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  دهیچک

رگ  بلیزان کلروفی عملکرد و مي هرز بر عملکرد، اجزايهاعلفتروژن و تداخل یر سطوح مختلف نی تاثیابیبه منظور ارز 
در هر دو .  اجرا شد1384-85 يهاز، در سالی دانشگاه تبري دانشکده کشاورزیقاتیستگاه تحقی در ایشیا، آزمای سودر

چهار سطح . دیگرد سه تکرار انجام  دری کامل تصادفيهاه بلوكی با طرح پا خرد شدهيهاکرت در قالب هاشی آزما،سال
 در يسر هرز در دو يهاعلف دوره تداخل 10 و ی اصليهاکرتدر لوگرم در هکتار ی ک60 و 40، 20تروژن صفر، ین

، )هاظهور لپه (Ve يمراحل رشد شدن يسپر تا فصل رشد يها از ابتداکرت ، اوليسردر .  قرار گرفتندی فرعيهاکرت
1V) يان برگ سه برگچهیاول( ،4V) يان برگ سه برگچهیچهارم( ،1R) یدهشروع گل ( 3وR) له یوسهب )یدهامیشروع ن

 ي براهاکرت دوم يسر در .دینگردن اعمال ی وجرشد، تا آخر فصل پسس  از علف هرز شدند وي عارین  دستیوج
،  شدن مرحله مربوطهي فصل تا مرحله مورد نظر آلوده به علف هرز بودند و پس از سپريمراحل ذکر شده از ابتدا

  تعدادام ویعملکرد دانه، تعداد ن ،هاآنمار شاهد آلوده به یتر  هرز ديهاتداخل علف.  اعمال شد رشدتا آخر فصلن، یوج
سه با ی درصد در مقا05/18 و 01/13، 55/54، 52/49، 42/48ب یام و وزن هزاردانه را به ترتیبوته، تعداد دانه در ن دانه در

 ،4V يا در مراحل رشدیسول یزان کلروفی م،علف هرزآلوده به شاهد در مار ین تیچنهم. شاهد بدون علف هرز کاهش داد
1R 3 وR ش سطوح یبا افزا. دا کردیپن علف هرز کاهش دوسه با شاهد بی درصد در مقا42/21 و 33/17، 68/14ب یبه ترت
 دورهطول ش یبا افزاتروژن یه سطوح نیدر کلل یزان کلروفیمحال نیبا ا. افتیش ی صفات فوق افزا همهریتروژن مقادین

ش یش و با افزای افزایجی از علف هرز، به طور تدريش دوره تداخل عاریل با افزایان کلروفزیم.  کاهش نشان داد،رشد
 هرز بر يهاعلف یج نشان دادند که اثرات رقابتینتا .دا کردیپ کاهش یجی تدر صورتدوره تداخل آلوده به علف هرز به

ا با یت رقابت سویتر قابلشیش بیب افزاتروژن سبیش سطوح نیتر است و افزاشیتروژن بین نیی در سطوح پا،ای سويرو
  . هستند هرز سودمندتر يهاعلفسه با یا در مقای سويتروژن برای ني سطوح باالن،ی و بنابراگرددی هرز ميهاعلف

 
  تروژنی نل وی کلروف عملکرد،يا، عملکرد و اجزای هرز، سويهاعلف تداخل :يدی کليواژه ها
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Abstract 

In order to evaluate the influence of nitrogen (N) rate and weed interference durations on grain 

yield, yield components and chlorophyll (SPAD) value of soybean, a set of experiments were 

conducted in the Research Station of the University of Tabriz, Iran, during 2005 and 2006. The 

experiments were carried out as split-plot, based on randomized complete block design with 

three replications. Nitrogen application rates (0, 20, 40 and 60 kg/ha) were included in the main 

plots and 10 weed interference periods (two sets) in subplots. Soybean was either kept free of 

weeds for Ve, V1, V4, R1 and R3 growth stages (GS) or weeds were allowed to grow for the 

corresponding periods, and subsequently kept weed free. Weed infested conditions for the entire 

growing season led to 14.68%, 17.33%, 21.42%, 49.52%, 54.55%, 13.01%, 18.05% and 48.42% 

reduction in SPAD value of V4, R1 and R3 GS of soybean, pods and grains weight and grain 

yield, respectively, as compared with full season weed-free control treatments. These traits were 

positively influenced by increasing N levels and consequently better vegetative growth was 

observed. However, SPAD value showed a decreasing trend with the progress of soybean GS 

for all levels of N. SPAD value gradually increased in response to increasing weed-free period 

compared with the weedy control and gradually decreased in response to increasing weed-

infested period compared with the weed-free control. The results suggested that the adverse 

effect of weed competition on soybean is more apparent at low N levels and increasing the 

amont N provides a competitive advantage for soybean over to weeds thus high N rates are 

more beneficial to the crop than to the weeds.  

 

Keywords: Chlorophyll (SPAD) value, Grain yield and yield components, Nitrogen, Soybean 

(Glycine max), Weed interference 
  مقدمه
 يل سـازگار یبه دل) Glycine max (L.) Merrill(ا یسو

ن یروتئد روغـن و پـ  یـ  مختلـف، تول ییط آب و هوا   یبا شرا 
ــاال ــاگونو ب ــاربرد گــسترده مــصارف گون ــراي ا، ک  ي ب

ن یـ ا. )1379 همکـاران  و   ياریآل(ور دارد   یانسان، دام و ط   
 ين دانـه هـا   یر کشت در بـ    ید و سطح ز   یاه از لحاظ تول   یگ

  .)1382  نامیب( در مقام اول قرار دارد رانیا یروغن
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  ٣                                    د،  اجزاي عملكرد و ميزان کلروفيل برگ در سوياتاثيرسطوح مختلف نيتروژن و تداخل علف هاي هرز  بر عملكر
 

 هـرز در  يهـا علـف  از خـسارت  يریجلوگامروزه  
 یید مواد غـذا   یش تول ی افزا یجزء اصل ن به   ی نو يکشاورز

نـه  ی هز در حال حاضر  . )1380 يموسو(ل شده است    یتبد
اهـان  ی گ مـزارع  هـرز ي صرف مبارزه با علـف هـا    يادیز

ــ ــیزراع ــه .  شــودی م ــه در ســال یطورب  ارزش 2000 ک
 سهمارد دالر بوده که    یلی م 29 آفت کش ها     یتجارت جهان 

رچ  درصد، قـا   27 درصد، حشره کش ها      48علف کش ها    
  CPA(  درصـد 6دات یـ ر تولی درصـد و سـا  19کش هـا  

2002(.  
ت یـ ا دو جمعیاه ی که در آن دو گ    است يندیتداخل فرا       

ن ی بـ  یتداخل منف .  دارند یگر اثر متقابل منف   یکدی بر   یاهیگ
از نـوع  ( یق رقابـت و آللوپـات  یـ  از دو طر  یاهی گ يهاگونه
م از جملـه مهـ    . )1988چ  یرادوسـو ( شود   ی اعمال م  )یمنف
 توان به نـور، آب،  یاهان مین عوامل موثر در تداخل گ  یتر

زان جذب خالص، نـسبت سـطح بـرگ و     ی، م ییعناصر غذا 
 اشـاره  ییش فـضا یـ آراو ، تـراکم    یاهیساختار اشکوب گ  

ه اثـرات  یتداخل شامل کل . )1380 همکاران و   یکوچک(کرد  
گر یکدیستم بر   یک اکوس یاهان در   ی است که گ   يان آور یز

اهـان  یگن یزان تداخل بـ   یم. )1980مدال  یز(  کنند یاعمال م 
 با تراکم و طول یمی هرز تناسب مستقي و علف ها  یزراع

ل کـاکس   یو( به علف هرز دارد      یاه زراع یگ یدوره آلودگ 
 است کـه    ییای پو يندهای از فرا  ي رقابت مجموعه ا   .)1987

 کنـد  ین میی منابع را تعيعرضه، تقاضا، جذب و بهره ور 
ــه دو ی از تعــاری برخــدر. )2001انز یباســت( ف، رقابــت ب

رقابــت . م شــده اســتی تقــسی و تــداخلیصــورت انتفــاع
ت یـ ا هـر دو جمع    یـ اه  یـ  است کـه هـر دو گ       ی حالت یانتفاع

ا مـشابه   یـ کـسان   ی از منابع    ي در بهره بردار   ی سع یاهیگ
ا یـ اه یـ  است کـه هـر دو گ      ی حالت یاما، رقابت تداخل  . دارند
ا ترشح ی و يازه اند یق سا ی از طر  ي به نحو  یاهیت گ یجمع

ــ  ــواد ش ــدگییایمیم ــدی ی در زن ــ یک ــت م ــد یگر دخال  کنن
  .  )1379 همکارانر و یجوانش(

 ي هفتـه ا 6 تـا   4ک دوره   یـ قات نـشان دادنـد کـه        ی     تحق
د یـ  هرز در آغاز فصل رشد، اجازه تولي از علف ها  يعار

ط آب و ی از شــرایعیحـداکثر محــصول را در دامنــه وســ 
 علف هرز بعد  نوعهر.  کندی فراهم مای سوي را برا  ییهوا
ا یـ ا گذاشته و ی برسوی تواند تاثیر چندانین دوره، نم یاز ا 

 و  1981 همکـاران کوبـل و    ( عملکرد موثر باشـد      يبر رو 

 نگـه   )2002(  و همکـاران   به باور رائو  . )1987ل کاکس   یو
 ي از علف هـرز بـرا      يا به صورت عار   یداشتن مزارع سو  

 یبـه صـورت معنـ   ، عملکـرد را   يک ماه بعد از بـذر کـار       ی
 ي که مزارع در تمام طول فـصل عـار         ی همانند حالت  يدار

اسـتاف  .  دهدیمافزایش  , شودی مياز علف هرز نگه دار 
ا را  ی دامنه دوره بحرانی کنترل علف هرز در سـو         )2004(

از اولین تا سومین مرحلـه بـرگ سـه برگچـه اي از دوره      
ــوده اســت )2V - 3V(رشــد ســویا   ــر نم ــی از .  ذک برخ

ران دوره بحرانی رقابت علف هاي هرز با سـویا      وهشگژپ
 کردند و اظهار نمودند کـه بـراي جلـوگیري از         یرا بررس 

 هفته پس از 4 تا 2افت عملکرد، مزرعه سویا باید به مدت        
ــاگود و (ســبز شــدن آن، عــاري از علــف هــرز باشــد    ه

 همکـاران  و شـاو و    1987تر  یس و ر  ی هر ،1980 همکاران
، )2000ت یـ کراسـتر و و (ور  کسب نـ   ي رقابت برا  .)1991

 و رطوبــت )2001 همکــارانلــسن و یهاگــارد ن(تــروژن ین
 کاهش عملکـرد  ی، سه عامل اصل  )2002هاگر و همکاران    (

 دیگــر ياز ســو.  گردنــدی محــسوب مــیاه زراعــیــدر گ
ن عوامـل محـدود کننـده       یتروژن و علف هرز از مهمتـر      ین

 هـست کـه     ین در حـال   یـ ا.  هستند یاه زراع یگع  یرشد سر 
ر غلظـت  یم تحت تاثیر مستقیز به طور غ  یل ن یان کلروف زیم
  .تروژن قرار داردین

، یاهـان زراعـ   ی گ ی به عملکرد واقعـ    یابیامکان دست         
 ماننـد   یاهیدر گ .  هرز وجود ندارد   يبدون کنترل علف ها   

ــ ا، یســو ــد اقل ــاگونی مانن ــف، یعوامــل گون م، فاصــله ردی
نـه  گو نـوع  ووضعیت رشد سویا، جمعیت علف هاي هرز   

  باشـند یمـ  کاهش عملکرد مؤثر    زانیمدر  هاي علف هرز    
 ي از تداخل علـف هـا    یکاهش عملکرد ناش  ). 1372 یفیلط(

ا ی هرز در سو  ينه کنترل علف ها   یجه آن هز  یهرز و در نت   
د محـصول بـه خـود    ی تولينه هایدر هزرا ن سهم   یشتریب

 انجام گرفتـه در  يبراساس برآوردها .  دهد یاختصاص م 
 هـرز در  يم کنترل علـف هـا     ینه مستق یزر ه ی اخ يها سال

چاندلر و  ( است   يدی درصد ارزش محصول تول    17حدود  
ا در یعملکـرد سـو  . )1987ل کـاکس    یـ  و و  1984 همکاران

  درصد   25مناطق معتدل بر اثر رقابت با علف هرز تا حد           
در هــرز  کنتـرل علــف هـاي   نی همچنــ وبـد ای یمــ کـاهش 

صـد افـزایش     در 100ا را تا    ی عملکرد سو  ،مناطق گرمسیر 
 ثلـث اول دوره زنـدگی سـویا مهمتـرین مرحلـه             .دده یم
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کنترل علف هرز به منظور کـسب حـداکثر عملکـرد اسـت             
کاهش عملکرد  ) 1381( نسب   يدباغ محمد . )1372 یفیلط(

 درصـد، هـاگر و   63 را سورگومجه تداخل با یا در نت یسو
تـداخل  جـه  یا در نت  ی کاهش عملکـرد سـو     )2002(همکاران  

ــروس را  ــاج خ ــاران  43 ت ــل و همک  )2003( درصــد، تران
جه تداخل علـف هـرز تـوق        یا را در نت   یکاهش عملکرد سو  

 و همکاران ی درصد، راع42 تا  25 یآلودگزان  یمبسته به   
ــو )2005( ــرد س ــاهش عملک ــا  یا را در نتی ک ــداخل ب ــه ت ج

 کـاهش   )1984(ویلیـامز و هـایز       و    درصـد  57 ،موسورگ
 ان دور تمـام  در   ا را در اثـر رقابـت بـا قیـاق          یعملکرد سو 

  .  درصد گزارش نمودند88 یرویش
تـروژن  ی نیت دسترسـ یاه به قابلیل در گیزان کلروف یم     

اه، وابـسته اسـت   یتروژن توسط گی جذب نییخاك و توانا 
ت در مـزارع بـه شـمار    یری مهم مـد عواملنها از جمله   یو ا 
جهت حداقل نمودن    .)2004 جی چاپ و بو   جانگز( روند   یم

 يضـرور تروژن،  ی ن هدر رفتن  و تروژنین ينه کودها یهز
ن کــردن یتـروژن، بعــد از معـ  ین يدارا ي کودهــااسـت تـا  

 همکـاران بـو و  یف( آنهـا مـصرف شـوند     يزان سودمند یم
 -502SPADل سـنج    ین منظور دستگاه کلروف   یبد. )1998

ل و مقـدار    یـ زان کلروف یـ  م يریـ انـدازه گ   ي توانـد بـرا    یم
 همکـاران  و  نتـو (اهـان اسـتفاده شـود       ی گ  در تروژن کل ین

ک رابطـه  یـ  اسـت کـه    از آن  یر حـاک  یمطالعات اخ  .)2005
ــنزد ــی ــن میک ب ــزان غلظــت کلروفی ــوا ی ــرگ و محت  يل ب
تروژن بـرگ در  یت نیرا اکثریتروژن برگ وجود دارد، ز  ین
    .)1993 همکارانپترسون و (ل قرار دارد یلکول کلروفوم

زان نــور یــ مي، برمبنـا یک کــانوپیـ ن ییاز رأس تـا پــا      
تـروژن  ی با کم شدن شدت نور، مقدار ن     ی به کانوپ  يورود
 به حداکثر فتوسنتز در برگ الزم    یابی دست   ي برا يکمتر
نکـه شـدت   یبـا توجـه بـه ا    . )2002ر یمایگاستل و ل(است 

ن حـال  ی و در عـ   یکـ یک صـفت ژنت   یـ ا  یفتوسنتز برگ سو  
 يریـ  تـوان بـا انـدازه گ       ین م یط است، بنابرا  یمتأثر از مح  

ط متفـاوت   ی مختلف در شرا   يمارهایآن، شدت فتوسنتز ت   
 ينـد ی فتوسنتز فرا  يرین حال اندازه گ   ی با ا  .ن نمود ییرا تع 

ط آب و ی بـه شـرا   ،ازمند مهارت و دقت اسـت     یر، ن یوقت گ 
ــ دارد و در مقیهــوا بــستگ ــ زياس هــای اد در عمــل بــا ی

ــشکالت ــه اســت یم ــه ا .  مواج ــه ب ــا توج ــب ــشکالت، ی ن م
 با ي باالتری که همبستگ  يگری د يهااریمعپژوهشگران از   

ــ بــرآورد ميشــدت فتوســنتز دارنــد بــرا  زان فتوســنتز ی
ل متـر   یـ کلروف ).1992 همکـاران وود و   ( کنند   یاستفاده م 

502 SPAD- ص دهنـده  یله سـاده، ابـزار تـشخ    یک وسـ  ی
سه بـا  یـ در مقا . هـا هـست     بـرگ  ي سبز يا محتو ی يسبز

ن ابـزار، سـبب     یـ ، اسـتفاده از ا    یبـ ی تخر ی سنت يروش ها 
نتـو و   ( شـود    یت، فـضا و منـابع مـ        در وقـ   ییصرفه جو 
 در  یبـ ی تخر يریـ بـا توجـه بـه نمونـه گ        . )2005 همکاران
 ي بـرا ل متریاستفاده از دستگاه کلروف ،یمی قديروش ها
 از مـشکالت    ياریدر رفع بس  ل  یزان کلروف ی م يریاندازه گ 

ل ی به دل  )1995( ما و همکاران      بر اساس اظهار   .د است یمف
ل آن در ارتباط   یان کلروف زینکه شدت فتوسنتز برگ با م     یا

 حـساس و  ي تواند به عنوان ابـزار    یل متر م  یاست، کلروف 
 مختلـف از نظـر   يمارهاین تفاوت ت  ییسودمند در جهت تع   

 سنجش مطلـوب    ي برا ياریشدت فتوسنتز عمل کند و مع     
   .آنها باشد

 ي هرز یکی از عناصر کلیـدي بـسیار   هايعلفمدیریت      
گـر  ی دياز سو. ود شیاز نظامهاي کشاورزي محسوب م    

علـف  مدیریت عناصر غذایی یک استراتژي براي مـدیریت   
 درتـاثیر نیتـروژن   تعیـین  مـورد  در  . باشـد  ی م  هرز هاي

 يمحدودقات یتحق ی با گیاهان زراع    هرز علف هاي تداخل  
 بـا   تـداخل علـف هـاي هـرز       ن حـال  یبا ا  .استانجام شده   

ربرد  کا و تولید   ر تاثیرگذار ب  عواملیکی از    یگیاهان زراع 
ایـن  با توجه به    .  است د محصول یتولنیتروژن در   مطلوب  

ه سـطوح نیتـروژن       ب  مربوط يها  آزمایش  از ياریبس که
 از پـژوهش    ي بسیار در محیط هاي عاري از علف هرز و       

 محدودیت نیتروژن    عدم طیشرا کنترل علف هرز در      يها
 اثرسـطوح مختلـف      ارزیـابی  بنـابراین ،   اسـت  انجام گرفته 

 يل علف هـاي هـرز  بـر عملکـرد،  اجـزا            نیتروژن و تداخ  
 یشیل برگ در مراحل حساس رویزان کلروفیعملکرد و م  

ــ و ا شــودی مــی تلقــ یــک ضــرورت ســویایشیــو زا ن ی
   .ن راستا صورت گرفته استیپژوهش در ا

  
  هامواد و روش

 و  1384 ی زراع ي در سال ها   ي مزرعه ا  يها شیآزما     
 دانـشگاه   يورز دانشکده کشا  یقاتیستگاه تحق ی در ا  1385
. دیـ اده گردیـ  پ ) کـرکج  یاراض(ز  یز واقع در شرق تبر    یتبر
ک یـ  ین حداقل، متوسط و حداکثر ساالنه دما در ط        یانگیم
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  ٥                                    د،  اجزاي عملكرد و ميزان کلروفيل برگ در سوياتاثيرسطوح مختلف نيتروژن و تداخل علف هاي هرز  بر عملكر
 

گراد ی درجـه سـانت  16 و 10، 2/2ب  ی ساله به ترت   10دوره  
 متـر  یلـ ی م 3/271انه برابـر بـا      ی سـال  یو متوسط بارنـدگ   
 1360ا  یـ ن منطقه از سطح در    یارتفاع ا  .گزارش شده است  

 46° 17'ب یـ بـه ترت آن  ییایـ متر و طـول و عـرض جغراف      
  .)1377جعفرزاده (  استیشمال  38°05' و یشرق
ــا       ــرایــج تجزینت ــه 1385 و 1384 ســال يه خــاك ب  ب
  218  وEC :186  و5/7  وpH :2/7  يب، بـــــرا یـــــ ترت
 قـسمت   260 و   240: می متـر، پتاسـ    یکروموس بر سانت  یم

تـروژن  یون، ن یـ لیت در م   قسم 14 و   19: ون، فسفر یلیدر م 
ــ 036/0 و 16/0 ــاده آل درصــد،  85/0 و 9/0 ی درصــد، م
 درصد  24 و   26: لتی درصد، س  8/62 و   8/58: زان شن یم

قطعـه زمـین    .دی درصد گزارش گرد 2/13 و   2/15: و رس 
 قبـل  ی سال زراع5ش در ی آزماي  انتخابی محل اجرا  يها
  قبـل از  ی سال زراعـ   5ونجه و در    یر کشت   ی ز 84  سال از

ک یـ  .ت اختـصاص داشـ    ي به کشت ذرت علوفه ا     85 سال
ز، صـورت گرفـت و در       ییق در فـصل پـا     یشخم نسبتا عم  

ه یـ ش تجزیج حاصـل از آزمـا  یفصل بهار با توجه بـه نتـا     
ب یـ ، بـه ترت )1377جعفـرزاده   ( ی قبل يها شیخاك و آزما  

لــوگرم در هکتــار ســوپر فــسفات و ی ک5/43 و 40مقــدار 
سک مخلـوط  یـ د و بـا د م به خاك اضافه ش  یسولفات پتاس 

  .دیگرد
 یژگـ ی منطقـه و و یمـ یط اقلیبا در نظر گـرفتن شـرا            

ج یا و بـا اســتناد بـه نتــا  ی ارقــام مختلـف ســو یفـ ی کيهـا 
 ي در رابطه با ارقام سازگار و مناسـب بـرا         یقات قبل یتحق

 نــسب يدبــاغ محمــد ،1379 همکــاران و ياریــآل(منطقــه 
از گـروه  (مز  ایـ لی رقـم و   )2005 همکاران و   یو راع  1381
  .دیش انتخاب گردی انجام آزماي برا)3 یدگیرس

-کـرت  صورته ب یش ها در هر دو سال زراع      یآزما       
هـاي کامـل تـصادفی و       پایه بلوك  با طرح   خرد شده  يها

 طـوري کـه فـاکتور اصـلی       ه   بـ  .ندبا سه تکرار انجام شـد     
 n 3  =60 و 0n ،20= 1n، 40= 2n  =0 ،ح نیتـروژن وسط

 بالفاصـله بعـد از     بـود کـه    ،روژن در هکتـار   کیلوگرم نیتـ  
 بـه صـورت سـرك بـه      مرتبـه ک  ی يارین آب یکاشت با اول  

علـف  تـداخل   ءدوره (w)فـاکتور فرعـی   . ضافه شد خاك ا 
  :بودر یبه شرح ز هرز هاي

 Weed- Infested) هرز علف هايدوره آلودگی به ) الف
Period(:            محـدوده   5در این قـسمت از پـژوهش در طـی 

 Ve تـا مراحـل   ف پـس از سـبز شـدن سـویا           ی مختل زمان
 4V، )ين بــرگ ســه برگچــه ایاولــ (1V، )ظهــور لپــه هــا(
و ) یشروع گـل دهـ     (1R،  )ين برگ سه برگچه ا    یچهارم(
3R)  ولـی   ند هرز کنترل نـشد    علف هاي  )یام ده یشروع ن 

 پس از گذشت مراحل فوق، تا انتهاي فـصل رشـد سـویا،            
  .ند هزر به طور کامل کنترل شدعلف هاي 

 :Weed- Free Period)( هـرز علف هـاي دوره فقدان ) ب
 محدوده زمانی مختلـف  5در این قسمت از تحقیق در طی       

 Ve ، 1V، 4V ،1Rتـا مراحـل  پـس از سـبز شـدن سـویا     
 هرز کنترل و پس از گذشت این محـدوده          علف هاي   3Rو

 هـرز مزرعـه     علف هـاي  زمانی، تا آخر فصل رشد سویا       
  . نددکنترل نش

ــژوه        ــن پ ــاملای ــشی و  120ش ش ــرت آزمای ــدد ک  ع
. بـود )  متـر 5 × 1( مترمربع   5 یشی آزما کرتمساحت هر   
 متـر و    ی سـانت  20ف کاشت با فاصـله      ی رد 5در هر کرت    

 يبـرا . جـاد شـد   ی ا ی جنـوب  -ی متر در جهت شـمال     5طول  
هـا، هـر بلـوك بـه دو           بلـوك  یکنـواخت یر  ی از غ  يریجلوگ

 ر قـسمت اول  یـ م و قـسمت دوم بلـوك در ز        یقسمت تقـس  
 بـا بـذر  . )1388زاده و مقـدم   یـ ول(همان بلوك قرار گرفت     

 Bradyrhizobiumا بـه نـام   ی مخـصوص ســو يبـاکتر 
japonicum  از   بـذر،  ي آغشته سـاز   يبرا. دیآغشته گرد 

 70 ي برا ي گرم باکتر  250 درصد ساکاروز و     10محلول  
. )1379 همکـاران  و   ياریـ آل(لوگرم بـذر اسـتفاده شـد        یک

 و در بـستر     ) پـشته  ي جو نبدو( یفیکاشت به صورت رد   
 ی در فاصـله زمـان     یشیـ مزرعه آزما . مسطح انجام گرفت  

  . بوته در متر مربع بود50 ییتراکم نها.  شدياری آبالزم
ا، با قـرار دادن     یک سو یولوژیزی ف یدگیدر مرحله رس        

 متـر بـه طـور       ی سـانت  25/0× 25/0بـه ابعـاد      یچهارچوب
رز واقـع در    هـ  يعلف ها  نقطه از هر کرت،      4 در   یتصادف

ن یـی و پـس از تع    شـده   ده  یـ چهارچوب از سـطح خـاك بر      
بعـد از قـرار     علـف هـرز  يک از گونـه هـا     ی هر ، آنها تعداد
 بـا  ی ساعت در آون 48به مدت   جداگانه   پاکت   کی دردادن  

سـپس وزن خـشک   . گرفتنـد  گـراد قـرار   ی درجه سانت  70
 کـه تــا  ییمارهـا یدر مـورد ت . دیــثبـت گرد ن و یتـوز آنهـا  
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 يعلـف هـا  ا آلوده بـه     ی سو ي از فنولوژ  یمراحل مشخص 
علـف   ،ي و پس از گذشت آن محـدوده فنولـوژ  ندهرز بود 

 يان فصل رشد حذف شدند، نمونه بـردار     ی هرز تا پا   يها
ش از حـذف   ی پـ   بالفاصله ، هرز يعلف ها  از   ين سر یدر ا 

  .آنها انجام گرفت
ها در سـه مرحلـه       ل برگ یزان کلروف ی م يریاندازه گ        

شـروع   ،)4V( يبرگچـه ا ه ن بـرگ سـ   یارم چه یکیفنولوژ
بـا اسـتفاده از   ) 3R (ی و شروع غـالف دهـ    )1R (یگل ده 

 انجـام  )1989  نـام یب( -502SPAD ل متریدستگاه کلروف 
 تک يها  برگین رگبرگ اصلیاز طرف ن منظور   یبد. گرفت

 ي سه برگچه ايها برگچه گره اول و هر سه برگچه برگ   
بـاال در هـر   ن بـه    ییپااز  ب  یبه ترت ک بوته   ی در   ظاهر شده 

 ن سه عـدد   یانگی و م  شد يریاندازه گ ل  یزان کلروف یمبرگ  
مربوط به هـر بـرگ      اری به عنوان مع    هر برگ  يبرگچه ها 

ار یها، به عنوان مع ن تمام برگ  یانگی و م  در نظر گرفته شد   
 نیـ  ا .)1995 همکـاران مـا و    ( دیـ منظور گرد اه  یل گ یکلروف

 430ه در ن نـور جـذب شــد  یبراسـاس تفـاوت بـ    دسـتگاه 
 750 و )b ،aل  یـ  کلروف یحداکثر طول مـوج جـذب     (نانومتر  
 و با فرض عدم عبـور نـور از          ) قرمز  مادون نور(نانومتر  

 و بـدون واحـد      80ن صفر تـا     ی ماب ي برگ، اعداد  يه ها یال
ا سـبز بـودن   یـ ل یزان کلروفی از مياری کند که مع یثبت م 

 ثبـت شـده توسـط       يداده هـا  ن کـه    یـ  نظر به ا   .برگ است 
502SPAD-  ثبـت شـوند،   یی بـاال يها  در برگ ، اگر فقط 
 را نـشان    یتـروژن در کـانوپ    ی ن يع عمود ی توانند توز  ینم

 نـشان دادن    ي بـرا  یین داده هـا   ی چنـ  علـت ن  یدهند، به هم  
 یقـــت کـــافداه از یـــتـــروژن در ســـاختار گیت نیــ موقع

 در  يری با اجتناب از نمونه گ     از این رو  . ستندیبرخوردار ن 
 یستیـ ج و دقت عمل، با    ی بهبود نتا  ي، برا ی فوقان يها برگ
 و بـه عنـوان      يریـ اه انـدازه گ   یـ  گ يها ل تمام برگ  یکلروف

چ ی چـاپ و بـو  جانگز(اه ارائه شود   یل گ ی از کلروف  ياریمع
2004(.  
ام بارور، تعداد ی صفات تعداد ن يریبه منظور اندازه گ         

ــه ــه در بوت ــهدان ــزار دان ــام رســ ، و وزن ه ــه هنگ  یدگی ب
 بوتـه برداشـت شـد و    10بـه تعـداد   محصول از هر کرت   
شگاه، صـفات فـوق الـذکر انـدازه         یـ پس از انتقال بـه آزما     

 متـر مربـع از هـر کـرت بـا      2سـپس  . دی و ثبت گرد  يریگ

ــرعا ــضمام  یت حاشــی ــه ان ــه 10ه برداشــت شــد و ب  بوت
 و پس از ثابت شدن وزن آنها به صـورت آفتـاب             یانتخاب

انـه  دعملکـرد  ن یـی  تعيبـرا  کامـل    يخشک، پس از بوجار   
  .مورد استفاده قرار گرفت

ــواختیپــس از آزمــون نرمــال بــودن داده هــا و          یکن
 مرکب صفات مورد مطالعـه      انسیه وار یها، تجز  انسیوار
ــرا ــايب ــار شی دو ســال آزم ــدل آم ــرح ي براســاس م  ط

 توسـط نـرم افـزار       يمحاسبات آمـار  . مربوطه انجام شد  
MSTAT-C  ن داده هـا بـا      یانگیسه م یمقا. صورت گرفت

 در سـطح احتمـال   )LSD( دار   یوش حداقل اختالف معن   ر
ها بـا اسـتفاده از نـرم افـزار       گراف. انجام گرفت  درصد   5

Excelدی رسم گرد.  
  
 

  ج و بحثینتا
    هرزيگونه و تراکم علف ها
 اهیـ گا ماننـد هـر   ی هـرز در سـو    يهاخسارت علف 

 و  تـداخل  علـف هـرز، طـول دوره         گونـه  بـه    یگر بستگ ید
 هـرز  يعلـف هـا   از ییت بـاال ی جمع.تراکم علف هرز دارد   

. ش در مزرعه وجـود داشـت   ی در هر دو سال آزما     یعیطب
عـدم  ( شـاهد  يکرت هـا  هرز در    يعلف ها ن تراکم   یانگیم

 عـدد در متـر   131، )کنترل علف هرز در تمام طول فـصل      
  سـلمک ب شـامل یـ  هرز غالب بـه ترت    يعلف ها . مربع بود 

Chenopodium album L. (C. a.)  ــروس ــاج خ ، ت
Amaranthus retroflexus L. (A. r.)چـــسبک ، 

Setaria viridis L. (S. v.)ــه  Acroptilon ، تلخ
repense L. (A. re.)،چک ی پConvolvulus arvensis 

L. (C. ar.)، توق Xanthium strumarium L. (X. s.) 
، درصـد  1 شـکل  .بودنـد  (.O. s)  هـرز يعلف هار یو سا

 هـرز  يلـف هـا    هرز غالـب را نـسبت بـه کـل ع           يعلف ها 
 شـفق .  دهـد ینـشان مـ  ن دو سال یانگیمزرعه بر حسب م 

 هــرز تــاج ي علــف هــازیــ ن )1379( و همکــاران کلوانــق
، یی کنگـر صـحرا    ،چک، چـسبک، تلخـه    یخروس، سلمک، پ  

زك یـ ، تـره ت   یرك، گـاو زبـان، علـف پـشمک        یـ هفت بند، پن  
ر، شــاه تــره، چچــم، خــردل ی، گــل گنــدم، خاکــشیوحــش
 را جـزء    یو قدومـه کـوه    ون  یش، فرف یسه کش ی، ک یوحش
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ز یـ  کـرکج تبر   یقـات یستگاه تحق ی هرز ا  ين علف ها  یمهمتر
 از مهمترین یکی نوع گونه هاي علف هرز     .گزارش نمودند 

ــل ــی رود     عوام ــمار م ــه ش ــت ب ــد رقاب ــوثر در فرآین  م
  .)2003 بمنیبسون و لی و ج2002 همکارانش و یداگوو(

 در مزرعه سـویا تنهـا علـف هـاي هـرز             یبه طور کل        
 مـی تواننـد در تـراکم زیـاد سـویا بـه       ،حجیم و بلند قامت  

رشد خود ادامـه دهنـد و موجـب کـاهش عملکـرد شـوند               
ا اکثرا از علـف  ی هرز مزارع سويعلف ها. )1372 یفیلط(

ا کـم  ی هرز تابستانه بوده و بسته به منطقه کشت سو  يها
ان کـه  یره گنـدم یـ  هرز ت يعلف ها . هستندش متفاوت   یو ب 
با در تمام کشور مـشابهند  یند تقری رو یا م ی سو  مزارع در

ان یره گنـدم یـ اق  از تی و قچسبکو اکثرا شامل سوروف،  
، انـواع  يزیـ  هرز پهن برگ مانند تـوق، تـاج ر   يو علف ها  

غک یر تیشو چک، گوش بره، غوزك یتاج خروس، خرفه، پ 
 يموسـو (  شـوند ی هـرز غالـب محـسوب مـ    ياز علف ها 

1380( . 
 در  هـرز يعلف ها وزن خشک   شیعملکرد دانه با افزا        

 ين با سـپر یهمچن). 2شکل(افت ی، کاهش طول دوره رشد 
ش ی هـرز افـزا    يعلـف هـا   شدن فصل رشد، وزن خـشک       

 يعلـف هـا   وزن خـشک    . )3شـکل   ( نـشان داد   را   يدیشد
 نـسبت بـه پـارامتر       ي تـر  ي مناسبتر و کاربرد   اریمعهرز  

 همکـاران  و   یپورسـل ( باشـد    ی هـرز مـ    يعلـف هـا   تعداد  
ــ2003 ــاران و يد و محمـ ــت و  ).2004 همکـ درك درسـ

ق یـ  شناخت دق  مندازی ن ،ت علف هرز  یریستم مد یتوسعه س 
 آنهـا بـا   ی و رقـابت   ی هرز و مطالعه اثرات تداخل     يعلف ها 

تعـداد  . )1995 همکارانکروز و   (  باشد یم یاهان زراع یگ
 یر بوده و گـاه یار متغی هرز در واحد سطح بس   يعلف ها 

 300 تـا    200تعـداد   . تر قابل تصور اسـ    یاد و غ  یار ز یبس
عدد از انواع علف هرز به دفعات در مزرعـه پنبـه، گوجـه              

 يموســو(ا مــشاهده شــده اســت ی، بــرنج و ســویفرنگــ
 فیزیکـو  ي هـا یژگـ ی از محققـان و  یده برخ یبه عق . )1380

زان مـواد  یم سطح مواد غذایی، ،pHشیمیایی خاك، مانند 
 آلی و ظرفیت تبادل کاتیونی در نحوه توزیـع علـف هـاي             

ز توزیـع گونـه     یـ ا ن یـ ارتفاع از سـطح در     .ر دارند یهرز تاث 
هاي علف هرز را در مـزارع تحـت تـاثیر قـرار مـی دهـد                  

 و 2003 همکــارانک و یــ کنزو،2003 همکــارانکــوگر و (
 علـف هـرز در   يع گونـه هـا   ی و توز  تراکم .)2004استاف  

ده مرتبط با مقدار عناصر     یچیک اثر متقابل پ   یجه  یا نت یسو
ن یـ ا.  اسـت یات زراعـ ی و عملی بارندگيلگو خاك، ا ییغذا

ا قـرار   یر منطقه رشد سـو    ی تحت تاث  يادیعوامل به طور ز   
  .)1987ل کاکس یو(رند ی گیم

گ گونـه  یـ  ی تـداخل ي از پژوهش ها، جنبه هـا    ياریبس     
 مدنظر داشته انـد، حـال آنکـه         یاه زراع یعلف هرز را با گ    

 يگوها هرز و با ال   ي از علف ها   یب متنوع یدر مزرعه ترک  
 تواننـد تـداخل    ی متفاوت موجـود هـستند و مـ        یجوانه زن 
ر قـرار دهنـد  ی را تحـت تـاث  یاه زراعـ  ی هرز با گ   يعلف ها 
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ز یـ  ن )1980(مدال  یبه اعتقاد ز  . )2001 همکارانن و   یمارت(
 هرز ياکثر مطالعات انجام گرفته در مورد رقابت علف ها     

ک یـ ک گونه علف هرز را بـر  یر ی فقط تاثیاهان زراع یبا گ 
ن یـ با توجه بـه ا   .  قرار داده اند   ی مورد بررس  یگونه زراع 

ــر و همکــاران  یحق ــی در تع) ب1993(قــت ون آک ن دوره ی
 ا اظهار نمودند که پـژوهش     ی هرز در سو   يتداخل علف ها  

 یعـ ی علـف هـرز طب  ي از گونه ها ی که در آن مخلوط    ییها
 ي تـر يج کاربردیرد، نتای گی قرار میمزرعه مورد بررس 

 علـف   یعـ یدر مطالعات پوشش طب   . هد داشت به دنبال خوا  
 علـف هـرز   ي از همه گونه هـا  یمخلوط( هرز مزرعه    يها

 هـرز   ي از علف هـا    يف گسترده ا  ی، ط )موجود در مزرعه  
 و یر واقعـ ی توانند تـاث   ی متفاوت، م  ی جوانه زن  يبا الگوها 

 یاه زراعی با گ هرزي علف هاتداخل دوره  ي بر رو  يادیز
  . ) الف1993 رانهمکاون آکر و (داشته باشند 

  

   تروژنياثر ن
تروژن بـر عملکـرد     یه مرکب نشان داد که اثر ن      ی تجز جینتا

ک درصـد و بـر   یـ دانه و وزن هزار دانه در سطح احتمال        
دانـه در بوتـه در سـطح     تعـداد  ام ویـ  صفات تعداد ن   يرو

ت ان حـال صـف    یـ  بـا ا   .اسـت  دار   یاحتمال پنج درصد معن   
 و وزن خـشک علـف       لیـ  کلروف زانیـ  م ام،یتعداد دانه در ن   

اثـر  . ر قـرار نگرفـت    یتحت تـاث   دار یمعنبه طور    هرز   يها
 ي تـداخل علـف هـا   يسال و اثر متقابل سال بـا دوره هـا         

هر چند سـال بـا   . شد دار یا معنیهرز بر عملکرد دانه سو 
  اما در  شت، هرز اثر متقابل دا    ي تداخل علف ها   يدوره ها 

ر در مقـدار    ییاثر متقابل عمدتاٌ از نوع تغ     ش  یسال آزما دو  
اد بـود و  یـ  تـداخل ز ير همـه دوره هـا  یبا مقادیتقربود و   

 دار شـدن    یمعنـ  ).داده درج نشده انـد    ( .روند عوض نشد  
 ي تواند از تفاوت در زمـان هـا       یاد م ین اثر به احتمال ز    یا

  .ه است شدی کشت ناشين هایز تفاوت در زمیکاشت و ن
ش سـطوح  ی با افزاداد که  نشان    ها نیانگیسه م یمقا

بـه جـز   (ام  یـ ام در بوته، تعداد دانه در ن      ی تعداد ن  ،تروژنین
، تعداد دانه در بوته، وزن هـزار دانـه،     )kg/ha40تروژن  ین

 4Vاه در هـر سـه مرحلـه       یل گ یزان کلروف یعملکرد دانه، م  
 یش مـ  ی افـزا  3R و kg/ha20(، 1Rتـروژن   ی ن يبه استثنا (
بـا   " غالبـا ن صـفات یـ ر این مقـاد  یشتریـ ب. )1جـدول    (ابدی

ن آنهـا   یدر هکتـار و کمتـر     تروژن  ینلوگرم  ی ک 60 مصرف
از . تـروژن مـشاهده شـدند   ی عـدم کـاربرد ن  يمارهایدر  ت 
 سـطوح مختلــف  نیبــ هـرز  ي وزن خـشک علــف هـا  نظـر 

هر چند که بـا   . مشاهده نشد  ي دار یتروژن اختالف معن  ین
 افـت یش یافـزا  ل یـ تروژن مقـدار کلروف یش مصرف ن یافزا
ل بوتـه   یـ مقدار کلروف ا  ی سو يش مراحل رشد  ی افزا  با یول

زان یــنکــه میبــا توجــه بـه ا . )1جـدول  (کـاهش نــشان داد  
اه یـ تـروژن خـاك و گ     یل برگ در ارتباط با مقدار ن      یکلروف

ل یـ زان کلروف یـ تـروژن، م  یزان ن یـ ش م ی باشـد بـا افـزا      یم
ش ی و متعاقـب آن بـا افـزا       )1جـدول ( کنـد    یدا م یش پ یافزا
ابـد  ی یش مـ  یزان عملکـرد افـزا    یاه م یل در گ  یزان کلروف یم

ل و یـ زان کلروف یـ ش م ین افزا ی ب یکیرابطه نزد  که    يبطور
  . )4شکل ( شود یده میش عملکرد دانه دیافزا
تروژن بعنـوان  ی، نیین عناصر غذای، در بیدر حالت کل      

 شـده  ی هـرز معرفـ  يت علـف هـا  یـ ک عامل مهم در غالب    ی
 ی مـ ییت عناصر غذایریمطالعات مرتبط با نحوه مد . است

 ين در مـصرف کودهـا  ی نـو يد راهکارهـا تواند بـه بهبـو    
 ی خــود تــوان رقــابتي منجــر شــود کــه در جــاییایمیشــ
. )1995 توماسـو    يد( دهـد    یش مـ  ی را افزا  یاهان زراع یگ
ن ی توانـد نـوع رقابـت بـ    ی مـ ییت عناصر غذا یریوه مد یش
شـرفلر و   (ر دهـد    یی هرز را تغ   ي و علف ها   یاهان زراع یگ

 ییصـر غـذا    عنا یط حضور کاف  یدر شرا  .)1994 همکاران
 جــذب يشرفت فــصل رشــد رقابــت بــرایــدر خــاك، بــا پ

 و یاهان زراعـ ین گین شکل رقابت ب یتروژن گسترده تر  ین
  شـود یمحسوب م هرز  ي ها  با علف  یاه زراع ین گ یهمچن

ل یـ ا خـاك در او    یتروژن معـدن  یمقدار ن . )1377 يمظاهر(
بـه   یی عملکـرد نهـا    ینیش ب ی در پ  یفصل رشد، عامل مهم   

  دار عملکـرد در پاسـخ بـه        یش معنـ  یاافـز . دیـ  آ یشمار م 
 تـروژن خـاك اسـت   ی از مقـدار ن یتروژن، تـابع یکاربرد ن

تروژن عالوه بر شرکت در     ین. )2001 همکارانت و   یاشم(
. شـود  یز وارد م  یل ن ین، در ساختمان کلروف   یسنتز پروتئ 
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ل یـ ر کلروف یتروژن که موجب کاهش ذخـا     یهرگونه تنش ن  
 شـد ز خواهـد  یـ  کاهش شـدت فتوسـنتز ن  سبببرگ شود   

ــراه( ــروژن در فراین.  )1377 م زادهیاب ــنتز و  یت ــد فتوس ن
ل، افـزودن  یـ ن دلی دارد، به همیل نقش اساسید کلروف یتول
اه یـ  شـدت فتوسـنتز گ   را در یراتـ ییتروژن بـه خـاك تغ     ین

مــا و  .)2000همکـاران ن و یناکاســات( گـردد  یموجـب مــ 
ان شـدت  یـ  می مثبتـ یا همبـستگ ی در سو)1995(همکاران  
 محلـول بـرگ   ين هـا یل و پروتئ  یزان کلروف یز و م  فتوسنت

 بـر   ي در مطالعه ا   )2005(نتو و همکاران    . گزارش نمودند 
ک یـ  -502SPAD نـشان دادنـد کـه         قهوه يها  برگ يرو

ــرایوســ ــودن سی تــشخيله مناســب ب ــص ســالم ب ستم ی
  توانـد بـه بهبـود   ی و م قهوه استيها  در برگسنتزفتو
اهان مشابه کمک یگ در   ییایمی فتوش يندهای فرا يرهایتفس
ک مطالعـه سـه     ی در   )2008(س  یلتاس و ماسالر  یتس.  کند

 240و 180،  120،  60،  0(تـروژن   یساله، اثـر پـنج سـطح ن       
 ی چغندرقنـد مـورد بررسـ   ي را بر رو)لوگرم در هکتار  یک

 و  SPADر  یمقـاد ج آنهـا نـشان داد کـه         ینتـا . قرار دادنـد  
LAIــ بــا عملکــرد ر   SPAD. دارد ی همبــستگقنــدشه و ی

ــا بــاال38طلــوب برابــر بــا م ن عملکــرد محــصول یتر و ب
 در پنبـه ارتبـاط      )1998(بو و همکـاران     یف. مطابقت داشت 

ل متر  ی کلروف يتروژن و ارزش عدد   ین سطوح مختلف ن   یب
SPAD)(  را یکیولــوژ یزی صــفات ف ی، عملکــرد و برخــ 

 ی معنـ  یج نشان داد کـه  ارتبـاط خطـ         ینتا.  کردند یبررس
زان یـ تـروژن و م   ی ن يتـو  و مح  SPADر  ین مقـاد  ی ب يدار

 ي دار یارتبـاط معنـ   . ل در هر مرحلـه وجـود دارد       یکلروف
 و شـدت    ي در مراحـل مختلـف رشـد       SPADر  ین مقاد یب

دا یـ اف و تعداد کل غوزه در هکتـار پ        ی، عملکرد ال  زفتوسنت
ــد ــاط . ش ــارتب ــیونیرگرس ــی خط  و SPADن ارزش ی ب

ک یـ احتمـال    در سـطح     ن پـژوهش  یـ  در ا  تروژنیسطوح ن 
 بــا )2007(ن و همکــاران یهــاوک. ار بــود دیمعنــدرصــد 
رابطــه  ســال در ذرت 6 ی مکــان طــ- ســال102 یبررســ
ــس ــیار نزدیب ــاط در یک ــاد ارتب ــاربرد مق ــا ک ــددی ب  ير ع

 در یتـروژن مـصرف  ین مقـدار ن  یـی ل متـر جهـت تع     یکلروف
، شش سـطح  )2007(و و همکاران  یو. ذرت بدست آوردند  

 يمـان هـا  لوگرم در هکتار، و زی ک 270 تا   34 از   ،تروژنین
 سه سـال مـورد   ی را ط به صورت سرك  مختلف مصرف 

 يریـ مطالعه قرار دادند، آنها اظهـار داشـتند کـه انـدازه گ            
SPAD يم بـرا یر مـستق یـ ک روش غ یـ  تواند بعنـوان     ی م 

 ي بوته هاي پایتروژن در مرحله خاك ده   ین کمبود ن  ییعت
  .ردی مورد استفاده قرار گینیب زمیس

رات در سـطح    ییـ اه سـبب تغ   یـ تروژن در گ  یرات ن یی تغ     
 گـردد و بـا اسـتفاده از        یل بـرگ مـ    یزان کلروف یبرگ و م  
SPADدر یکیزیوفیــرات بییــن تغیــ تــوان بــه ای متــر مــ 

ر یسا). 2004هابودان و همکاران    ( برد   ی پ یسطوح کانوپ 
تـروژن  یزان نیـ  مطالعه مي متر برا  SPADز از   یمحققان ن 
تفاده ل اســیــزان کلروفیــاه و ارتبــاط آن بــا میــخــاك و گ

نز و یهــاوک( تــوان بــه ذرت ینمــوده انــد از آن جملــه مــ 
ــرنج )2007همکـــاران  ــاران (، بـ ــگ و همکـ ، )2008هوآنـ
بـو و   یف(، پنبه   )2008س  یالتاس و ماسالر  یسیت(چغندرقند  
چ یجــانگز چــاپ و بــو (ینــیب زمیو ســ) 1998همکــاران 

ن محققـان   یـ ا. اشاره کرد ) 2007و و همکاران    ی و و  2004
 یکیاه ارتباط نزد  یل گ یزان کلروف یتروژن و م  یزان ن ین م یب

کصد مقاله  یش از   یدر حال حاضر ب   . را گزارش نموده اند   
زان یــ مطالعـه م ي متـر بــرا SPADدر رابطـه بـا کــاربرد   

ر یـ تروژن در چنـد سـال اخ      یت ن یا موقع یل برگ و    یکلروف
  ).2003سون یچانگ و راب(منتشر شده است 

 یالص در نـوع   ل بـرگ و فتوسـنتز خـ       ی کلروف يمحتوا    
لــوگرم در ی ک60 و 30تــروژن یمــار شــده بــا نیبارهنــگ ت

ش نـشان دادنـد   یمـار شـاهد افـزا   یسه بـا ت   یـ هکتار در مقا  
 بـــا غلظـــت SPAD ارزش .)2008 همکـــارانمنـــدال و (

NO3-N  يشه هـا یـ نـو در ر یتـروژن آلفـا آم  ی دمبرگ و ن 
ــستگ  ــد همب ــس( شــت دایچغندرقن ــالرلتاس و یت  سیماس

ــروفاســتفاده از کل. )2008 ــرا SPAD  متــرلی ــی تعيب ن ی
 در جهـت بـه   یاه زراعـ یـ تروزن سـرك در گ یمقدار کود ن 

 ی م تروژنیست توسط ن  یط ز ی مح یحداقل رساندن آلودگ  
و و همکـاران  یـ و( برخـوردار باشـد   يکمک موثرتواند از   

ت یـ زان تثبی به کاهش م)2004(کرهلو و کروزات   . )2007
ره کرده انـد،   هرز اشايتروژن، بر اثر رقابت با علف ها  ین

 آن شـناخته نـشده      یسم اصـل  یـ و متذکر شده اند که مکان     
 یافت نـور در کـانوپ     ی در يد برا یاحتماال رقابت شد  . است

علف هرز، موجب کاهش مقدار مواد    -یاه زراع یمخلوط گ 
 شـود و از رشـد   یشه میافته به ر ی اختصاص   يفتوسنتز
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 جـاکس و    يد.  کاهـد  یتـروژن مـ   یت کننده ن  ی تثب يگره ها 
ــار ــار   )1999(ان همک ــه ت ــتند ک ــار داش ــشت و ی اظه خ ک

 هـرز بـا   ي علف هـا   یتروژن قابل دسترس، قدرت رقابت    ین
.  دهنـد یر قـرار مـ  ی تحـت تـاث  ي داریبه طور معنـ   را  کلزا  

ت یـ تروژن قابل دسترس باال در زمان کشت، ظرف     یسطح ن 
 را در یاه زراعـ یـ  گیش داده و تـوان رقـابت  یرشد را افـزا  

لـسن و   یهاگـارد ن   . بـرد  ی هـرز بـاال مـ      يمقابل علـف هـا    
ش تـراکم علـف   ی گزارش کردند کـه افـزا    )2001(همکاران  

تـروژن خـاك را کـاهش       ی نخود به ن   یزان دسترس یهرز م 
ت یـ تـروژن حاصـل از تثب     یشتر بـه ن   یـ اه را ب  ی دهد و گ   یم
مـار  یسه بـا ت   ین حال، در مقا   یبا ا .  سازد ی م ی متک یستیز

 یستیـ تـروژن ز یت نیـ زان تثب یـ شاهد بدون علـف هـرز، م      
ه ثابـت شـده اسـت       یجریبه طور نمونه در ن    .  فتایکاهش  

 خـسارت  سـورگوم تـروژن در زراعـت   یکه بـا مـصرف ن   
 بـه  ییایمیو بدون مـصرف کـود شـ   درصد  23علف هرز  

    .)1380 يموسو( رسد ی درصد م69
  

    هرز يهاعلفاثر دوره تداخل 
 يعلـف هـا   ه مرکب نشان داد که اثـر تـداخل          یتجز

ام در بوتـه، وزن     یـ نـه، تعـداد ن    هرز بر صفات عملکـرد دا     
 هـرز، تعـداد دانـه در بوتـه، وزن هـزار      يعلف هـا  خشک  

 1R، 4V يحــل رشــدااه در مریــل گیــزان کلروفیــم، دانـه 
 هـا   داده( اسـت  دار   ی درصد معن  5 در سطح احتمال     3Rو

 بـا   یک رونـد کاهـش    یـ ل  یـ ر کلروف یمقـاد  .)درج نشده انـد   
 يامارهـ یا و فصل رشـد در ت      ی سو يش مراحل رشد  یافزا

ا مقـاد  . )1جدول (آلوده به علف هرز دادند   ل یـ ر کلروفیامـ
 از علـف هـرز   يش دوره عـار   ی با افزا  یجی تدر صورتبه  

 1جدول  (ش نشان داد    یسه با شاهد علف هرز افزا     یدر مقا 
ش طـول دوره  یل با افزا  یر کلروف ی مقاد نیهمچن )5 و شکل 

سه با شاهد بـدون علـف هـرز    یآلوده به علف هرز در مقا     
بـا رونـد    ا  ی سـو  3R و   4V  ،1R يسه مرحله رشد  در هر   

  .)6  و شکل1جدول (کاهش نشان داد  یجیتدر
ام در بوته، تعـداد دانـه در       یعملکرد دانه، تعداد دانه و ن         
ش دوره ی بـا افـزا   یام و وزن هـزار دانـه بـه طـور منفـ            ین

ش ی بـا افـزا    امـا ،  افـت ی تداخل آلوده به علف هـرز کـاهش       
، دادنـد ش نشان   ی افزا  صفات نی ا  از علف هرز   يدوره عار 

ن یـی تع. )1جـدول  ( بودنـد  دار ن یشه معنـ  یـ البته اثـرات هم   
 ی مهم زراعـ   اهانیگ هرز در    ياثرات دوره تداخل علف ها    

ه ی اوليها ن قدمیمهمتراز  یکی هرز يعلف ها کنترل يبرا
ستم یـ  هـرز در س  يعلف هـا   یقیت تلف یری مد ی طراح يبرا

دوره . ) ب2003 انهمکـار وانز و یا( دی آی بشمار م  یزراع
اه یـ گا کـاهش عملکـرد      یـ ش  ی هـرز، افـزا    يعلف ها تداخل  
علف  با یاه زراعی گیط رقابتی را در واکنش به شرایزراع
   .)1996 همکاراننگ و یس( کند ین میی هرز تعيها

 يتروژن و کل علف هـا     یقات در مورد اثر توأم ن     ی      تحق
بـا   .ار کـم اسـت   ی بـس  ی زراع اهانیگ يهرز مزرعه بر رو   

ق یـ فقـط دو نمونـه تحق     ,  منـابع مختلـف    یت به بررس  یعنا
 ین موردصورت پذیرفته اسـت اسـت کـه اولـ         یجامع در ا  

اه کنف  ی گ ي بر رو  )2001(ندا و همکاران    یمربوط به کوچ  
 ) الـف و ب  2003(وانز و همکاران    ی در ارتباط با ا    یو دوم 

  اثـرات  )2001(نـدا و همکـاران   یکوچ .سـت اه ذرت ا  یدر گ 
 )لوگرم در هکتـار ی ک90 و45، 0( در سه سطح تروژن را ین
 مزرعـه را در دو   یعی هرز طب  ي دوره تداخل علف ها    10و

 کنف مورد مطالعـه     افیال عملکرد   يش بر رو  ی آزما يسر
اه یـ  گ یشیـ  رو مرحلـه طـول   ج  ینتـا بر اسـاس    . قرار دادند 

له کـاربرد  ی رشـد و عملکـرد بـه وسـ      یدا کرد ول  یکاهش پ 
کرت شاهد آلوده به   اف  ی ال عملکرد .افتیش  یتروژن افزا ین

ب در  یـ علف هرز از اول تا آخر فصل رشـد کنـف بـه ترت             
 درصــد در 5/31  و4/41 ،3/53ش ی ســه ســال آزمــایطــ
. افـت ی شاهد کاهش    ي کرت ها  ن عملکرد یسه با باالتر  یمقا

  صـفات ي هـرز بـر رو   يتروژن و تـداخل علـف هـا       یاثر ن 
ی گیاه ارتفاع بوته، قطر ساقه، عملکرد دانه، روز تا گل ده         

همچنین اثر نیتـروژن  . و عملکرد الیاف کنف معنی دار شد  
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 ی دو سال معنـ    مجموع  هرز در  يبر وزن خشک علف ها     
ان کردنـد  یـ  ب)2001(ندا و همکـاران    ی کوچ .بدست آمد دار  

 شـدن  ین سبب طـوالن  ییتروژن در سطوح پا   یکه کاربرد ن  
تروژن ی از علف هرز نسبت به سطوح باالتر ن        يدوره عار 

تـروژن در   یگر با کاربرد ن   یبه عبارت د  .  شود یف م در کن 
از بــه مــدت زمــان یــا عــدم کــاربرد آن نیــن ییســطوح پــا

 بـا  ی هرز مزرعه است ولـ ي کنترل علف ها   ي برا يشتریب
 يتروژن در سـطوح بـاال مـدت زمـان الزم بـرا            یکاربرد ن 

 ی هـرز کـاهش مـ   ي نگه داشتن مزرعه از علـف هـا      يعار
اه بـه سـرعت   یـ تـروژن، گ ی نيچرا که در سطوح باال  . ابدی

 هـرز را تحـت      ياه علـف هـا    ی گ یابد و کانوپ  ی یتوسعه م 
 رشد و رقابت آنهـا را   قدرت دهد و متعاقبایفشار قرار م  

  . دهدیکاهش م
 و 60، 0( تروژنی اثرات ن  )الف2003(وانز و همکاران    یا     
 يدوره تـداخل علـف هـا    طول   و   )لوگرم در هکتار  ی ک 120
 رشـد و توسـعه ذرت مطالعـه     بـر را  مزرعـه یعی طبهرز

ومـاس و   یتروژن، سـطح بـرگ، ب     یدن ن شاضافه  با  . کردند
 ذرت در  یی توانـا  ،جـه یافـت و در نت    یش  یارتفاع ذرت افـزا   

معمـوال کـاهش در     . افـت ی هرز ارتقاء    ي علف ها  بارقابت  
جه ی، در نت   خود حداکثر مقدارسطح برگ و ارتفاع ذرت از       

بـا کـاهش     هـرز، زودتـر شـروع شـد و           يتداخل علف ها  
. شتر بـود  یـ ن کـاهش ب   یـ ، ا یتروژن مصرف یشتر ن یافتن ب ی

 يتـروژن بـر رو    ی ن ي که اثرات کودهـا    نشان داد که  ج  ینتا
ــا   ــه نم ــش گذاشــتن یرشــد و توســعه ذرت، ســبب ب ک ی

. شود هرز ي ذرت نسبت به علف هاي برایشرفت رقابت یپ
تـروژن ممکـن اسـت      یکاهش در مـصرف ن     ن،یافزون بر ا  

 هـرز را بـدنبال      ي فشرده علف هـا    اریت بس یریاز به مد  ین
وانز یـ به اعتقاد ا. ) ب2003 وانز و همکارانیا(داشته باشد 
 اصـالح و بهبـود در فهـم اثـرات        ) الـف  2003(و همکاران   

 یاه زراعـ یـ گ - اثرات متقابل علـف هـرز  يتروژن بر رو ین
 يستم هـا یـ  توسـعه س يبـرا ق یـ ن طریـ از االزم است تـا    

 يمــصرف کودهــا کــه ییهــامکــان ، در یقــیت تلفیریمــد
ن یـ حاصل از ا  ج  ی نتا .شود استفاده   ،تروژن مدنظر است  ین

وانز و یـ ا  و)2000(نـدا و همکـاران   یج کوچ یپژوهش با نتا  
  .شت دايادی مطابقت ز) الف و ب2003( همکاران 

مار شاهد آلوده به علف هـرز، عملکـرد دانـه، تعـداد       یت     
زار ام و دانه در بوتـه، تعـداد دانـه در غـالف و وزن هـ             ین

 05/18 و   01/13،  55/54،  52/49،  42/48ب  یدانه را به ترت   
. سه با شاهد بـدون علـف هـرز کـاهش داد    یدرصد در مقا 

اه را در یـ ل گیزان کلروفیمار شاهد علف هرز م  ین ت یهمچن
، 68/14ب یــا بـه ترت ی سـو R 3 و4V ،1R يمراحـل رشـد  

سه با شـاهد بـدون علـف    ی درصد در مقا 42/21 و   33/17
 عملکـرد   ين اجـزا  یحـساستر  . )1جدول  (هرز کاهش داد    

ام یـ نتعـداد  ب تعداد دانه و ی هرز به ترتيا به علف ها یسو
ــد ــه بودن ــه.در بوت ــاد اســتفن و   ب ــاراناعتق  )2003( همک

ــزا ــد، دارا ياجـ ــل رشـ ــرد در مراحـ ــ بي عملکـ ن یشتریـ
.  هـرز هـستند  يت نسبت بـه رقابـت بـا علـف هـا          یحساس

ــاران  ــوانز و همک ــن ) ب2003( ای ــزانیحــساستر زی  ي اج
 يتـروژن و تـداخل علـف هـا    یعملکرد در رابطه با اثرات ن     

 .دذکر کردنـ  تعداد دانه در هر بالل  را ذرتيهرز بر رو
 ی و آکـ ) ب1993(قات وان آکر و همکـاران    یبراساس تحق 
 هرز بـر  ي در ارتباط با تداخل علف ها)1991(و همکاران   

 ام در بوتـه،   یـ تعـداد ن   عملکرد،   ين اجزا یا، در ب  ی سو يرو
 هـرز  ير رقابت علـف هـا     ی تحت تاث  گری د تاصفشتر از   یب

ــ  ــرار م ــ گیق ــتحقدر  .ردی ــریق دی ــر رويگ ــوي ب ا، ی س
 از یکـ یآفتابگردان و ذرت، تعداد دانه در بوته بـه عنـوان           

 و غالت دانه    ی روغن ي عملکرد در دانه ها    ين اجزا یمهمتر
 و یصــادق .)2001 همکــارانوگــا و (د یــ گردی معرفــيا

 در )امزیـ لیرقـم و  (ا  یت رقابـت سـو    یبل قا )1381(همکاران  
تداخل با چهار علف هرز تاج خروس، گاو پنبه، سـوروف         

عدم تداخل علـف هـرز      (مار شاهد   ی به همراه ت    را و سلمک 
ج آنهـا نـشان داد کـه        ی نتـا  . کردند ی بررس )یاه زراع یبا گ 

عملکرد دانه، وزن هزار دانه، تعداد دانه در غـالف، تعـداد            
ر یاثا تحـت تـ  یل در سـو  یـ کلروفزان  یـ م و   غالف در بوتـه   

 نـسب   يدبـاغ محمـد   . رنـد یگ یمـ  مختلف قـرار     يمارهایت
 سـورگوم ش طول دوره تداخل    ی نشان داد که افزا    )1381(

وماس، تعـداد غـالف، شـاخه و گـره در بوتـه             یا، ب یبا سو 
 از طول   یا تابع یعملکرد دانه سو   . دهد یا را کاهش م   یسو

 بـه   یترسـ ن دوره بـا دس    یـ دوره رشد دانه است و طول ا      
 .)2001ت و همکاران یاشم(م دارد یتروژن نسبت مستقین

 و  ییح عناصـر غـذا    ی رسد که مصرف صح    ی    به نظر م  
 بـر  ییق در رابطه بـا اثـر عناصـر غـذا      یانجام مطالعات دق  

ژه ی هرز، بوي با علف هایاهان زراعی گی روند رقابتيرو
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اه بـا حـضور و      یـ  گ ي آن برا  یت دسترس یتروژن و قابل  ین
 را يدیـ  هرز، بدون شک نکات جديضور علف ها  بدون ح 

ت بهبود  ی هرز، قابل  ي و علف ها   ییت عناصر غذا  یریدر مد 
ش قـدرت  یاه و افـزا  یـ  گ ي بـرا  یی جذب عناصر غذا   ییکارا
ل شـده   یـ ت تحم یط محدود ی در شرا  ی حت ،اهی گ يد برا یتول

ج نـشان  ی  نتـا   .ر منـابع بـدنبال خواهـد داشـت        یتوسط سا 
ا در  ی سـو  ي هرز بـر رو    ي ها علف یدادند که اثرات رقابت   

ا به یسو.  خورد یشتر به چشم م   یتروژن ب ین ن ییسطوح پا 
علـف  سه بـا  یـ  در مقایتروژن واکنش مثبتی نيسطوح باال 

 يل سـطوح بـاال    یـ ن دل ی بـه همـ    . دهـد  ی هرز نشان م   يها
 هــرز يعلــف هــاسه بــا یــا در مقای ســويتــروژن بــراین

ل گـسترش  ی احتمـاال بـدل   امـر نیـ ا. سودمندتر بوده اسـت   
 با که استل دوره رشد  یاا در او  ی سو ی برگ یع کانوپ یسر

 هرز  يعلف ها ، رشد و توسعه     یاهی گ یبسته شدن کانوپ  
 تحت فشار    به سرعت  ایا محدود شده و     یاه سو یتوسط گ 

تـروژن  ی ن يا به سـطوح بـاال     ین سو یبنابرا. ردی گ یقرار م 
  .. دهدی هرز بهتر واکنش نشان ميعلف هادر رقابت با 
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