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  چکيده
  

 ي  هرز توق و تاج خروس بر عملكرد و اجزايهام علفأ منفرد و تويهابه منظور بررسي اثر  تراکم 

 دانشگاه تهران دانشکده کشاورزي تحقيقاتي درمزرعه١٣ ٨٥‐٨٦در سال زراعيا، آزمايشي يعملكرد سو

، ٢ صفر، يعلف هرز توق در تراکم ها. در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار انجام شد

ز يف به صورت منفرد و ني بوته در متر رد١٢ و ٨، ٤ صفر، ي خروس در تراکم ها و علف هرز تاج٤،٨

انس يه واري تجزنتايج. ا کشت شدندي سويف بوته هاي و در دو طرف رديمتري سانت١٥توام در فاصله 

، عملکرد بيولوژيک، عملكرد دانهر بر ي مختلف توق و تاج خروس از نظر تاثينشان داد که تراکم ها

 با هم ي داريتفاوت معن% ١در سطح احتمال  وته، تعداد غالف در بوته و وزن غالف در بوتهارتفاع ب

ن تيمارهاي اعمال شده نشان ي در بي داريشاخص برداشت محصول تفاوت معن  کهيدر حال.  دارند

ن کاهش عملکرد يشتريب. بود درصد ٨٦ و٣٩ن ي هرز بيهاکاهش عملکرد دانه بسته به تراکم علف. نداد

مار يدر ت.  بوته تاج خروس بدست آمد١٢ بوته توق و ٨م أن در حضور تويدانه نسبت به شاهد با وج

ک، تعداد و وزن غالف در بوته به يولوژي همچون عملکرد بين صفاتيانگيحداکثر تراکم دو گونه، م

 بوته تاج ٤ بوته توق و ٢بجز در تراکم .  درصد کاهش نسبت به شاهد نشان دادند٨٢ و ٧٦، ٩/٧٩ب يترت

  . افتيش يز نسبت به شاهد افزايا نيش تراکم علف هرز ارتفاع سويخروس، با افزا

  

  .ا، توق، تاج خروسي، سويا رقابت چند گونه:هاي کليديواژه

  
  مقدمه

دانة خشك اين . سويا مهمترين گياه روغني دنياست 
 درصد ۴۰ تا ۳۰ درصد روغن و ۲۰ تا ۱۴گياه با دارا بودن 

اي در تغذية انسان، دام و طيور و   اهميت ويژهپروتئين
مصارف متعدد صنعتي داشته و در حال حاضر اين دانة 
روغني از نظر مجموع توليد و تجارت بين المللي، مهمترين 

 گزارشات سازمان خواربار و  بر اساس.باشد دانة بقوالت مي
 در ايران در سال ايسوكشاورزي جهاني سطح زير كشت 

بوده  تن هزار ۱۱۰ هزار هكتار و توليد آن ۸۰ برابر ۲۰۰۴

با توجه به اهميت سويا در تأمين روغن و پروتئين  .است
گياهي مورد نياز براي جمعيت روز افزون کشور بکارگيري 

ن ي اسطح راهکارهايي جهت افزايش ميزان توليد در واحد
باشد، در اين ميان شناسايي عواملي   ضروري ميمحصول

تواند در  شوند مي  يا کاهش عملکرد ميکه باعث افزايش
هاي  با توجه به بررسي. نيل به عملکرد بيشتر موثر باشد

در مزرعه سويا و رقابت هرز   هاي علفانجام شده حضور 
آنها با اين گياه زراعي يکي از عوامل اصلي افت عملکرد 

 از جمله رقابت از راههای گوناگون آنها .شود محسوب مي
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، نور، آب، فضا و آللوپاتي به سويا خسارت براي مواد غذايي
اي از  لذا همواره قسمت قابل مالحظه. كنند  وارد مي

 .گيرد  از بين بردن آنها صورت ميبا هدفعمليات زراعي 
   زراعتدرهرز   هاي خسارت علفها در مورد  گزارش
   ۶۰ تا۱۳ ولي عموماً خسارت استمتفاوت  سويا

   است هدش گزارش درصد ۸۰ از شيب و گاهي
)Chhokar &  Balyan,  1999.( 

-هاي مديريت تلفيقي علف جهت توسعه بيشتر برنامه
 ، بررسي افت عملكرد گياهان زراعي در نتيجه 1هاي هرز

 مختلف علفهاي هرز ضروري يها و تراكم هارقابت گونه
با کاهش قدرت توان يم افت هاين رهيبا استفاده از ا. است
 از افت شديد عملکرد گياه ، هرزيها و تداخل علفيرقابت

 Deines et al., 2004; Conley et) دکرزراعي جلوگيري 

al., 2002) .نه ي که در زميدرگذشته در بيشتر تحقيقات
 ي هرز با محصول انجام شده، بررسيمطالعه رقابت علفها

كاهش عملكرد محصول در حضور گونه هاي منفرد 
 که دري حالدر ،علفهاي هرز مورد توجه قرار گرفته است

اراضي زراعي آلودگي به علفهاي هرز بسيار فراتر از يك 
 بنابراين توجه به ).Street et al., 1985( باشديمگونه 
 از اهميت خاصي هاي هرزاي علف چند گونهتداخل

عالوه بر  يا رقابت چند گونهيبا بررس. برخوردار است
توان يبه مزرعه مش يط آزمايشراک نمودن ينزد
 مختلف ي تراکم ها هرز دريها علفيها گونه٢رهمکنشب

  . قرار داديابيز مورد ارزيرا ن
 كه علف نشان داد Sims & Oliver (1990) مطالعه 

 اقيق  درصد و۳۱به تنهايي   (Senna obtusifolia) سناهرز
)Sorghum halepense L.(  درصد عملكرد ۱۴به تنهايي 

 علف هرز با دواين كه  سويا را كاهش ميدهند ولي وقتي
همان تراكم در كنار يكديگر با سويا رقابت كردند عملكرد 

 اثر تاج خروس نيهمچن . درصد كاهش يافت۳۶تنها سويا 
ن ين که رقابت بيي پاي بر عملکرد پنبه در تراکم هاو سنا
 و در تراکم باال با ي بصورت تجمع،دار نبودي معنياگونه

کاهش عملکرد شکل  يان گونهيبوجود آمدن رقابت ب
 يبا بررس Cowan  (1998).  به خود گرفته استيرخطيغ

 (.Echinochloa crus-galli L)رقابت تاج خروس و سوروف
ا مشاهده کرد که بسته به تراکم و زمان سبز شدن يدر سو

. راستيمتغ% ۹۹ تا ۲۳ا يعلف هرز کاهش عملکرد سو

                                                                                     
1. Integrated weed management (IWM) 
2. Interaction 

ن براساس کاهش عملکرد مشخص شد که تاج يهمچن
. در نسبت به سوروف دايشتري بيقدرت رقابتخروس 

Haizel & Harper (1973)  عنوان کردند که اثر مخلوط
 نيا.  هرز کمتر از مجموع اثرات منفرد آنها استيهاعلف

 ،تواند درست باشدياد مي زيها در تراکمي تا حدودموضوع
ک گونه علف هرز منجر به محدود کردن اثرات يچون اثر 
گزارش کردند  Tolerr et al. (1996). دشو يگر ميگونه د

ا ياق و تاج خروس با سويت دو گونه قيکه رقابت جمع
ن قدرت ي بيالبته تفاوت.  استيياق به تنهايق از شتريب

اق گزارش يا مخلوط با قي و يي تاج خروس به تنهايرقابت
نشان دادند که تاج خروس  Dieleman et al. (1996) .نشد

 درصد کاهش در ۳/۱۲ف يتر رد بوته در م۲در تراکم 
 بوته توق ۸ و ۴، ۲، ۱حضور . موجب شد ا رايعملکرد سو

 ۷۸و  ۶۳ ،۳۹ ،۲۰ا، خسارتي معادل يدر محصول سو
 ).Mousavi, 2001(کرد جاد يدرصد ا

Tranel et al. (2003) ا و توق ين سوي رقابت بيبا بررس
ا يف سويک بوته توق در متر رديگزارش کردند که وجود 

 درصد عملکرد محصول را کاهش ۴۸ تا ۲۰ن يواند ب تيم
توق و  Stoller & Woolley (1985)رش اگز طبق .دهد

اه ي گ۲ تا ۱در تراکم  (.Abutilon theophrasti L) گاوپنبه
 را گرفته ياز تشعشع برخورد% ۵۶ تا ۴۴ن يدر متر مربع ب

 ن هفتهي هرز مذکور بيله علفهايه بوسين سايشتريو ب
 از يط عاريدر شرا. دهدياز فصل رشد رخ م هشتم و دهم
 درصد در ۵۶ تا ۴۴زان ي به مي مصنوعيه دهيعلف هرز سا

% ۲۶ تا ۱۹زان ياواخر فصل رشد عملکرد دانه را به م
 کاهش ي که قسمت اساسدادج نشان ين نتايا. کاهش داد
 تواند به ي هرز ميجه تداخل علف هايا در نتيعملکرد سو

 . باشدياه زراعي توسط گافت نوريل کاهش دريدل
 توق و تاج خروس ريشه قرمز در مورد تعامل ياطالعات

 در نتيجه الزم است .ا وجود ندارديبا هم در محصول سو
بور بطور همزمان و ز مختلف دو گونه ميهاتاثير تراکم

ن اطالعات يتا براساس امنفرد مورد بررسي قرار گرفته
هدف از . ل شودت آنها اعمايري مناسب در مديهاراهکار

ر رقابت همزمان دو گونه توق و تاج ياين تحقيق بررسي تاث
  . ا بوده استيخروس بر عملكرد و صفات مهم سو

 
  هامواد وروش

 طرح ل در قالبي طرح فاکتوربه صورت ين بررسيا
با سه تکرار در مزرعه پژوهشي  بلوکهاي کامل تصادفي

منابع  پرديس كشاورزي و گروه زراعت و اصالح نباتات
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 ۵۷واقع در طول جغرافياييَ ) كرج( طبيعي دانشگاه تهران
o۵۰۳۴ عرض جغرافياييَ  و شرقي  o۳۵ شمالي و و با 

 . شدانجام ۱۳۸۶در سال  متر از سطح دريا ۱۱۶۰ارتفاع 
 توق هرز   علف مختلف دوياثر تراکم ها  آزمايشدر اين

 ،۴ ،صفر(  و تاج خروس)في بوته در متر رد۸ و۴ ،۲ ،صفر(
 بر عملکرد و اجزاء عملکرد سويا )في بوته در متر رد۱۲ و۸

 در ين بررسيب اين ترتيبد. مورد بررسي قرار گرفت
   . بوديشيمار آزماي ت۱۶بردارنده 

 متر ۴/۲ متر و عرض ۸كرتهاي آزمايشي به طول 
 فاصلة  باخط كشت چهار هر كرت آزمايشي شامل. نددبو

 ۶/۰ت در هر تكرار فاصلة دو كر. بود  سانتيمتر۶۰ خطوط
رس،  براي کاشت از رقم كالرك كه رقمي متوسط. بودمتر 

 ۱۲۰‐۱۴۰ با طول دورة رشد و نمو ۴از گروه رسيدگي 
باشد،   تن در هكتار مي۲‐۵/۲روزه و ميانگين عملكرد 

 ي نسبت به جمع آور۱۳۸۵ز سال ييدر پا. استفاده شد
 تا  و توق و تاج خروس در منطقه کرج اقدام شديبذرها

 ۵ يدر دما توق در سردخانه يبذرهاش ي آزمايزمان اجرا
 اتاق انبار ي تاج خروس در دمايبذرها و گراديدرجه سانت

 ي علف هايرها بذيزنجوانهدرصد  از يآگاهبه منظور . شد
 يش جوانه زني نسبت به آزما۱۳۸۶ ماه نيفروردهرز، در 

وس ا و تاج خري سويبذرها. دي اقدام گرد هرزيعلفها بذر
به نسبت يك در   ويتاواكسسم قارچكش باقبل از كشت 

 دست انجام با عمليات كاشت  وند ضدعفوني شدهزار
 و روي رديف ۶۰ سويا با فاصله بين رديف يبذرها .گرفت

 سانتيمتر در وسط پشته كشت شدند و در دو طرف ۷
 هرز تاج ي سانتيمتر علف ها۱۵ا به فاصله يف سويرد

 مختلف به يمار در تراکم هايوع تخروس و توق بسته به ن
نان از يبه منظور اطم. ا كشت شدنديصورت همزمان با سو

 هرز مذبور با يها علف مورد نظر، بذريهااستقرار تراکم
 دو مرحله جهت ي کپه كاشته شد و طدر هرتراكم بيشتر 

در مرحله . تامين تراكم هاي مورد نظر تنك گرديدند
 ير از تاج خروس و توقداشت كليه علف هاي هرز به غ

 .از طريق وجين دستي حذف گرديدند) مارينوع ت به بسته(
هرز در طول فصل حذف  يعلفها هيکل شاهد ماريت در

  . شدند
 براي تعيين اجزاي عملكرد، در پايان فصل از داخل 

 بوته به صورت تصادفي برداشت و ارتفاع بوته، ۱۰هر كرت 
در بوته و وزن صد دانه تعداد غالف در بوته، وزن غالف 

 عملكرد دانه و يرياندازه گجهت . آنها اندازه گيري شد

 مساحت سه يا عملكرد بيولوژيك با حذف اثرات حاشيه
 يدماف از هر كرت برداشت گرديد و در آون با يمتر رد
 ساعت قرار گرفت و وزن خشك ۴۸ درجه به مدت ۸۰

بدست  ارقام  و  اعداد.  شديري و دانه اندازه گيياندام هوا
 Sigma plotو   SAS،Minitabآمده با استفاده از برنامه 

جهت بررسي توزيع نرمال .  آماري قرار گرفتندهيتجز مورد
 . استفاده گرديدMinitab نرم افزارهاي آزمايش از داده

حتي المقدور سعي گرديد از داده هاي اصلي براي آناليز 
م ابتدا بر روي ولي در صورت لزو. واريانس استفاده گردد

ها تبديل صورت گرفته و سپس آناليز برخي از داده
 يتمي موارد تبديل لگارشتريبدر . واريانس انجام گرديد
اي ها با آزمون چند دامنه ميانگين. بهترين جواب را داد
  .دانكن مقايسه شدند

  
  ج و بحثينتا

  عملكرد دانه

 بر ي داري هرز توق و تاج خروس اثر معنيعلفها
که کاهش يبطور). ۱جدول( ا گذاشتنديرد دانه سوعملک

، بسته به تراکم علف نيشاهد با وجعملکرد دانه نسبت به 
ن کاهش يشتريب. )۱شکل( بود درصد ۸۶و۳۹ن يهرز ب

 بوته ۸ن در حضور توام يعملکرد دانه نسبت به شاهد با وج
 نين باالتريهمچن . بوته تاج خروس بدست آمد۱۲توق و 

 شاهد عاري از علف هرز به ميزان ماريتدر عملكرد دانه 
  .)۲جدول( ثبت شد كيلوگرم در هكتار ۳۱۹۸
 بوته نسبت ۴ منفرد تاج خروس، تراکم يتراکم ها در

ر را ين تاثيف کمتري بوته در متر رد۱۲ و ۸ يبه تراکم ها
 بوته در متر ۱۲ و ۸ يتراکم ها. بر عملکرد دانه داشت

زان کاهش يم. د نداشتني تفاوتيف از لحاظ آماريرد
 درصد ۱/۶۵ و ۴/۵۷ب يمارها به ترتين تيعملکرد در ا

 Cowan (1998) ).۱شکل(  بودشاهد با وجيننسبت به 
 با تاج خروس را متوسط كاهش عملكرد سويا در رقابت

  کاهش  اي ديگر،مطالعه در .ذكر کرده است% ۵۰
تاج خروس در تراکم با علف هرز ا در تداخل يعملکرد سو

   گزارش شده است %۷۸ ر متر رديف، دبوته ۸
)Bensch et al., 2003.(  

ا يش تراکم علف هرز توق کاهش عملکرد در سويبا افزا
ن يزان اي نسبت به تاج خروس ميافت وليش يز افزاين

ف ي بوته توق در متر رد۲در تراکم . کاهش متفاوت بود
   . يافتکاهش  درصد   % ۳۹  ا نسبت به شاهديعملکرد سو
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ا در ير تراکم توق بر عملکرد دانه سوي در مورد تاثگزارشات
 .Tranel et al قيدر تحق. ستيکسان نينقاط مختلف 

ک بوته توق در يا در تراکم يکاهش عملکرد سو (2003)
 يهادر تراکم. ر بودي درصد متغ۴۸ و ۲۰ن يف بيمتر رد

جه حضور علف يا در نتيکسان، کاهش عملکرد دانه سوي
 يبه نظر م). ۱شکل( تاج خروس بودشتر از يهرز توق ب

 ي برايتريب قويسه با تاج خروس رقيرسد توق در مقا
ا بوده و در جذب منابع محدود بهتر از تاج خروس يسو

که يبطور. شوديشتر عملکرد ميعمل کرده و باعث افت ب
ف توق به ي بوته در متر رد۸ و ۴ يهاعملکرد در تراکم

  ار بود ت هکلوگرم دري ک۷/۷۶۱ و ۳/۱۱۸۰ب يترت
 تاج ي حاوي عملکرد کرت ها،ن تراکم هاي در هميول

بود لوگرم در هتکار در ي ک۹/۱۳۶۰ و ۱۹۵۰خروس 
 باال بودن قدرت رقابتي توق نسبت به ).۱ و شکل۲جدول(

  تاج خروس توسط ساير محققان نيز گزارش شده است
(Cowan, 1998).  

  
 ايسو  عملکردي توق و تاج خروس بر عملکرد و اجزااثرات) ن مربعاتيانگيم(  تجزيه واريانس‐١جدول 

  )MS(ميانگين مربعات 
 منابع تغييرات

درجه 
  آزادي
  

  عملکرد دانه
  )کيلوگرم در هکتار(

  عملکرد بيولوژيک
  )کيلوگرم در هکتار(

شاخص 
  %برداشت

متوسط وزن غالف در 
  )گرم در بوته (بوته

متوسط تعداد 
  غالف در بوته

ارتفاع بوته 
  )رسانتيمت(

وزن صد دانه 
  )گرم(

  ٢٣/٠  ٧/١٦  ٠٠٣/٠  ٠٠١٧/٠  ١٤  ٧/١٣٤٢٥٥٥  ٩٤٩٧٠ ٢  بلوک
  ns٣٧/١  ٩/٣٩٤**  ٢٢٦/٠**  ٢٩٦/٠**   ١٠٣ ns ٣٧٥٣١١٧٣**  ١/٤٤٧١٩٩٦**  ٣  توق

  ٨٦/٨*  ٥/٤٤٦**  ١١/٠**  ٢١/٠**   ٨/٣٦ ns     ٢١٠٣٣٣٠٨**  ٥/٢٤٧٩٥٧٤**  ٣  تاج خروس
  ٢٩/١ ns  ٩/٦١ ns  ns٠١١/٠  ns٠٠٨٩/٠ ns٦/٥٥  ١١٣٠٣٢٠** ٣٦٦٤٣٨**  ٩   تاج خروس×توق
  ٦٩/٠  ٥/٣٣  ٠٠٦/٠  ٠٠٥/٠  ٦/٤٢  ٣٠٥٣٨٦  ٥٥١٣٨  ٣٠  خطا

  ٤/٥  ٠٩/٤  ٤/٦  ٥/٧  ٢٣  ٩/١٣  ٤/٢٠  %CV ضريب تغييرات
ns  ١وجود اختالف معني دار در سطح احتمال **    %  ٥وجود اختالف معني دار در سطح احتمال  *    عدم وجود اختالف معني دار%  

  
  ا در سطوحيقايسه ميانگين صفات زراعي سو م‐٢ل جدو

  هاي مختلف توقتراکم

  توق
متوسط تعداد غالف 

  در بوته
ارتفاع بوته 

  )سانتيمتر(
وزن صد 

 )گرم(دانه 
متوسط وزن غالف 

  )گرم(در بوته 
٤٧/١ ٠ a ٩/١٣٥ c ab ٥٣/١٥  ١٩/١ a 
٢٩/١ ٢ b ٨/١٤٠ b a ٦٢/١٥  ٠٢/١ b 
٢٣٢/١  ٤ b ٢/١٤٠ bc ab ٦/١٥  ٩٤/٠ c 
١٤/١  ٨ c ٦/١٤٩ a b ٩١/١٤  ٨١/٠ d 

LSD ٨٣/٤  ٠٦٩/٠   ٦٩/٠  ٠٦٢/٠  
اختالف اعداد هر ستون که داراي حداقل يک حرف مشترک باشند بر اساس 

  .باشد معني دار نمي% ٥ در سطح احتمال LSDآزمون 
  
  

   سطوح در ايسو زراعي صفات ميانگين  مقايسه‐٣جدول
  تاج خروسهايتراکم

تاج 
خروس

متوسط تعداد 
  ف در بوتهغال

ارتفاع بوته 
  )سانتيمتر(

وزن صد دانه 
  )گرم(

متوسط وزن غالف 
  )گرم(در بوته

٤/١ ٠ a ٧/١٣٥ c a ٤٩/١٦  ١٥/١ a 
٣١/١ ٤ b ١/١٣٨ bc b ٥/١٥  ٠٣/١ b 
٢٤/١  ٨ c ٢/١٤٢ b b ٢/١٥  ٩٣/٠ c 
١٨/١  ١٢ c ٩/١٤٩ a c ٣٩/١٤  ٨٥/٠ d 

LSD٠٦٩/٠  ٨٣/٤   ٦٩/٠  ٠٦٢/٠  
قل يک حرف مشترک باشند بر اساس اختالف اعداد هر ستون که داراي حدا

  .باشد معني دار نمي% ٥ در سطح احتمال LSDآزمون 
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 مختلف بر يها برهمکنش توق و تاج خروس در تراکم‐۱ شکل

  ايک سويولوژيعملکرد دانه و ب
  



 ۱۷۳  ... و (.Xanthium strumarium L)اي توق بررسي اثر رقابت چندگونه: يوسفي و همکاران  

 دار يس بر عملکرد دانه معنبرهمکنش توق و تاج خرو
-ا در تراکمي عملکرد دانه سوه اضافهيتجز). ۱جدول( شد
 دار ي از معنيز حاکي مختلف توق و تاج خروس نيها

). ۵  و۴ هایجدول( باشديم% ۱ن اثر ات در سطح يشدن ا
ا يکاهش عملکرد دانه سو ن نشان داد که يانگيسه ميمقا

داشته  يشتريدر حضور توام توق و تاج خروس شدت ب
در %) ۶/۴۶( ن کاهش عملکرديکمتر. )۲جدول(است 

 بود % ۲/۵۷  بوته تاج خروس۴ بوته توق و ۲حضور توام 
 ۸ و ۲ب درتراکم ين دو گونه به ترتيکه با کاهش عملکرد ا

.  نشان ندادي داريتفاوت معن %) ۹/۵۹( فيبوته در متر رد
 بر درحضور توام دو گونه توق و تاج خروس فشار وارده

ا ي هر کدام از آنها با سويمحصول نسبت به تک کشت
اق ي در رقابت توام دو گونه قيگزارش مشابه. افتيش يافزا

 ,.Tolerr et al) ا منتشر شده استيو تاج خروس با سو

پ ين دو گونه با توجه به تفاوت در تياحتماال ا. (1996
 ، متفاوتي با پوشش فضاها،...)شکل واندازه برگ (يرشد
ر ي تسخي نسبت به تک کشتيشترياند منابع بنستهتوا

 از منابع يشتريا با کاهش بي سويها بوتهجهيو در نت کنند
   . مواجه شده انديرشد

  عملكرد بيولوژيك

 توق و علفهاي هرز ريا تحت تاثيسوعملكرد بيولوژيك 
 بطوريكه باال ترين وزن ،)۱جدول( قرار گرفتتاج خروس 

ي از علف هرز به ميزان ر عاخشك محصول از تيمار شاهد
). ۲ و ۱جداول ( كيلوگرم در هكتار بدست آمد ۳/۸۷۵۳

ف ي بوته در متر رد۸ و ۴ ،۲ يعلف هرز توق در تراکم ها
 و ۲/۴۶، ۷/۲۲عملكرد بيولوژيك را به ترتيب به ميزان 

زان يکه ميدر حال.  کاهش دادنيشاهد با وجنسبت به % ۶۴
داخل تاج خروس در جه تيک در نتيولوژيافت عملکرد ب

، ۸/۲۷ب يف به ترتي بوته در متر رد۱۲ و ۸، ۴ يتراکم ها
همانطور که ). ۱شكل (  نسبت به شاهد بود  %۴۷ و ۹/۴۰

جه يکسان افت عملکرد در نتيمشهود است در تراکم 
که ياز آنجائ .شتر از تاج خروس استي بيليتداخل توق خ

 نسبت به C3 هرز يعلفهااستقرار و رشد ن يي پايهادمادر 
C4است تر مناسب )Kocheki et al., 2005(، 

ل ياحتماالسرعت رشد توق نسبت به تاج خروس در اوا
 تر با محصولديرقابت شدبا جه يو در نتبوده شتر يب فصل

ا ياز سويشتر منابع مورد نير بي تسخموجب، در ادامه فصل
باال بودن کاهش محصول  Tranel et al. (2003) .شده است

 و ير تداخل با توق را به تشابه در زمان جوانه زنا ديسو
  . نسبت داده استي رشديازهاين

 بر يداريتداخل همزمان توق و تاج خروس اثر معن
 و ۴ هایجدول و ۱شکل( ا گذاشتنديک سويولوژيعملکرد ب

درحضور توام دو گونه توق و تاج خروس نسبت به تک  ).۵
 يشتري کاهش بکيولوژي هر کدام از آنها عملکرد بيکشت

د يهاي هرز با سويا موجب افت شد فتداخل عل .نشان داد
نسبت به شاهد عاري از علف  %) ۹/۷۹(عملكرد بيولوژيك 
 زان عملکردين ميترنيي پا)۱شکل( هرز شده است

 ۳/۱۸۰۸ک محصول در تداخل با دو گونه مذبور يولوژيب
 يارديمارها تفاوت معنيه تيبود که با بقكيلوگرم در هكتار 

 ش تراکم توق يافزا کسان تاج خروس بايدر تراکم  .داشت
  توق  که تراکميک نسبت به زمانيولوژيعملکرد ب افت
شتر يش بيافت، افزاي يش ميتاج خروس افزا تراکم و ثابت

ف ي بوته در متر رد۸ درتراکم ثابت ).۲جدول( نشان داد
در  بوته ۱۲ و ۸ بوته به ۴از  خروسش تراکم تاجيتوق، افزا
ا نشد يک سويولوژيشتر عملکرد بيف موجب افت بيمتر رد

ر منابع محدود ينکه حداکثر تسخيبا توجه به ا). ۱شکل (
 قرار دارد، به يک حد مشخصيتوسط هرگونه بخصوص در 

 بوته تاج خروس  ۴ بوته توق بعالوه ۸رسد تراکم ينظر م
له ير بوسيتسخ  قابليجهت استفاده از حداکثر منابع رشد

  . بوده استي دو گونه کافنيا
  شاخص برداشت محصول

 يمارهاير تيتحت تاثشاخص برداشت محصول 
نکه تفاوت يبا ا .)۲ و ۱های جدول(  قرار نگرفتيشيآزما
 مختلف يهاا در تراکمي در شاخص برداشت سويداريمعن

ن ي باالترنيشاهد با وجتوق و تاج خروس وجود نداشت اما 
بوته تاج خروس، ۱۲ توق و بوته ۴مار حضور توام يو ت
هر چند به نظر . اشت را داشتنددن شاخص بريترنييپا
 باشدک صفت نسبتا ثابت يرسد شاخص برداشت يم
 يادهيچي پيهااه واکنشيند انتقال مواد در داخل گيفرا

در . دهدياه نشان ميت منبع در درون گينسبت به وضع
ها طاهان در مخلويموارد شاخص برداشت گاز  ياريبس

 موارد، يافته است اما در برخيا کاهش يثابت مانده و 
 به ياه زراعي تحمل گيش شاخص برداشت علت اصليافزا
  ).(Kocheki et al., 2001  هرز استيهاعلف

   سوياتعداد غالف در بوته

هاي هرز بر متوسط تعداد غالف در بوته در   علفاثر
  مقايسه   نتايج  بر اساس). ۱جدول( دار شد معني% ١سطح 
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  )ايسو عملکرد و صفات مهم( توق در داخل هر سطح تراکم تاج خروس ين مربعات سطوح تراکميانگيتجزيه اضافه م ‐٤جدول 
  )MS(ميانگين مربعات   

تاج 
درجه   خروس

  آزادي
  عملکرد دانه

  )کيلوگرم در هکتار(
  عملکرد بيولوژيک

  )کيلوگرم در هکتار(
شاخص 
  %برداشت

متوسط وزن غالف 
  )م در بوتهگر(

متوسط تعداد غالف 
  در بوته

ارتفاع بوته 
  )سانتيمتر(

وزن صد دانه 
  )گرم(

١٧٨٩٢٨٠٨**  ٣٤٣٤٧١٠**  ٣  ٠  ns٧١/٢*  ١٧٣**  ١٤٣/٠**  ١٣٩/٠**  ٤/٨٩  
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٤٨٩١٧٥٨**  ٣١٩٣٥٤**  ٣  ١٢  ns٩/١٦٦**  ٠٤٢/٠**  ٠٦٧/٠**  ٩/٨٧  ns٢٧/٠  

 ns ١وجود اختالف معني دار در سطح احتمال **    %  ٥وجود اختالف معني دار در سطح احتمال  *    عدم وجود اختالف معني دار%  
  

  

 )ايسو عملکرد و صفات مهم( تراکم توق  تاج خروس در داخل هر سطحين مربعات سطوح تراکميانگيتجزيه اضافه م ‐٥جدول 
  )MS(ميانگين مربعات   

درجه   توق
  آزادي

  عملکرد دانه
  )کيلوگرم در هکتار(

  عملکرد بيولوژيک
  )کيلوگرم در هکتار(

شاخص 
  %برداشت

متوسط وزن غالف 
  )گرم در بوته(

متوسط تعداد 
  غالف در بوته

ارتفاع بوته 
  )سانتيمتر(

  )گرم(وزن صد دانه 

١٠٠٤٠٣٤٩**  ٢٥٩٢٤٢٧**  ٣  ٠  ns٣٩/٤**  ١٤٩*  ٠٦٨/٠**  ٠٨٢/٠**  ٣/٩٠  
٩١١٩٧٤٤**  ٦٣٥٦٧٢**  ٣  ٢  ns٢/٥**  ١٨١**  ٠٤٩/٠**  ٠٨٨/٠**  ٤/١٥  
٤٠٦٩٢٣٩**  ٢٦٩٩٣٠**  ٣  ٤  ns٠٣٥/٠**  ٣/٩٧  ns٠١٤/٠  ns٣/٧٩  ns٩/١  
٣  ٨  ns١١٩٤٩٣٨*  ٧١٨٦١  ns٠٣٢/٠**  ٧٧/٠  ns٩/٢٤٢**  ٠١/٠  ns١٦/١  

 ns ١وجود اختالف معني دار در سطح احتمال **    %  ٥وجود اختالف معني دار در سطح احتمال  *    دار عدم وجود اختالف معني%  
  

شاهد با  تعداد غالف در بوته از تيمار ميانگين، بيشترين
هاي  تداخل علف.  به دست آمد) غالف در بوته۴۹(وجين 
 سبب تراکم توام آنها  توق و تاج خروس در حداکثرهرز

نسبت به % ٧۶ف در بوته به ميزان كاهش متوسط غال
 تداخل تاج يمارهايدرت .شاهد عاري از علف هرز گرديد

ن علف هرز ي منفرد اين تراکم هايا تفاوت بيخروس با سو
. دي نگردي داري معنيو تعداد غالف در بوته از لحاظ آمار

ن علف هرز توانست ي بوته ا١٢و  ٨ ،٤ن حال تراکم يبا ا
 درصد ٨/٥٤ و ٤٩ ،٤١زان يه مب بين صفت را به ترتيا

 منفرد توق با يها در تراکم.نسبت به شاهد کاهش دهد
ف کاهش ي بوته در متر رد۸ بوته به ۴ش تراکم از يافزا
 تفاوت يده نشد، ولي در تعداد غالف در بوته ديداريمعن

به نظر  .بود داري ذکر شده معنيها بوته با تراکم۲تراکم 
تر ين شديي پايها توق در تراکمر تراکم بوتهيرسد تاثيم

. ن شدت کاسته شده استيش تراکم از ايبوده و با افزا
 يها بوتهياتواند به رقابت درون گونهين امر ميا احتماالً

  .توق وابسته باشد
درحضور توام توق و تاج خروس تعداد غالف در بوته، 

شتر تحت يا، بي هر کدام از آنها با سوينسبت به تک کشت
ن تعداد غالف يمارها باالترين تين ايدر ب.  قرار گرفتريتاث

 ۴ بوته توق بعالوه ۲مربوط به تراکم توام ) ۴۵/۲۱( در بوته
ن صفت ين کاهش ايشترين بيهمچن. بوته تاج خروس بود

 بوته تاج خروس بدست ۱۲بوته توق بعالوه  ۸در تراکم 
  بوته تاج خروس،۸ بوته توق بعالوه ۸ يمارهايآمد که با ت

 ۸ بوته توق بعالوه ۴ بوته تاج خروس، ۴ بوته توق بعالوه ۸
 بوته تاج خروس ۱۲ بوته توق بعالوه ۴ بوته تاج خروس و

  افزايش تعداد گره و . نداشتندي تفاوتياز لحاظ آمار
  هاي هرز علفخسارت  با کاهشتعداد غالف در بوته 
 و Gossett & Toler    (1999)توسط محققيني چون

Krausz et al.  (1998)  شده استگزارش.  
  غالف در بوتهوزن 

 بر ي داري هرز توق و تاج خروس اثر معنيعلفها
). ۳ و ۲جدول( ا گذاشتنديمتوسط وزن غالف در بوته سو

 ي درصد۲/۷۵هاي هرز با سويا موجب کاهش تداخل علف
 به شاهد عاري از علف هرز شده وزن غالف در بوته نسبت

 بوته در متر ۸ و ۴، ۲ي هاعلف هرز توق در تراکم. است
 و ۷/۵۷، ۳۶را به ترتيب به ميزان وزن غالف در بوته  فيرد
) بوته گرم در ۸۳/۲۳ (نيشاهد با وجنسبت به % ۲/۶۸

ف ي بوته در متر رد۸ و ۴ ين تراکم هايالبته ب.کاهش داد
 در .ده نشدي ديدر کاهش وزن غالف در بوته اختالف آمار

 و ۸ به ۴ش تراکم از يفزا منفرد تاج خروس، ايتراکم ها
ر قرار يف وزن غالف در بوته را تحت تاثي بوته در متر رد۱۲
ب يمارها به ترتين تين صفت در ايزان کاهش ايم. نداد
با . بودنيشاهد با وج درصد نسبت به ۹/۵۸ و ۹/۴۹، ۷/۴۴
ن حداقل و حداکثر ين حال همانطور که مشهود است بيا

الف در بوته، تفاوت تراکم تاج خروس، در کاهش وزن غ
احتماال کاهش تعداد غالف در  . وجود داردي درصد۲/۱۴

 از ي تواند قسمتي هرز ميهاشتر علفيبوته در اثر تداخل ب



 ۱۷۵  ... و (.Xanthium strumarium L)اي توق بررسي اثر رقابت چندگونه: يوسفي و همکاران  

 يهاش تراکم علفيکاهش وزن غالف در بوته در اثر افزا
  .ه کنديهرز را توج

زان وزن غالف در بوته در تداخل ين ميترنييپا
ه يبوته بود که با بقگرم در  ۷۹/۴همزمان دو گونه مذبور 

ش ياز آنجا که با افزا . داشتيداريمارها تفاوت معنيت
 هرز تداخل آنها و به تبع آن کاهش عملکرد يتراکم علفها

رابطه جه يدرنت، )۱شکل( افته استيش يک افزايولوژيب
تراکم علف هرز دور از   وزن غالف در بوته وني بعکس
ص يک تخصيولوژيهش وزن ببا کا احتماال.  ستيانتظار ن

ز کاهش ين) غالف و دانه( يشي زايوزن خشک به اندامها
  .افته استي

   دانهصدوزن 

 ساير اجزاء سه بايدر مقا دانه صددرصد كاهش وزن 
 دانه نسبت به صد وزن  نشان داد كهکمتر بودعملكرد 

درصد كاهش كمتري را متحمل شده  ،ساير اجزاء عملكرد
بر اساس نتايج مقايسه ميانگين،  .)٣ و ٢های جدول (است
 و به ميزان نيشاهد با وج از تيمار ن وزن صد دانهيباالتر
 بوته توق ٢ يکه با وزن صد دانه تراکم ها  گرم بود٢٧/١٧
 يمارهايبجز ت.  نداشتيداري بوته توق اختالف معن٤و 

.  نداشتنديداري معنتفاوتمارها با هم يه تيذکر شده بق
 %۱۷ فقط  در حداکثر تراکم توام خروستداخل توق و تاج

نسبت به شاهد عاري از علف هرز  کاهش وزن صد دانه را
 ي از آنجا که وزن صد دانه صفت نسبتا ثابت.به همراه داشت

شتر از ي هرز مذبور بيهارسد علفيبه نظر م باشد،يم
در بوته برتجمع ماده خشک و ق کاهش تعداد غالفيطر

  . اندشتهر گذايعملکرد دانه تاث
  ارتفاع بوته

داري  نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه تفاوت معني
 در كشت خالص و كشت مخلوط وجود ايسوبين ارتفاع 

 يمارهاين ارتفاع بوته در تين ترييپا ).۳  و۲جدول ( داشت
.  بوته تاج خروس حاصل شد۴ بوته توق و ۲شاهد، تراکم 

 بلند تر ار  درصد۹/۲۳ا در مخلوط يحداکثر ارتفاع سو
 بوته ۱۲ و ۴ ين تراکم هايب .ارتفاع محصول در شاهد بود

 يداريتاج خروس از لحاظ ارتفاع محصول تفاوت معن
ف ي بوته در متر رد۱۲ و ۸ يهان تراکمي بيمشاهده شد ول

 منفرد توق، يهادر تراکم. ده نشدي دي از لحاظ آماريتفاوت
به تراکم ش ارتفاع محصول نسبت به شاهد، بسته يافزا

  . درصد قرار داشت۹/۱۲ و ۱ن يعلف هرز ب

 با ش ارتفاع بوته نسبت به شاهديزان افزاين ميکمتر
 بوته تاج ۸ بوته توق و ۴در حضور توام  %) ۲/۵ (نيوج

جه تداخل يش تراکم در نتيخروس بدست آمد که با افزا
 في بوته در متر رد۴ و ۸تراکم  ب درين دو گونه به ترتيا
احتماال درحضور توام  . نشان نداديداريت معنتفاو%) ۴/۷(

ش تراکم هر دو يز با افزايدو گونه توق و تاج خروس و ن
جه آن يافته و در نتيش ي بر محصول افزاياندازهيگونه، سا

ش يشتر نسبت به افزايافت نور بيا جهت دري سويهابوته
اعتقاد بر اين است كه نوع . اندها اقدام کردهانگرهيطول م

هاي هرز به تراكم كنش ارتفاع گياه زراعي به رقابت علفوا
تواند  هرز مرتبط است و مي  و نوع علف) شدت رقابت(

هاي هرز در رقابت علف. )Holt, 1995 (مثبت يا منفي باشد
تواند موجب  مراحل اوليه رشد و يا رقابت خفيف آنها مي

 اين موضوع كه به دليل .افزايش ارتفاع گياه زراعي شود
كاهش نسبت نور (غيير كيفيت نور رسيده به گياه زراعي ت

 از طريق افزايش اندازه سلولها و )قرمز به قرمز دور است
هاي گريز از   جزء مكانيزم،گيرد صورت مي) نه تعداد آنها(

 از ).Rohrig &  Stutzel,  2001(شود  سايه محسوب مي
 گزارش کرده Klingaman & Oliver  (1994) گريطرف د

 يادي زيهمبستگا با تراکم علف هرز ي که ارتفاع سواند
ف بطور ي بوته در متر رد١٠ و ٣/٣ يهانداشته و تراکم

نتايج بدست آمده  .اندا شدهيکسان باعث کاهش ارتفاع سوي
توق وتاج  در حضور ايسواز آزمايش نشان داد كه ارتفاع 

به افزايش فاصلة  منابع يبرخ. ه است افزايش يافتخروس
 اند  اشاره داشتهبا علف هرزتداخل  هاي سويا در گره ميان

)Chhokar &  Balyan,  1999(.   
   يريگجهينت

 يش رويپ ي بزرگيبا توجه به وجود چالشها
-نهيش هزي همچون افزا،ييدکنندگان محصوالت غذايتول
 جهي در نت وير ضروريغات يز از عمليپرهد، ي توليها

کاهش  به تواندي م، هرزيهانه کنترل علفيکاهش هز
 خسارت يريگاندازه.  منجر گردديد اقتصادي و تولهانهيهز
ها  مختلف و در حضور گونهي هرز در تراکم هايهاعلف

 هرز ين کننده ضرورت کنترل علفهايي تعتوانديمتفاوت م
  از رقابتيخسارت ناشش ين آزمايج اي با توجه به نتا.باشد

ا ياز آنها با سو هر کدام يدر تک کشتتوق و تاج خروس 
 ين دو گونه در تراکم هايحضور همزمان امتفاوت از 
مناطق ن با توجه به تفاوت در فلور يبنابرا. مختلف بود

بر  يستيباپردازند، ين محصول ميکه به کشت ا مختلف



   ۱۳۸۸ ،۲ ، شماره۴۰ ايران، دوره علوم گياهان زراعيمجله   ۱۷۶

 مختلف در هر يهادر تراکم غالب يهاهمکنش گونه
   در حضور ي اقتصادو آستانه خسارت يبررس منطقه
 ن اطالعاتي و بر اساس ان گردديي غالب تعيهاگونه
  .انجام شود يتيري مديهايريگميتصم

  

  اريزسپاسگ
کشاورزي و منابع معاونت محترم پژوهشي پرديس از

طبيعي دانشگاه تهران جهت تامين بخشي از هزينه هاي 
   .گردداجراي اين طرح تقدير و تشکر مي

  
REFERENCES  
1. Bensch, C. N., Horak, M. J. & Peterson, D. (2003). Interference of redroot pigweed(Amaranthus 

retroflexus), palmer amaranth (A. palmeri), and common waterhemp (A. rudis) in soybean. Weed Science, 
51, 37– 43. 

2. Chhokar, R. S. & Balyan, R. S. (1999). Competition and control of weeds in soybean. Weed Science, 37, 
107-111. 

3. Conley, P. S., Binning, L. K., Boerboom, C. M. & Stoltenberg, D. E. (2002). Estimating giant foxtail cohort 
productivity in soybean based on weed density, leaf area, or volume. Weed Science, 50, 72-78. 

4. Cowan, P. (1998). Interference between pigweed (Amaranthus spp), barnyardgrass (Echinochloa crus-galli), 
and soybean (Glycine max). Weed Science, 46, 535-539. 

5. Deines, S. R., Dille, J. A., Blinka, E. L. & Staggenbogr, S. A. (2004). Common sunflower (Helianthus 
annuus) and shattercane (Sorghum bicolor) interference in corn. Weed Science, 52, 976-983.  

6. Dieleman, A., Hamill, A. S., Fox, G. C. & Swanton, C. J. (1996). Decision rules for postemergence control 
of pigweed (Amaranthus spp.) in soybean (Glycine max). Weed Science, 44, 126-132. 

7. Gossett, B. J. & Toler, J. E. (1999). Differential control of palmer amaranth (Amaranthus palmeri) and 
smooth pigweed (A. hybridus) by postemergence herbicides in soybean (Glycine max). Weed Technology, 
13, 165–168. 

8. Haizel, K. & Harper, J. L. (1973). The effect of density and timing of removal on interference between 
barley, white mustard and wild oats. Journal of Applied Ecology, 10, 23-31. 

9. Holt, S. J. (1995). Plant response to light: A potential tool for weed management. Weed Science, 43,474-482. 
10. Klingaman, T. E. & Oliver, L. R. (1994). Palmer amaranth (Amaranthus palmeri) interference in soybean 

(Glycine max). Weed Science, 42, 523–527. 
11. Kocheki, A., Nakhforosh, E. Z &, A. R., Banaeian Aval, M., Rezvani Mogadam, P., Mahdavi Damgani, A., 

Jami Ahmadi, M. & Vesal, S. (2005). Plant Ecophysiology. Ferdowsi University Press. (In Farsi).  
12. Kocheki, A., Zarif Ketabi, H., Nakhforosh, A. R. (2001). Weed management in Agroecosystems: Ecological 

approaches. Ferdowsi University Press. (In Farsi) 
13. Krausz, R. F., Kapusta, G. & Matthews, J. L. (1998). Sulfentrazone for weed control in soybean 

(Glycine max). Weed Technology, 12, 684-689. 
14. Mousavi, M. (2001). Integrated weed management: Principles and methods. Meiad Publication. 468 pages. 

(In Farsi). 
15. Rohrig, M. & Stutzel, H. (2001). A model of light competition between vegetable crops and weeds. 

European Journal of Agronomy, 14, 13-29. 
16. Sims, B. D. & Oliver, L. R. (1990). Mutual influences of seedling johnsongrass, Sicklepod and soybean. 

Weed Science, 38, 139-147. 
17. Stoller, E. W. & Woolley, J. T. (1985). Competition for light by broadleaf weed in soybeans. Weed Science, 

33, 199-202 
18. Street, J. E., Snipes, C. E., Mcguire, J. A. & Buchanan, G. A. (1985). Competition of a binary weed system 

with cotton (Gossypium hirsitum). Weed Science, 33, 807-809. 
19. Tolerr, J. E., Guice, B. & Murdock, E. C. (1996). Interference between johnsongrass, pigweed and soybean. 

Weed Science, 44, 331-338. 
20. Tranel, P. J., Jeschke, M. R., Wassom, J. J., Maxwell, D. J. & Wax, L. M. (2003).Variation in soybean 

interference among common cocklebur (Xanthium strumarium L.) accessions. Crop Protection, 22, 375-380. 

 
 

 


