condition and Weed free: Monoculture of soybean in weed free condition  

  .دهنده خطاي استاندارد استدر هر شکل نشان بارهاي افقی
Horizontal bars in each shape shows standard error. 
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بیشترین ماده خشک سویا در حضـور شـنبلیله بـه عنـوان گیـاه      

متـري   سـانتی  20-40پوششی در هر دو زمان کاربرد مربوط به الیه 
شـنبلیله بـه ترتیـب باعـث     تـأخیر   کاشت همزمان و بـا . کانوپی بود
درصد از ماده خشک سویا بـه ایـن الیـه     11/31و  98/35اختصاص 

هاي سویا  کاشت شنبلیله به عنوان گیاه پوششی در میان ردیف. شدند
-40در هر دو تاریخ کاشت باعث افزایش سهم ماده خشک در الیـه  

داري بین این الیه و معنیمتر شد و از لحاظ آماري اختالف سانتی 20
 ).5شکل (متر مشاهده نگردید سانتی 40-60الیه 

بیشترین ماده خشک سـویا در حضـور ماشـک بـه عنـوان گیـاه       
متري  سانتی 20-40پوششی در هر دو تاریخ کاشت نیز مربوط به الیه 

 ماشک بهتأخیر  که کاشت همزمان و کاشت باطوريه ، بکانوپی بود
درصد از ماده خشک سویا به این  29و  25/35ترتیب باعث اختصاص 

  ).5شکل (الیه شدند 
بیشترین ماده خشک سویا در حضور شبدر به عنوان گیاه پوششی 

متـري کـانوپی و در    سانتی 20-40در کاشت همزمان مربوط به الیه 
کاشـت   ).5شـکل  ( متري بـود سانتی 40-60در الیه تأخیر  کاشت با

 73/25شبدر تأخیر  درصد و کاشت با 04/39عث اختصاص همزمان با
  ).5شکل (ها شدند درصد از ماده خشک سویا به این الیه

بیشترین ماده خشک سویا در حضور خلر به عنوان گیاه پوششـی  
متـري کـانوپی و در    سانتی 40-60در کاشت همزمان مربوط به الیه 

اشت همزمان خلر ک .متري بود سانتی 20-40در الیه تأخیر  کاشت با
آن موجب اختصاص تأخیر  درصد و کاشت با 10/34باعث اختصاص 

  ).5شکل (درصد از ماده خشک سویا به این الیه شدند  66/28
بر اساس نتایج به دست آمده بیشترین تجمع مـاده   ،به طور کلی
 20-40(هـاي پـایینی کـانوپی     تیمارها در الیه% 70خشک سویا در 

 ,.Ahmadvand et al( احمدوند و همکـاران . متمرکز شد) مترسانتی

و یـوالف   (.Triticum aestivum L)ندم در بررسی رقابت گ )2006
(Avena fatua L.)     گزارش کردند که در آغاز بسـته شـدن کـانوپی

-باالي کانوپی کاسته شد، در حالی گندم از پایین به سهم ماده خشک
هـاي میـانی آن    هکه حداکثر تمرکز ماده خشک یوالف مربوط به الی

 .بود
 

  

  
 تأثیر تیمارهاي مختلف آزمایش بر ماده خشک کل سویا - 6شکل 

Fig. 6- Effect of different treatments on total dry matter of soybeans 
T1 ،T2 ،T3  وT4 : ،به ترتیب تاریخ کاشت اول شنبلیله، ماشک، شبدر و خلرT5 ،T6 ،T7  وT8 : به ترتیب تاریخ کاشت دوم شنبلیله، ماشک، شبدر و خلر وT9  وT10 : به ترتیب

  هاي هرز کاشت سویا بدون گیاه پوششی در شرایط بدون وجین و وجین علف
T1, T2, T3 and T4: Simultaneous planting of soybean with fenugreek, winter veteh, Persian clover and chickling pea,T5, T6, T7 and T8: 
Planting of fenugreek, winter veteh, Persian clover and chickling pea and T9 and T10: Monoculture of soybeans in weedy, and weed 

free respectively. 
 .مون دانکن استدار در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آز دهنده عدم اختالف معنی وجود حداقل یک حرف مشابه نشان

Means within a same letters are not significantly different at α=0.05 based on Duncan’s test. 



  427    ... تأثیرکاشت گیاهان پوششی بر توزیع عمودي سطح برگ و ماده خشک سویا

 
گیاهان پوششی موجب افزایش تأخیر  در تمامی تیمارها کاشت با

همچنین حضور . ماده خشک سویا نسبت به کاشت همزمان آن گردید
سـبت بـه شـرایط کنتـرل     نماده خشک باعث کاهش هرز   هاي علف
  .گردیدهرز   هاي علف

تیمارهاي آزمایش روي ماده خشـک کـل سـویا    تأثیر  در بررسی
تأخیر  مشاهده گردید بیشترین ماده خشک کل سویا در تیمار کاشت با

تأخیر  داري با کشت با باشد که به لحاظ آماري تفاوت معنی شنبلیله می
ن ماده خشک کـل در  ماشک و سویاي با وجین نداشته است و کمتری

تیمار کاشت همزمان خلر به دست آمده است کـه بـه لحـاظ آمـاري     
 ).6شکل (داري با کشت همزمان شنبلیله نداشته است تفاوت معنی

  
  گیاهان پوششی

هاي مختلف اجتماع  بررسی تغییرات عمودي ماده خشک در الیه

ان گیاهان پوششی در زمان بسته شدن کانوپی سویا نشان داد که گیاه
از ماده خشک کمتري نسـبت بـه کاشـت    تأخیر  پوششی در کاشت با

بـه عقیـده اسـپیترز و وانـدینبرگ     ). 7شکل (همزمان برخوردار بودند 
(Spitters & Vandenberg, 1982) اي که زودتر سبز شـده و  گونه

یا سرعت بیشتري داشته باشد، در واحد زمان سـهم بیشـتري از ایـن    
ه و شاخه و برگ خـود را زودتـر توسـعه    فضا را به خود اختصاص داد

در میان گیاهان پوششی، شنبلیله در کاشت همزمان با سویا . دهدمی
گرم بر بوته به خود اختصاص  83/0بیشترین ماده خشک را به میزان 

کمترین ماده خشک در میان گیاهان پوششی مربوط به شبدر به . داد
بعـد از سـویا بـوده     روز 21بر بوته در زمان کاشت گرم  03/0میزان 
 ).7شکل ( است 

  

  
  بر ماده خشک کانوپی گیاهان پوششیزمان کاشت تأثیر  - 7شکل 

Fig. 7- Effect of sowing date on dry matter of cover crops canopy 
 

  هاي هرز علف
چسبک هرز  در حضور گیاهان پوششی بیشترین ماده خشک علف

ر خلر در کاشت همزمان با سویا در الیه ابتـدایی کـانوپی بـه    در تیما
روباهی مچنین تمرکز بیشترین ماده خشک دمه). 3جدول (دست آمد 

هرز  نیز مربوط به تیمار سویا بدون کنترل علفهرز   هايو سایر علف
-و باالترین ماده خشـک تـاج  ) 3جدول (در الیه ابتدایی کانوپی بود 

تدایی کانوپی در تیمار کاشت همزمان شنبلیله با خروس نیز در الیه اب

 ). 3جدول (سویا حاصل گردید 
ده خشک در زمان عدم کاربرد گیاهان پوششی بیشترین تمرکز ما

مربوط بـه الیـه   ) درصد 30/62(روباهی و دم) درصد 37/78(چسبک 
هـرز    هـاي  خروس و سایر علفتاج). 3جدول (متري بود  سانتی 20-0
سطح برگ خود را در این الیه از کانوپی مستقر نمودند درصد  100نیز 

  ).3جدول (
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  هاي هرز تأثیر تیمارهاي آزمایش بر توزیع عمودي ماده خشک علف - 3جدول 
Table 3- Effect of treatments on weed dry matter vertical distribution 

کشت خالص 
  سویا

Monoculture 
of soybean 

  روز پس از سویا 21کاشت گیاهان پوششی 
Planting of cover crops 21 dap of 

soybean 

  کاشت گیاهان پوششی همزمان با سویا
Planting of cover crops simultaneous 

with soybean  الیه کانوپی  
  )متر سانتی(

Canopy layer 
(cm) 

  علف هرز
Weed 

C  خلر
hi

kl
in

g
  

در
شب

  C
lo

ve
r

ک  
اش

م
  V

et
ch

یله  
شنبل

  Fe
nu

gr
ee

k
  

C  رخل
hi

kl
in

g
  

در
شب

  C
lo

ve
r

ک  
اش

م
  V

et
ch

یله  
شنبل

  Fe
nu

gr
ee

k
  

0.25g 0.26g 1.46b 0h 1.2c 2.81a 0.59e 0.95d 0h* 0-20 چسبک  
green 
foxtail  

0.08h 0h 0.24g 0h 0.53ef 0.27g 0.49f 0.25g 0h 20-40 
0h 0h 0h 0h 0.48f 0h 0.24g 0.2g 0h 40-60 
2a 0.21fgh 0.3defg 0i 0.17h 0.31def 0.32de 0.29efg 0.49c 0-20 دم روباهی  

Foxtail 
grass  

1.21b 0i 0.2gh 0i 0.21fgh 0.4cd 0i 0.24efgh 0i 20-40 
0i 0i 0i 0i 0.2gh 0i 0i 0.26efgh 0i 40-60 

0.51c 0g 0.51ef 0g 0.2fg 2.54b 0g 1.52c 3a 0-20 تاج خروس  
Red root 
pigweed  

0g 0g 0g 0g 0g 0g 1.9c 0.93d 1.76c 20-40 
0g 0g 0g 0g 0g 0g 0g 0.8de 0.9de 40-60 

8.31a 0.65c 0c 0c 0.11c 0c 2.5b 0.23c 0.55c 0-20 هاي  سایر علف
  هرز

Other 
weeds 

0c 0c 0c 0c 0c 0c 0c 0c 0.79c 20-40 

12.4a 1.1fg 2.7ef 0g 3.1ef 8.4b 4.1de 5.7cd 7.5bc  مجموع  
Total 

  .هستند دار معنی اختالف فاقد آزمون دانکن اساس بر درصد پنج سطح در آماري لحاظ از مشترك حرف یک حداقل ايدار هاي میانگین* 
* Means within a same letters are not significantly different at α=0.05 based on Duncan’s test. 

  

   
  هاي هرز بر ماده خشک مجموع علفتأثیر تیمارهاي آزمایش  - 8شکل 

Fig. 8- Effect of different treatments on total dry matter of weeds 
T1 ،T2 ،T3  وT4 : ،به ترتیب تاریخ کاشت اول شنبلیله، ماشک، شبدر و خلرT5 ،T6 ،T7  وT8 : به ترتیب تاریخ کاشت دوم شنبلیله، ماشک، شبدر و خلر وT9  وT10 : به ترتیب

  هاي هرز شت سویا بدون گیاه پوششی در شرایط با وجین و بدون وجین علفکا
T1, T2, T3 and T4: Simultaneous planting of soybean with fenugreek, winter veteh, Persian clover and chickling pea,T5, T6, T7 and T8: 
Planting of fenugreek, winter veteh, Persian clover and chickling pea and T9 and T10: Monoculture of soybeans in weedy, and weed 

free respectively. 
 .دار در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون دانکن است دهنده عدم اختالف معنی وجود حداقل یک حرف مشابه نشان

Means within a same letters are not significantly different at α=0.05 based on Duncan’s test. 
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-تیمارهاي آزمایش بر مجموع ماده خشک علفتأثیر  در بررسی

در هـرز   مشاهده گردید بیشترین ماده خشک مجموع علـف هرز   هاي
باشـد و   مـی ) گـرم بـر بوتـه    4/12(تیمار کاشت سویاي بدون وجین 

ر گرم ب صفر(ماشک تأخیر  کمترین ماده خشک کل در تیمار کاشت با
داري بـا کشـت    آماري تفـاوت معنـی   دست آمد که به لحاظ به) بوته

 ,.Uchino et al( یوچینو و همکاران). 8شکل (خیري خلر نداشت تأ

ذرت و سـویا توسـط   هـرز    هاي در بررسی امکان کنترل علف )2009
گیاهان پوششی اظهار داشتند که با افزایش سطح پوشش خاك توسط 

هـرز    هـاي  از میزان ماده خشک علـف ذرت، سویا و گیاهان پوششی 
 .شود کاسته می

 
  اقتصادي  عملکرد

 هـاي  در مقایسه با شرایط وجین علـف هرز   هاي عدم وجین علف
درصـدي عملکـرد دانـه     67در کاشت خالص سویا باعث کاهش هرز  

عملکرد  که در میان تیمارهاي آزمایش کمترینسویا گردید، به طوري
ـ  ) هکتـار  در کیلـوگرم  4/749(دون وجـین  دانه سویا در تیمار شاهد ب

زراعـی،   گیاه-هرز علف مخلوط هايکانوپی در. )9شکل (مشاهده شد 
 گیـاه  عملکـرد  رشد و در رقیب،هرز  علف توسط شده جذب نور مقدار

 روي بوته یک اندازيسایه اثر بر زیرا .دارد ايکنندهتعیین نقش زراعی

 رشد گیـاه  نور، شدت در کاهش. کندمی تغییر نور مجاور، شدت بوته

  .)Rao, 2006( دهدمی کاهش را مغلوب
در بین گیاهان پوششی کمترین عملکرد سویا مربوط بـه کاشـت   

مشاهده شد که ) کیلوگرم در هکتار 6/1610(خلر در تاریخ کاشت اول 
 شـکل (داري نداشته است از لحاظ آماري با تیمار شاهد اختالف معنی

ش عملکرد به دلیل همزمـانی کشـت بـا    رسد این کاهبه نظر می. )7
گیاه سویا و رشد سریع خلر در اوایل دوره رشد و رقابت براي رطوبت، 

 Ateh( این نتایج با نتایج آته و دول. باشدنور و عناصر غذایی مربوط 

& Doll, 1996(  و دهان و همکارانet al., 1994) (DeHaan   کـه
که رشد زیادي داشـته   بیان داشتند کاشت گیاهان پوششی در مواقعی

گردد، مطابقت باشد باعث رقابت مستقیم و کاهش رشد گیاه اصلی می
  . دارد

  
 

 
  عملکرد دانه سویا تحت تأثیر کاربرد و عدم کاربرد گیاهان پوششی - 9شکل 

 Fig. 9- Effect of cover crops on soybean yield  
T1 ،T2 ،T3  وT4 :و خلر،  ررتیب تاریخ کاشت اول شنبلیله، ماشک، شبدبه تT5 ،T6 ،T7  وT8 : ،به ترتیب تاریخ کاشت دوم شنبلیله، ماشک، شبدر و خلرT9  وT10 : به ترتیب

  هاي هرز کاشت سویا بدون گیاه پوششی در شرایط بدون وجین و وجین علف
T1, T2, T3 and T4: Simultaneous planting of soybean with fenugreek, winter veteh, Persian clover and chickling pea,T5, T6, T7 and T8: 
Planting of fenugreek, winter veteh, Persian clover and chickling pea and T9 and T10: Monoculture of soybeans in weedy, and weed 

free respectively. 
 .دار است معنی اختالف حداقل دار در سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون ده عدم اختالف معنیدهن وجود حداقل یک حرف مشابه نشان

Means within a same letters are not significantly different at α=0.05 based on LSD test. 
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 مربـوط  )هکتار در کیلوگرم 6/3792(عملکرد دانه سویا  بیشترین

که بـا   )9 شکل( باشد تاریخ کاشت دوم می کاشت ماشک در تیمار به
 هاي توجه به مشاهده کمترین شاخص سطح برگ و ماده خشک علف

، افـزایش عملکـرد   )8و  4هـاي  شکل(ماشک تأخیر  در کاشت باهرز  
افزایش عملکرد گیاه زراعـی در  . سویا در این تیمار دور از انتظار نبود

ارش شـده اسـت   حضور گیاهان پوششی توسط برخی از محققان گـز 
(Campigila et al., 2010; Ramroudi et al., 2010)  این گیاهان

هاي رقابت و آللوپاتی باعث کاهش رشد و تواند از طریق مکانیسممی
 ,.Uchino et al)یوچینو و همکاران . گردندهرز   هايیا رویش علف

روز پس از کاشت  21که کاشت گیاهان پوششی بیان داشتند  (2009
درصدي  68درصدي عملکرد سویا و  29ن اصلی، باعث افزایش گیاها

 .گردد عملکرد ذرت می
 

  گیرينتیجه
نتایج حاصل از این بررسی بیانگر ایـن بـود کـه در اکثـر مـوارد      

  هاي تجمع ماده خشک علف بیشترین شاخص سطح برگ و همچنین
که  به دست آمده است) مترسانتی 0-20(کانوپی در الیه ابتدایی هرز 

انـدازي سـویا و   رسد به دلیل توانایی رقابتی بـاال و سـایه   به نظر می

حـداکثر میـزان   . باشـد  میهرز   هاي گیاهان پوششی در رقابت با علف
هـاي مختلـف    شاخص سطح برگ و تجمع ماده خشک سویا در الیه

کانوپی بسته به نوع گیاه پوششی و زمان کاشـت آن متفـاوت بـوده    
شاخص سطح برگ و مـاده خشـک در    بررسی تغییرات عمودي. است
هاي مختلف اجتمـاع گیاهـان پوششـی نشـان داد کـه گیاهـان        الیه

از شـاخص سـطح بـرگ و مـاده خشـک      تأخیر  پوششی در کاشت با
در تیمـار کاشـت   . اند کمتري نسبت به کاشت همزمان برخوردار بوده

 صـفر (روز بعد از کاشت سویا کمترین مجموع سطح برگ  21ماشک 
گـرم بـر    صـفر (هرز  و کمترین ماده خشک کل علف) مربعمتر سانتی

ماشـک موجـب تولیـد    تـأخیر   دست آمد، همچنین کاشت با به) بوته
در شـرایط   )هکتـار  در کیلوگرم 6/3792(عملکرد دانه سویا  بیشترین

کننـدگی رشـد   شـد کـه بیشـترین توانـایی سـرکوب     هرز  حضور علف
این گیاه . داشته است را نسبت به سایر گیاهان پوششیهرز   هاي علف
هاي رقابت و آللوپاتی باعث کاهش رشد و تواند از طریق مکانیسممی

توان از این گیـاه پوششـی   بنابراین می. گرددهرز   هايیا رویش علف
هاي شیمیایی سویا بدون استفاده از نهادههرز   هايجهت کنترل علف
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Introduction 

Amount and vertical distribution of leaf area are essential for estimating interception and utilization of solar 
radiation of crop canopies and, consequently dry matter accumulation (Valentinuz & Tollenaar, 2006). Vertical 
distribution of leaf area is leaf areas per horizontal layers, based on height (Boedhram et al., 2001). Above-
ground biomass is one of the central traits in functional plant ecology and growth analysis. It is a key parameter 
in many allometric relationships (Niklas & Enquist, 2002). The vertical biomass distribution is considered to be 
the main determinant of competitive strength in plant species. The presence of weeds intensifies competition for 
light, with the effect being determined by plant height, position of the branches, and location of the maximum 
leaf area. So, this experiment was conducted to study the vertical distribution of leaf area and dry matter of 
soybean canopy in competition with weeds and cover crops. 

Materials and methods  
This experiment was performed based on complete randomized block design with 3 replications in center of 

Agriculture of Joybar in 2013. Soybean was considered as main crop and soybean and Persian clover (Trifolium 
resupinatum L.), fenugreek (Trigonella foenum–graecum L.), chickling pea (Lathyrus sativus L.) and winter 
vetch (Vicia sativa L.) were the cover crops. Treatments were included cover crops (Persian clover, fenugreek, 
chickling pea and winter vetch) and cover crop planting times (simultaneous planting of soybean with cover 
crops and planting cover crops three weeks after planting of soybeans) and also monoculture of soybeans  both 
in weedy and weed free conditions were considered as controls. Soybean planted in 50 cm row spacing with 5 
cm between plants in the same row. Each plot was included 5 rows soybeans. Cover crop inter-seeded 
simultaneously in the main crop. Crops were planted on 19 May 2013 for simultaneous planting of soybean. The 
dominant weed species were green foxtail (Setaria viridis L.), foxtail grass (Alopecurus myosuroides Huds), and 
red root pigweed (Amaranthus retroflexus L.) in the experimental field. The other weed was considered as the 
others. At the soybean canopy closure stage, a vertical card board frame marked in 20-cm increments was used 
in the field as a guide to cut standing plants including soybean, cover crops and weeds. In each vertical layer of 
canopy, leaves and stem samples were separated. The leaf area both crops and weeds were measured with a leaf 
area meter LICOR-3000A (LI-COR, Lincoln, NE, USA). Stem and leaf samples oven dried. 

Results and discussion  
The results showed that the maximum leaf area and dry matter of soybean was varied in different layers of 

canopy depending on the type of cover crop and cover crop planting time, while delaying in planting of cover 
crop causes lower leaf area and dry matter than the plants were planted at the same time with soybean. In most 
cases, the maximum leaf area index and dry matter accumulation of weeds were obtained in primary layer (0-20 
cm). The maximum weed leaf area (290.4 cm2) was observed in simultaneous planting of soybean with 
fenugreek and maximum of total weed dry matter (12.4 g.plant-1) was observed in soybean without weeding, 
while the minimum of weed total leaf area and total weed dry matter (0 cm2 and 0 g.plant-1, respectively) was 
achieved in planting of winter vetch after 21 days of soybean planting. Also delayed planting of winter vetch 
produced the maximum grain yield (3792.6 kg.ha-1) of soybean in weedy plots, where it had the greatest weed 
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suppressive ability than other cover crops.  
Conclusion 

Winter vetch can suppress weed with competition and allelopathic mechanism, so we can conclude that 
winter vetch planting21 days after soybean planting is suitable replacement for weed suppression in sustainable 
agriculture.  

Keywords: Canopy structure, Chickling pea, Persian clover, Winter vetch 
 

References 
Boedhram, N., Arkebauer, T.J., and Batchelor, W.D. 2001. Season-long characterization of vertical 

distribution of leaf area in corn. Agronomy Journal 93: 1235-1242. 
Niklas, K.J., and Enquist, B.J. 2002. On the vegetative biomass partitioning of seed plant leaves, stems, and 

roots. American Naturalist 159: 482-497. 
Valentinuz, O.R., and Tollenaar, M. 2006. Effect of genotype, nitrogen, plant density, and row spacing on the 

area-per-leaf profile in maize. Agronomy Journal 98: 94-99. 
 


