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 حميد عباس دخت:  مكاتبه كننده

 مجله علوم كشاورزي ايران
 )٥٥١-٥٦٠ (١٣٨٣، سال ٣، شماره ٣٥جلد 

 
 در سطوح  ).Amaranthus retroflexus L(مطالعه تاثير رقابت تاج خروس 

 مختلف تراكم و زمان سبز شدن بر عملكرد و اجزاي 
 )L. Glycine max( عملكرد سويا

 
 ۳ و محمد رضا چايي چي۲، داريوش مظاهري۱حميد عباس دخت

  استاد و استاديار دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران،۳، ۲استاديار دانشگاه صنعتی شاهرود،  ،١
 ۳/۱۰/۸۲تاريخ پذيرش مقاله 

 
 خالصه

 
به منظور ارزيابي رقابت تاج خروس با سويا، تاثير زمان سبز شدن و سطوح مختلف تراكم علف هرز تاج                      

اي  رد سويا، آزمايشي طي دو سال در دو بخش مزرعه         خروس بر خصوصيات رشد و نمو، عملكرد و اجزاي عملك         
آزمايش در سال اول بصورت فاكتوريل و در قالب طرح بلوك كامل               . و شرايط محيطي كنترل شده اجرا شد       

همزمان با سبز   : Ve( عامل اول شامل زمان سبز شدن تاج خروس و در سه سطح             .  تكرار انجام شد   ۳تصادفي در   
همزمان با ظهور كامل دومين برگ      : V2  اي در سويا،    ظهور كامل برگهاي تك برگچه     همزمان با : Vc شدن سويا،   

عالوه . بود)  بوته در هر متر طولي رديف      ۴۰ و   ۲۰،  ۱۰(و تراكم تاج خروس در سه سطح        ) اي در سويا   هچسه برگ 
فظ  تيمار اصلي، سه تيمار شاهد شامل كشت خالص تاج خروس، كشت خالص سويا و كشت سويا با ح                     ۹بر  

نتايج اين پژوهش نشان داد كه زمان       . جمعيت طبيعي علفهاي هرز موجود در مزرعه نيز در هر تكرار منظور گرديد            
اي كه با    داري بر عملكرد و اجزاي عملكرد در سويا دارند به گونه             سبز شدن و تراكم تاج خروس اثرات معني        
ميزان كاهش  . ات به مراتب شديدتر بود     كم تاج خروس اين اثر     انزديك شدن زمان جوانه زني و افزايش تر         

 درصد و در تراكم     ۷۵/۴۴عملكرد سويا بدون احتساب تراكم در مرحله همزماني سبز شدن تاج خروس با سويا                
زني تاج خروس تا مرحله ظهور كامل دومين برگ سه            ممانعت از جوانه  .  بود ۲۱/۳۹ بوته در هر متر رديف        ۴۰
خروس  دار عملكرد در سويا در هر سطح تراكمي از تاج          ري از كاهش معني   باعث جلوگي ) V2(اي در سويا     هچبرگ
لذا استفاده از فاصله زمان سبز شدن گياه زراعي و علف هرز و سطوح تراكم قابل قبول علف هرز بدون                     . شود مي

ول دار در عملكرد و تعيين بهترين زمان مبارزه با كمترين ميزان كاهش عملكرد گامي در جهت حص                   كاهش معني 
 .آيد  به شمار مي١(IWM)به اهداف مديريت تلفيقي علفهاي هرز 

 
  سويا، رقابت، تاج خروس، عملكرد و اجزاي عملكرد:هاي كليدي واژه

 
 مقدمه

با اثرات متقابل بين    ) IWM( مديريت تلفيقي علفهاي هرز   
، ٢٠(عوامل محيطي، اقتصادي و اجتماعي در مزرعه مرتبط است        

هاي هرز   هاي كشاورزي علف   زا در محيط   از عوامل خسارت   ). ٢١
هستند كه در رقابت با محصوالت كشاورزي و ايجاد آلودگي،              

 . باشند پناهگاه و محل نشو و نماي آفات و بيماريهاي مختلف مي          

 

آنها و نحوه رقابت با         بنابراين، شناخت دقيق مراحل زندگي      
  هاي بهتر و مناسبتر    محصول اصلي كمك در اخذ و تدبير روش        

  بر اساس تحقيقات زيمدال    . سازد مبارزه و كنترل را ميسر مي      
ميزان خسارت ناشي از علفهاي هرز در كشورهاي در            ) ۱۹۹۵(

 درصد و ۱۰ درصد، كشورهاي نيمه توسعه يافته ۲۵حال توسعه 
يعني بطور .  درصد برآورد شده است۵در كشورهاي توسعه يافته 

1. Integrated Weed Management 



 ١٣٨٣، سال ٣، شماره ٣٥ كشاورزي ايران، جلد مجله علوم ۵۵۲

 درصد توليدات كشاورزي جهان هر سال در اثر              ۱۱متوسط  
) ۱۹۸۰(ويليامز   ويور و مك  . رود خسارت علفهاي هرز از بين مي     

تاج خروس را بعنوان يكي از علفهاي هرز شايع مزارع اكثر                 
مناطق دنيا كه باعث ايجاد مشكالتي در رشد محصوالت زراعي            

گردد   مي اي از آفات زراعي محسوب     شود و بعنوان ميزبان پاره     مي
اين گياه از آنجايبكه داراي طبيعت رشد            . كنند معرفي مي 

باشد داراي قدرت رقابت       مي C4 و مسير فتوسنتزي      ١نامحدود
 تحت شرايط درجه حرارت باال، رطوبت پائين و نور شديد              زياد
و ) ۱۹۹۴(بر اساس تحقيقات كنزويچ و همكاران       ). ١٢(اشد   بمي

وس توانائي توليد     يك بوته تاج خر      ) ۱۹۹۲(مك الكالن     
 كه قابليت پراكنش توسط باد را        رد بذر را دا   ۳۰۰۰۰۰-۱۰۰۰۰

كنند  گزارش مي ) ۱۹۸۷(استولر و همكاران     . باشند دارا مي نيز  
خروس در تراكمهاي پايين نيز كاهش عملكرد سويا را             كه تاج 

 متر رديف   ۱۰خروس در هر       بوته تاج  ۱۹وجود  . شود سبب مي 
   درصد را باعث شد      ۲۲به ميزان    كاشت سويا كاهش عملكرد       

در تحقيقات خود به اين نتيجه       ) ۱۹۸۴(هيندل و بران     ). ١٧(
اندازي بر گياه سويا باعث كاهش توليد مواد            رسيدند كه سايه   

فتوسنتزي و در نتيجه كاهش ميزان پروتئين توليدي و                  
همچنين كاهش مقدار نور جهت فتومورفوژنز و نمو گل و غالف            

 . شود ن عملكرد ميو در نهايت نقصا
علفهاي هرز قادر به جوانه زني قبل، همزمان و پس از رويش            

عامل زمان  ) ۱۹۹۷(رويال و همكاران      . باشند گياه زراعي مي   
بيني كاهش عملكرد گياهان      زني علفهاي هرز را در پيش        جوانه

) ۱۹۸۹(ليگر و شريبر  . زراعي مهمتر از عامل تراكم معرفي كردند      
ارش كردند كه سبز شدن زودهنگام تاج          در مطالعات خود گز    

 توده توليد شده در سويا چه       ستخروس با سويا باعث كاهش زي     
. شود خروس مي  ه در تراكمهاي پائين تاج     چدر تراكمهاي باال و      

در تحقيق روي تاثير زمان و تراكم تاج خروس و          ) ۱۹۹۸(كووان  
كاشته شده در مزرعه      )  Echinochloa crus-gali(سوروف  

 به اين نتيجه رسيد كه كاشت همزمان ايندو علف هرز در              سويا
) ۱۹۹۰(هريسون  . مزرعه، باعث كاهش شديد عملكرد سويا شد       

 ۶/۲ به   ۳/۱گزارش نمود كه با دو برابر كردن تراكم سلمه تره از             
 سويا، دوره بحراني كنترل علفهاي       شتبوته در هر متر مربع ك      

اوليور . ي كاهش يافت   هفته پس از جوانه زن     ۵ هفته به    ۷هرز از   
                                                                                    

1 . Indeterminate 

نيز در بررسي تاثير تراكمهاي مختلف          ) ۱۹۷۶(و همكاران    
بر سويا به اين نتيجه         ).Ipomea purpurea L(نيلوفرپيچ  

 بوته در متر مربع، دوره       ۵/۶ و   ۲/۳،  ۶/۱رسيدند كه تراكمهاي    
 هفته پس از سبز شدن        ۱۰از  بحراني كنترل علفهاي هرز را        

 هفته در تراكمهاي     ۶هاي متوسط و      هفته در تراكم    ۸سويا به   
گزارش ) ۱۹۹۵(  دايلمن و همكاران          .دهد زياد كاهش مي   

خروس در هر متر رديف كاشت          بوته تاج  ۲كنند كه وجود      مي
سويا كه بطور همزمان با سويا سبز شود كاهش عملكرد به                 

حال آنكه اگر سبز شدن      . شود  درصد را سبب مي     ۵/۱۳ميزان  
و ) V2(اي   ر دومين برگ سه برگچه     خروس تا مرحله ظهو     تاج

به تعويق افتد هيچگونه    ) V3(اي   ظهور سومين برگ سه برگچه    
 .شود كاهش عملكردي مشاهده نمي

      
 ها مواد و روش

خروس با سويا، تاثير زمان سبز        به منظور ارزيابي رقابت تاج     
خروس بر خصوصيات    شدن و سطوح مختلف تراكم علف هرز تاج       

رد و اجزاي عملكرد سويا، آزمايشي در مزرعه         نمو، عملك  رشد و 
 بصورت  ۱۳۸۰تحقيقاتي  دانشكده كشاورزي كرج در سال             

فاكتوريل و در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي در سه تكرار              
عوامل مورد بررسي شامل زمان سبز شدن تاج خروس          . اجرا شد 

همزمان با  : Vcهمزمان با سبز شدن سويا،       : Ve(در سه سطح    
همزمان با ظهور كامل     : V2 امل برگهاي كوتيلدوني و   ظهور ك 

 و تراكم تاج خروس در سه سطح         ) اي دومين برگ سه برگچه    
بدين ترتيب  . بود)  بوته در هر متر طولي رديف       ۴۰ و   ۲۰،  ۱۰(

هائي كه با تراكم     امكان ارزيابي شدت و اثرات رقابت تاج خروس        
اند  تلف سبز كرده  هاي مخ   برابر تراكم سويا در تاريخ     ۲ و   ۱ ،   ۵/۰

 تيمار اصلي كه تركيبهاي مختلف زمان       ۹عالوه بر   . فراهم گرديد 
شدند، سه تيمار     هاي مختلف را شامل مي       سبز شدن و تراكم    

مزرعه (شامل كشت خالص تاج خروس، كشت خالص سويا               
و كشت سويا با حفظ جمعيت طبيعي           ) عاري از علف هرز     

تكرار در نظر گرفته    هاي هرز موجود در مزرعه نيز در هر            علف
در چنين وضعيتي ارزيابي پتانسيل توليد بذر تاج خروس           . شد

در شرايط طبيعي و نيز برآورد عملكرد سويا در شرايط بدون               
بدين ترتيب با توجه به سطوح عوامل مورد         . رقابت ميسر گرديد  

 واحد آزمايشي و در     ۱۲بررسي و تيمارهاي شاهد در هر بلوك         
هر كرت  .  واحد آزمايشي قرار گرفت      ۳۶ بلوك،    ۳مجموع در    
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هاي   متر و فاصله بين رديف       ۸ خط كشت به طول         ۴شامل  
از .  سانتيمتر بود   ۵هاي كاشت      متر و روي رديف      ۵/۰كاشت  

منطقه مورد آزمايش به منظور تعيين بافت خاك و وضعيت               
 ۲۵-۵۰ و    ۰-۲۵  از دو عمق         NPKعناصر غذايي از جمله       

برداري شد و      مزرعه نمونه    نقطه از خاك     ۳سانتيمتري در    
مشخص شد كه خاك محل مورد آزمايش داراي بافت رسي               

براي اين آزمايش از رقم ويليامز سويا كه از ارقام           . باشد لومي مي 
پيشنهادي موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر كرج               

كاشت بذور بصورت    . جهت كشت در منطقه بود استفاده شد         
 ۱۸/۲/۱۳۸۰ سانتيمتر در تاريخ     ۵مق  دستي و در شيارهائي به ع     

 همزمان  -۱(خروس در سه زمان        بذر علف هرز تاج   . انجام گرفت 
 يك هفته پس از كشت اول، كه سبز شدن             -۲با كشت سويا     

خروس در اين تاريخ كاشت مصادف با ظهور كامل               بذور تاج 
 يك هفته پس از تاريخ        -۳. برگهاي كوتيلدوني در سويا بود      

 شدن بذور كاشته شده در اين تاريخ كاشت           كاشت دوم و سبز   
)  اي در سويا بود    مصادف با ظهور كامل دومين برگ سه برگچه         

 سانتيمتري از طرفين خط كاشت       ۱۵با تراكم زياد و به فاصله        
سويا كشت شدند تا پس از اطمينان از سبز شدن مطلوب تنك              

 برگي تاج خروس با دست انجام       ۲عمليات تنك در مرحله     . شوند
عمليات تنك در سويا در مرحله ظهور كامل دومين برگ             . دش

بالفاصله ) خاك آب (آبياري نوبت اول    . اي انجام گرفت   سه برگچه 
پس از اتمام كاشت سويا و اولين زمان كاشت تاج خروس در                

. دور آبياري ده روز در نظر گرفته شد       . كرتهاي مربوطه انجام شد   
مايش و ايجاد شرايط    در طول دوره رويش با توجه به ماهيت آز         

مطلوب رشد تاج خروس كه تعمدا كشت شده بود از كاربرد هر              
گونه علف كش خودداري شد و وجين بصورت دستي صورت              

 متر از ابتدا و انتهاي هر كرت به          ۵/۰دو رديف كناري و     . گرفت
 متر  ۳( متر مربع باقيمانده      ۳عنوان حاشيه و برداشت نهائي از        

با احتساب حاشيه بعنوان     ) هر كرت طولي از دو رديف مياني        
اي كه بيشتر    در مرحله . خطوط اصلي عملكرد در نظر گرفته شد      

ها زرد شده بودند سويا بصورت          برگهاي سويا ريخته و غالف      
دستي برداشت شد و به مدت چند روز در معرض آفتاب قرار                
داده شد تا خشك شود و پس از كوبيدن، كاه و كلش و دانه جدا               

 عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت        شده و صفات  
جهت تعيين اجزاي عملكرد پس از رسيدگي         . گيري شد  اندازه

فيزيولوژيك دانه، يعني قبل از ريزش كامل برگهاي گياه و در              

ها متوقف شده بود از هر كرت         اي كه انتقال مواد به دانه       مرحله
 در بوته،    بوته انتخاب و اجزاي عملكرد شامل تعداد غالف           ۲۰

هاي  داده. تعداد دانه در غالف و وزن هزار دانه تعيين گرديد             
گيري صفات مورد مطالعه، با استفاده از نرم             حاصل از اندازه   
 مورد تجزيه و     SAS Ver.6.1 و MSTAT-Cافزارهاي آماري   

 تيمار اصلي كه    ۹تجزيه واريانس صفات براي     . تحليل قرار گرفت  
ن و تراكم تاج خروس بودند        معرف تركيبي از زمان سبز شد       

از آنجائيكه مقايسه     . بصورت آزمايش فاكتوريل انجام شد         
تيمارهاي مزبور با تيمارهاي شاهد اهميت زيادي داشت ضمن           

 تيمار اصلي، تجزيه بصورت      ۹هاي مزبور با اطالعات       تلفيق داده 
مقايسه ميانگين  . طرح بلوكهاي كامل تصادفي صورت پذيرفت       

اي دانكن در سطح احتمال      ون چند دامنه  هر صفت به كمك آزم    
هاي مربوطه با استفاده     ها و شكل   نمودارها، گراف . انجام شد % ۵

 . رسم گرديدExcelاز نرم افزار
 

 نتايج وبحث
 اثر زمان سبز شدن و تراكم تاج خروس بر عملكرد دانه

 مشاهده  ۱ زمان سبز شدن تاج خروس چنانكه در جدول          
سبز شدن  . ملكرد دانه داشته است    داري بر ع   شود اثر معني   مي

همزمان تاج خروس با سويا به علت تشديد رقابت، بدون در نظر             
گرفتن تراكم علف هرز عملكرد دانه را نسبت به شاهد به ميزان             

ميزان كاهش عملكرد زماني كه سبز       .  درصد كاهش داد   ۷۵/۴۴
شدن تاج خروس تا مرحله ظهور كامل برگهاي كوتيلدوني سويا           

 درصد و چنانچه از سبز شدن تاج خروس          ۶۶/۲۸ر افتاد   به تاخي 
اي جلوگيري به    تا مرحله ظهور كامل دومين  برگ سه برگچه          

يابد   درصد نقصان مي    ۷۴/۷عمل آيد ميزان كاهش عملكرد به         
در تحقيقاتشان به اين     ) ۱۹۹۴(كلينگمن و اوليور     ). ۱شكل(

رز و  نتيجه رسيدند كه با نزديك شدن زمان جوانه زني علف ه            
سويا، ميزان تداخل علف هرز بيشتر شده در صورتيكه تاخير در            
سبز شدن علف هرز باعث افزايش قدرت رقابت سويا و نهايتا               

زمان نسبي سبز شدن    ) ۱۹۸۳(هارپر  . كاهش خسارت مي شود   
علفهاي هرز و تراكم آنها را به همراه نحوه رشد و سرعت رشد                

گياه زراعي در استفاده    بعنوان عواملي كه تعيين كننده موفقيت        
گياهي كه در مراحل ابتدائي رويش       . شمارد باشد برمي  از نور مي  

 از رشد بهتري برخوردار باشد سهم بيشتري از كانوپي را به خود             
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  مقايسه ميانگين هاي عملكرد و اجزاي عملكرد سويا تحت تأثير زمان سبز شدن و تراكم تاج خروس-١جدول 
)گرم(وزن هزار دانه  داد دانه در غالفتع )كيلوگرم بر هكتار(عملكرد دانه  تعداد غالف در بوته  سطوح عوامل مورد بررسي

 زمان سبز شدن تاج خروس
a٩/١٠٧ a٦٤/٢ c١/٣٢ cهمزمان با سويا  ٢٦٠٢(Ve) 
a٤/١١٣ a٦٣/٢ b٤٣/٣٧ bمرحله ظهور كامل برگهاي كوتيلدوني  ٣٣٦٠(Vc) 

a١١٣ a٦٨/٢ a٥٣/٤٥ aور كامل دومين برگ سه برگچه اي مرحله ظه ٣٣٤٦(V2) 
 )بوته در متر رديف(تراكم تاج خروس 

a٩/١١٧ a٩/٢ a٧٧/٣٣ aبوته١٠ ٣٩٧٨  
a٢/١١٢ a٧/٢ b١٦/٣٨ bبوته٢٠ ٣٤٦٦  
b٣/١٠٤ b٣/٢ c١٤/٣٣ cبوته٤٠ ٢٨٦٣  

 اثرات متقابل
ab١/١١٧ a٩٨/٢ ab٠٧/٤٢ bc١٠× همزمان با سويا  ٣٥٢٠  

bcd٩/١٠٥ abc٧٩/٢ c١٧/٣٠ d٢٠× همزمان با سويا  ٢٧٧٩  
d٧/١٠٠ c١٥/٢ d٠٧/٢٤ e٤٠× همزمان با سويا  ١٥٠٧ 
ab٣/١١٦ ab٨٧/٢ ab٠٣/٤٤ abبوته١٠× مرحله ظهور كامل برگهاي كوتيلدوني  ٤٠٥٠  
abc٢/١١٣ abc٧١/٢ b١٧/٣٨ cdبوته٢٠× مرحله ظهور كامل برگهاي كوتيلدوني  ٣٢٠٣  
abcd٧/١١٠ bc٣٢/٢ c١٠/٣٠ cdبوته٤٠× مرحله ظهور كامل برگهاي كوتيلدوني  ٢٨٢٦  

a٢/١٢٠ ab٨٥/٢ a٢/٤٥ aبوته١٠× مرحله ظهور كامل دومين برگ سه برگچه اي  ٣٣٦٣  

ab٤/١١٧ abc٦٢/٢ a١٣/٤٦ aبوته٢٠× مرحله ظهور كامل دومين برگ سه برگچه اي  ٣٤١٦  

cd٤/١٠١ cab٥٩/٢ a٢٧/٤٥ aبوته٤٠×  سه برگچه اي مرحله ظهور كامل دومين برگ ٤٢٥٧  
a, b, c          مقايسه ميانگين ها به روش آزمون چند دامنه اي دانكن (P<0.05)               انجام و ميانگين هاي داراي حروف مشترك در هر ستون، از نظر آماري اختالف معني داري 
 . ندارند

 

 
  اثر زمان سبز شدن تاج خروس بر درصد كاهش صفات -١شكل 

 )كنترل كامل(با شاهد مورد بررسي در مقايسه 
 

ضمن اينكه  . اختصاص داده و در رقابت نوري موفقتر خواهد بود         
ارتفاع گياهاني را كه بعد از آنها سبز خواهند نمود را كاهش                 

ميزان كاهش عملكرد سويا در تيمار بدون كنترل           . خواهد داد 

 ۵۴/۶۴علف هرز در مقايسه با تيمار كنترل كامل علف هرز                
عملكرد سويا به موازات تداوم حضور علفهاي        كاهش  . درصد بود 

توان ناشي از قدرت رقابت علفهاي       هرز در طول فصل رشد را مي      
نشان دادند كه    ) ۱۹۹۳(وان ايكر و همكاران        . هرز دانست 

بيشترين خسارت علفهاي هرز در سويا در فاصله زماني بين آغاز           
اهش لذا روند ك  . دهد گلدهي تا شروع مرحله تشكيل دانه رخ مي       

اندازي علفهاي هرز، ريزش گلها و       توان به سايه   عملكرد دانه را مي   
و همچنين اختصاص بيشتر مواد       ) ٥(كاهش اجزاي عملكرد     

تاثير تراكم تاج    . فتوسنتزي به رشد رويشي مربوط دانست         
 مشاهده  ۱خروس بر عملكرد دانه سويا چنانكه در جدول               

علف هرز تاج    با افزايش تراكم      . دار شده است    شود معني  مي
 بوته در هر متر رديف نسبت به شاهد عاري از              ۱۰خروس به   

 درصد كاهش يافته است و       ۵۴/۱۵علف هرز، عملكرد به ميزان       
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 بوته در هر متر      ۲۰با افزايش تراكم علف هرز تاج خروس به            
 درصد و در      ۴۳/۲۶رديف كاشت، درصد كاهش عملكرد به           

 به سويا، درصد     شرايط دو برابر شدن تراكم تاج خروس نسبت         
 اين نتايج از    .)۲شكل  (  درصد رسيده است   ۳۹نقصان عملكرد به    

 و دايلمن و همكاران    ) ۱۹۸۷(طرفي با نتايج استولر و همكاران        
مبني بر كاهش عملكرد سويا حتي در تراكمهاي پائين          ) ۱۹۹۵(

تاج خروس مطابقت دارد و از طرف ديگر با نتايج ليندكويست و             
ني بر افت عملكرد بصورت خطي در            مب) ۱۹۹۶(همكاران  

در ارزيابي اثر متقابل     . تراكمهاي پايين علف هرز منطبق است       
زمان سبز شدن و تراكم تاج خروس بر عملكرد دانه، ميانگين              
عملكرد دانه در تيمارهاي مختلف مورد مقايسه قرار گرفتند              

و مشاهده شد كه بيشترين درصد افت عملكرد دانه           ) ۳شكل  (
 بوته تاج خروس در هر متر رديف در شرايط          ۴۰راكم  مربوط به ت  

سبز شدن همزمان با سويا و كمترين درصد افت عملكرد دانه              
 بوته در هر متر رديف و در شرايط           ۲۰ و   ۱۰مربوط به تراكم     

سبز شدن تاج خروس در مرحله ظهور دومين برگ سه                   
از طرفي مقايسه تيمارهاي فوق با       ). ۴شكل  (باشد   اي مي  برگچه

دهد كه كمترين عملكرد زماني بدست       مارهاي شاهد نشان مي   تي
گيرد و   هاي هرز صورت نمي    آيد كه هيچگونه كنترلي بر علف      مي

باشد كه اين    باالترين عملكرد مربوط به تيمار بدون علف هرز مي        
هاي  در نهايت منحني   ) ۲جدول  . (نتايج قابل پيش بيني بود     

دار بودن يا نبودن     عنيكاهش عملكرد نشان داد كه صرفنظر از م       
اثر تراكم تاج خروس بر عملكرد دانه، با افزايش تراكم در هر يك             
از زمانهاي سبز شدن تاج خروس، درصد افت عملكرد افزايش             

ميزان افت عملكرد ناشي از تراكمهاي پائين تاج            . يافته است 
خروس كه زودتر سبز شده بودند از ميزان خسارت ناشي از                

. تاج خروس كه ديرتر سبز شده بودند بيشتر بود        هاي باالي    تراكم
مبني بر تاثير    ) ۱۹۹۵(اين نتايج با نتايج دايلمن و همكاران           

بيشتر زمان سبز شدن تاج خروس بر كاهش عملكرد دانه در               
 .سويا در مقايسه با تراكم تاج خروس منطبق دانست

 اثر زمان سبز شدن و تراكم تاج خروس بر تعداد غالف در بوته
شود زمان سبز شدن تاج        مشاهده مي  ۱نكه در جدول     چنا

از . داري بر تعداد غالف در بوته داشته است          خروس تاثير معني  
 درصدي تعداد غالف     ۶۳/۳۴ كاهش   ۱طرفي با مشاهده شكل      

در بوته در سبز شدن همزمان تاج خروس با سويا در مقايسه با               
ه شاهد بدون علف هرز گوياي اين نكته است كه اين صفت ب               

شدت متاثر از حضور علفهاي هرز در محيط رشد است و در                 
صورتيكه زمان سبز شدن تاج خروس تا مرحله ظهور كامل                
برگهاي كوتيلدوني سويا به تعويق افتد ميزان كاهش تعداد               

 درصد و اگر تا مرحله ظهور كامل            ۰۴/۲۴غالف در بوته به       
اد اي به طول انجامد ميزان كاهش تعد         دومين برگ سه برگچه    

در شاهد بدون   . يابد  درصد كاهش مي    ۷۱/۷غالف در بوته به      
 درصد  ۵۵/۶۰كنترل علف هرز تعداد غالف در بوته به ميزان              

در مطالعه  ) ۱۹۷۹(ارويك و شريبر     . كاهش نشان داده است    
تاثير رقابت تاج خروس بر سويا، كاهش تعداد غالف در بوته را               

. گزارش نمودند  درصد در مقايسه با شاهد بدون علف هرز             ۵۴
مشاهده نمودند كه با تاخيري به مدت       ) ۱۹۷۶(ايتون و همكاران    

توان از كاهش     روز يا بيشتر در سبز شدن علفهاي هرز مي            ۲۰
تعداد غالف در بوته ممانعت به عمل آورد ولي كاشت همزمان              

 روز  ۱۰سويا با علفهاي هرز يا تاخير كشت به مدت حداقل                
. دهد  درصد كاهش مي   ۲۴ و   ۳۶ترتيب  تعداد غالف در بوته را به       

نيز در تحقيقات خود به اين نتيجه        ) ۱۹۸۱(هاگود و همكاران    
رسيدند كه با افزايش دوره رقابت علفهاي هرز با سويا تعداد                

گزارش ) ۱۹۹۲(فلوز و روئت      . يابد غالف در بوته كاهش مي      
 هفته پس از     ۱۸كنند كه با تداوم رقابت قياق در سويا تا              مي

اي كه   دن، تعداد غالف در بوته سير نزولي داشته بگونه          سبز ش 
 ۳۶ و   ۳۰ هفته باعث كاهش      ۱۸ و   ۱۰تداوم رقابت به مدت      

ها نسبت به شاهد عاري از علف هرز            درصدي در تعداد غالف    
تاثير تراكم تاج خروس بر تعداد غالف در بوته چنانكه            . شود مي

اي  گونهه  ب. دار شده است   شود نيز معني     مشاهده مي   ۱در جدول   
كه با افزايش تراكم تاج خروس تعداد غالف در بوته نيز كاهش              

 بوته در هر    ۱۰با افزايش تراكم تاج خروس به        . نشان داده است  
 درصد و از    ۳۶/۱۱متر رديف، كاهش تعداد غالف در بوته بميزان         

 بوته  ۴۰ بوته به    ۲۰ درصد و با افزايش از       ۳۰/۲۲ بوته،   ۲۰ به   ۱۰
 درصد  ۴۶/۳۲ف، كاهش تعداد غالف در بوته به         در هر متر ردي   

تعداد غالف در بوته را        ) ۱۹۹۲(وان ايكر    ). ۲شكل(رسيد  
مهمترين و حساسترين جزء عملكرد متاثر از رقابت علفهاي هرز           

اثر متقابل زمان سبز شدن و تراكم تاج خروس بر            . معرفي كرد 
 كلو  چنانكه در ش    ) ۵شكل  ( دار شد  تعداد غالف در بوته معني    

شود بيشترين درصد افت تعداد غالف در بوته              مشاهده مي   ۶
 بوته تاج خروس در هر متر رديف و شرايط           ۴۰مربوط به تراكم    

همزماني سبز شدن تاج خروس با سويا و كمترين درصد افت              
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 بوته در   ۴۰ و   ۲۰،  ۱۰تعداد غالف در بوته مربوط به تراكمهاي         
س در مرحله    هر متر رديف و در شرايط سبز شدن تاج خرو             

در حالت كلي   . باشد اي مي  ظهور كامل دومين برگ سه برگچه      
اندازي تاج خروس بر سويا و افزايش وزن          توان گفت كه سايه    مي

تواند تاثير بسزائي در كاهش تعداد غالف         خشك تاج خروس مي   
در مقايسه تيمارهاي فوق با تيمارهاي         . در بوته داشته باشد     

شود بيشترين تعداد     ده مي  مشاه ۲شاهد چنانكه در جدول        
غالف در بوته در تيمار بدون حضور علف هرز و كمترين آن در               
تيمار بدون كنترل است هر چند كه با به تعويق افتادن سبز                 
شدن تاج خروس تا مرحله ظهور كامل دومين برگ سه                   

اي، اختالفي بين تيمار شاهد بدون علف هرز و اين تيمار             برگچه
هرز در صفت تعداد غالف در بوته مشاهده        در هر تراكمي از علف      

 . شود نمي

 
 اثر تراكم تاج خروس بر درصد كاهش صفات مورد ارزيابي -٢شكل 

 )كنترل كامل(در مقايسه با شاهد 
 

 
  اثر متقابل تراكم و زمان سبز شدن تاج خروس -٣شكل 

 بر عملكرد دانه سويا
 

 
درصد كاهش  اثر تراكم و زمان سبز شدن تاج خروس بر -٤شكل 

 )كنترل كامل(عملكرد دانه در مقايسه با شاهد 

  مقايسه ميانگين هاي عملكرد و اجزاي عملكرد سويا تحت تأثير زمان سبز شدن و تراكم تاج خروس و شاهد بدون علف هرز-٢جدول 
  و شاهد بدون كنترل

)گرم(وزن هزار دانه  تعداد دانه در غالف تعداد غالف در بوته )كيلوگرم بر هكتار (عملكرد دانه  )زمان سبز شدن(تيمارها  )بوته در متر رديف(تراكم 
b١/١١٧ a٩٨/٢ bc١/٤٢ bcd١٠ ٣٥٢٠ 
b٦/١٠٥ ab٧٩/٢ d١/٣٠ d٢٠ ٢٧٧٨ 
b٧/١٠٠ cd١٥/٢ c٢/٢٤ e٤٠ ١٥٠٧ 

 (Ve)همزمان با سويا 

b٢/١١٦ ab٨٧/٢ ab١/٤٤ abc١٠ ٤٠٥٠ 
b٢/١١٣ abc٧١/٢ c١/٣٨ cd٢٠ ٣٢٠٣ 
b٧/١١٠ bcd٣٢/٢ d٠/٣٠ d٤٠ ٢٨٢٦ 

مرحله ظهور كامل برگهاي 
 (Vc)كوتيلدوني 

b٢/١٢٠ ab٨٥/٢ ab١/٤٥ ab١٠ ٣٣٦٣ 
b٤/١١٧ abcd٦٢/٢ ab١/٤٦ ab٢٠ ٤٤١٦ 
b٤/١٠١ abcd٥٩/٢ ab٢/٤٥ ab٤٠ ٣٢٥٧ 

مرحله ظهور كامل دومين برگ 
 (V2)سه برگچه اي 

b١/١٠٥ d١١/٢ f٠/١٩ eشاهد بدون كنترل ــــ ١٦٧٠ 
a٢/١٤٢ a١/٣ a١/٤٩ aشاهد بدون علف هرز ــــ ٤٧١٠ 

a, b, c مقايسه ميانگين ها به روش آزمون چند دامنه اي دانكن (P<0.05)انجام و ميانگين هاي داراي حروف مشترك در هر ستون، از نظر آماري اختالف معني داري ندارند  . 



۵۵۷ ...(.Amaranthus retroflexus L)مطالعه تأثير رقابت تاج خروس : عباس دخت و همكاران

 
تعداد  اثر متقابل تراكم و زمان سبز شدن تاج خروس بر -٥شكل 

 غالف در بوته سويا
 

 
 اثر تراكم و زمان سبز شدن تاج خروس بر درصد كاهش -٦شكل 

 )كنترل كامل(تعداد غالف در بوته در مقايسه با شاهد 
 

 اثر زمان سبز شدن و تراكم تاج خروس بر تعداد دانه در غالف
زمان سبز شدن تاج خروس تاثير معني داري بر تعداد دانه             

با توجه به تحقيقات ايتون و       ) ۱جدول  .(ستدر غالف نداشته ا   
 ۱۰تاخير در سبز شدن علفهاي هرز به مدت          ) ۱۹۷۶(همكاران  

روز يا بيشتر باعث افزايش معني دار تعداد دانه در غالف سويا               
نتايج بدست آمده در اين تحقيق با نتايج محققين فوق              . نشد

ر شدن يا   دا البته ناگفته نماند كه صرفنظر از معني      . مطابقت دارد 
نشدن تاثير زمان سبز شدن تاج خروس بر تعداد دانه در غالف              

شود كاهش تعداد دانه در غالف        مشاهده مي  ۱چنانكه در شكل    
در تيمارهاي متاثر از زمان سبز شدن تاج خروس در مقايسه با              

نيز ) ۱۹۹۲(فلوز و روئت    . شود شاهد بدون علف هرز مشاهده مي     
ت قياق با سويا تعداد دانه در غالف        گزارش كردند كه در اثر رقاب     

اثر تراكم تاج خروس بر صفت تعداد دانه در         . يابد سويا كاهش مي  
شود معني دار شد و در         مشاهده مي  ۱غالف چنانكه در جدول      

باالترين سطح تراكم تاج خروس كمترين تعداد دانه در غالف             

ف  بوته در هر متر ردي     ۴۰اي كه در تراكم      بگونه. مشاهده گرديد 
شكل ( درصد كاهش تعداد دانه در غالف ديده شد            ۸/۲۵سويا،  

اثر متقابل زمان سبز شدن تاج خروس و تراكم آن بر صفت            ).  ۲
بيشترين درصد افت تعداد    . تعداد دانه در غالف معني دار نشد       

دانه در غالف در شرايط سبز شدن همزمان تاج خروس با سويا و             
در ). ۷شكل( داشت     بوته در متر رديف وجود        ۴۰در تراكم    

مقايسه تيمارهاي فوق با تيمارهاي شاهد بترتيب بيشترين و             
كمترين تعداد دانه در غالف در تيمارهاي شاهد بدون علف هرز            
و شاهد بدون كنترل مشاهده گرديد هر چند كه همچون صفت            
تعداد غالف در بوته، اين صفت نيز در تيمار شاهد بدون علف               

 خروس در مرحله ظهور كامل دومين       هرز و تيمار سبز شدن تاج     
اي در هر تراكمي از علف هرز اختالف معني             برگ سه برگچه   

اندازي  ميتوان گفت كه با افزايش سايه     ) ۲جدول  . (داري نداشت 
علفهاي هرز، كارائي فتوسنتز در سويا كاهش يافته و لذا قدرت             
رقابت در حصول آب، مواد غذائي و تخصيص به اندامهاي زايشي           

 لذا جهت حفظ تعادل بين ميزان مواد توليدي          . يابد  مي كاهش
)Source (     و ميزان مصرف مواد)Sink(     تعدادي از گلها ريزش ،

نموده و يا اينكه بدليل كمبود مواد فتوسنتزي تلقيح بطور كامل           
 .  گيرد و لذا كاهش تعداد دانه در غالف را شاهديم صورت نمي

 

 
 تاج خروس بر درصد كاهش  اثر تراكم و زمان سبز شدن-٧شكل 

 )كنترل كامل(تعداد دانه در غالف در مقايسه با شاهد 
 

 اثر زمان سبز شدن و تراكم تاج خروس بر وزن هزار دانه
 مشاهده  ۱زمان سبز شدن تاج خروس چنانكه در جدول            

. داري بر صفت وزن هزار دانه نداشته است          شود تاثير معني   مي
و تداوم حضور اين علف هرز،       ولي با افزايش تراكم تاج خروس        

بنظر . داري در وزن هزار دانه ديده شده است            اختالف معني 
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رسد با افزايش تراكم تاج خروس توانائي سويا در جذب منابع            مي
غذائي و آب نقصان پيدا كرده و لذا فتوسنتز كمتر باعث سرازير             

ها شده و نقصان وزن آنها نشان        شدن حداقل مواد غذائي به دانه     
از طرفي ديگر كمبود نور در محيط       . باشد ده اين موضوع مي   دهن

) ۱۹۷۶(ايتون و همكاران      .نيز تشديد كننده اين مسئله است       
كاهش وزن هزار دانه سويا را در حضور علفهاي هرز در مقايسه              

 بوته در   ۱۰با افزودن   . با شاهد عاري از علف هرز گزارش نمودند       
، كاهش وزن هزار دانه     هر متر رديف كاشت سويا در اين پژوهش       

شود كه با اضافه شدن تراكم،        درصد گزارش مي   ۱۵/۱۷به ميزان   
 درصد كاهش وزن هزار     .)۲شكل  ( باشد درصد نقصان بيشتر مي   

دانه در تيمار بدون كنترل در مقايسه با تيمار عاري از علف هرز              
شود   مشاهده مي  ۱البته چنانكه در جدول      .  درصد بود  ۰۹/۲۶

ان سبز شدن تاج خروس بر صفت وزن هزار دانه            اگر چه اثر زم   
 درصدي همزماني سبز شدن     ۱۹/۲۴دار نشده ولي كاهش      معني

 خورد تاج خروس در مقايسه با شاهد بدون علف هرز به چشم مي           
 از طرفي با به تاخير افتادن زمان سبز شدن تاج                  .)۱شكل(

اثر . خروس درصد كاهش وزن هزار دانه كاهش يافته است              
مان سبز شدن تاج خروس و تراكم آن، بر صفت وزن              متقابل ز 

شود با افزايش     دار نشد و چنانكه مشاهده مي        هزار دانه معني   
تراكم تاج خروس در دوره همزماني سبز شدن تاج خروس و               

. خورد سويا، بيشترين درصد افت وزن هزار دانه به چشم مي              
دانه  البته برخي از نتايج نشان دهنده افزايش وزن هزار            ۸شكل  

نشان ) ۱۹۹۲(فلوز و روئت    . باشد سويا در حضور علفهاي هرز مي     
 هفته قياق با سويا اختالف        ۱۸دادند كه دوره رقابت كمتر از         

 ۱۸كند ولي دوره رقابت      داري در وزن هزار دانه ايجاد نمي       معني

. شود داري را در وزن هزار دانه باعث مي          اي افزايش معني   هفته
گزارش كردند كه كاهش شديدتر     ) ۱۹۸۲(بلومبرگ و همكاران    

 Xanthium(منحني افت عملكرد در اثر تداوم رقابت توق              
strumarium L. (            در سويا در مقايسه با منحني افت تعداد

در . توان به افزايش وزن هزار دانه نسبت داد        غالف در بوته را مي    
توان گفت كه با نزديك شدن       بندي كلي مي   انتها و در يك جمع    

ز شدن تاج خروس و افزايش تراكم، عملكرد و اجزاي            زمان سب 
لذا كنترل علف هرز در      . يابد عملكرد سويا به شدت كاهش مي      

مراحل مشخصي از رشد گياه زراعي و در تراكمهاي قابل قبولي            
كه بدون كاهش عملكرد از صرف هر گونه هزينه زراعي از قبيل             

ژوهش نشان  آنچنانكه در اين پ    ... وجين، استفاده از علفكش و       
داده شد راهي است در رسيدن به اهداف مديريت تلفيقي                 

و روشهاي پايدار و سازگار با محيط           ) IWM(علفهاي هرز    
 .زيست
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SUMMARY 
 

Field study was conducted to evaluate redroot pigweed interference with soybean. 
The experiment was established as a factorial in a randomized complete block design 
with three replications. In this experiment different times of emergence (Ve: redroot 
pigweed planted simultaneously with soybean, Vc: redroot pigweed planted at the 
cotyledon leaf stage of soybean, V2: redroot pigweed planted at the second trifoliate leaf 
stage of soybean) and densities of redroot pigweed (10, 20 and 40 plants/m-1) were 
studied. Yield and yield components of soybean at different times of emergence and 
densities of redroot pigweed were significant. Soybean yield was reduced by 44.75% 
and 39.21% when redroot pigweed did emerge at the same time with soybean, and at a 
density of40 plants / m-1, respectively. When redroot pigweed emerged at the third 
trifoliate leaf stage of soybean, neither yield nor yield components was effected by 
redroot pigweed densities.  
 

Key words: Emergence time, Density, Soybean yield and yeild components,  
                             Redroot pigweed. 


