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 12/5/84تاریخ دریافت نسخه نهایی         25/3/83تاریخ دریافت مقاله  

  پژوهشی- علمینامهویژه

  علوم کشاورزی
  1385) 1(دهم، شماره دوازسال 

  
  
  
  
  

  خروس بررسی اثرات تراکم و رقابت تاج
(Amaranthus retroflexus)مورفولوژیکی،  خصوصیات بر 

  (Glycine max)اارقام سویعملکرد  اجزا و عملکرد
  

  مرجان سمائی
  )مجتمع آموزش عالی ابوریحان(دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانش آموخته 

  غالم عباس اکبری
  )مجتمع آموزش عالی ابوریحان(ح نباتات دانشگاه تهران استادیار گروه زراعت و اصال

  اسکندر زند
  های گیاهی های هرز موسسه تحقیقات بررسی آفات و بیماری عضوهیأت علمی بخش علف

  
  

  چکیده
 عملکرد و،  و قدرت رقابتی تاج خروس بر صفات مورفولوژیکی(Amaranthus retroflexus) خروس  تاجتعیین تاثیر تراکمبه منظور

اصـالح   ، در مزرعه تحقیقاتی چهار صد هکتاری موسسه تحقیقات1381تحقیقی درسال زراعی (Glycine max)  سویااجزا عملکرد 
 شـامل آزمایش   فاکتورهای . انجام گردید  های کامل تصادفی   به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک       و تهیه نهال و بذر کرج       

و  ) بوته تاج خروس در متر ردیـف       32 و 16 ،8 ،4 ،)شاهد( صفر(شت مخلوط سویا با تاج خروس     ک ،)، کالرک و سحر   11L( ارقام سویا 
ارقام سویا از نظـر صـفات       بین   که   ند نشان داد   نتایج .بودند)  بوته تاج خروس در متر ردیف      32 و 16 ،8 ،4( کشت خالص تاج خروس   

 تعداد غالف   ، شاخص برداشت  ،بیولوژیکی  عملکرد ،اقتصادیلکرد   عم ، با افزایش تراکم تاج خروس     .داردگیری شده تفاوت وجود       اندازه
ارقام سـویا تحـت       بوته  ارتفاع  و دانه 100 تعداد دانه در غالف، وزن    اما  . ند کاهش یافت  سویا  در های فرعی   تعداد شاخه  و  سویا در بوته 

ترتیـب در ارقـام      وژیک نسبت به شـاهد بـه       بیشترین درصد کاهش عملکرد دانه و عملکرد بیول        .تاثیر تراکم تاج خروس قرار نگرفتند     
  راخـروس   بوتـه تـاج   تـک  بیومـاس ،افزایش تراکم تـاج خـروس  . و رقم سحر رخ داد 11Lترتیب در   سحر و کالرک و کمترین آنها به      

 سحر به ترتیبی که میزان این صفت در رقم رقیب قرار گرفت یم سویاارقاخروس تحت تأثیر  ج وزن خشک اندام هوایی تا .دادکاهش 
   . از دو رقم دیگر بودکمترداری  طور معنیبه 
  

  . تراکم وخروس، رقابت  سویا، علف هرز، تاج:های کلیدی واژه
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  مقدمه
های هرز اسـت       درصد تلفات محصوالت کشاورزی ناشی از رقابت علف        10تحقیقات انجام شده در سطح جهان حاکی از آن است که            

هـای هـرز در مـزارع تأکیـد بـر کنتـرل جمعیـت                 کن کردن علـف     ی کوشش جهت ریشه   امروزه به جا  ). 1380کوچکی و همکاران،    (
هـای هـرز و اثـرات آنهـا در             دقیقی از رفتار علف    جامع و های هرز نیازمند اطالعات       های مدیریت علف    سیستم. باشد  های هرز می    علف

ف هرز در طی فـصل رشـد و همچنـین پویـایی     ـ عل این مسأله شامل شناخت اثرات متقابل گیاه زراعی. باشد های زراعی می سیستم
 مختلـف  گیاهان زراعـی  معتقد است) 1992( کاالوی).1378رحیمیان و شریعتی، (باشد    های هرز بعد از فصل رشد می        جمعیت علف 

 برخـی از محققـان معتقدنـد کـه چنانچـه           بیان داشت که  ) 1995( کریستن سن .  با یکدیگر تفاوت ژنتیکی دارند      توان رقابتی  از نظر 
  لوبیـای روغنـی، سـویا یـا سـوژا بـا نـام علمـی                .یابـد  کـاهش     کـش    علـف   نیاز بـه   های هرز متحمل باشد ممکن است        به علف  رقمی

(Glycine max L.) گیاهی است یک ساله از تیره نخود (Leguminoseae)ای استوار و نـسبتاً پـر بـرگ رشـد       که به صورت بوته
از جمله محـصوالتی اسـت کـه ارقـام آن درجـات              و   .)1377خواجه پور،   (دارد   ر بر له را د  ند و سه بازار عمده دانه، روغن و کنجا        ک می

   ).1997بوسان و همکاران، (دهد  مختلفی از رقابت را از خود نشان می
نتیجتـاً قابلیـت    بر روی میزان نفوذ نور در داخل تـاج پوشـشی گیـاه و    IV  وIIدر تحقیقی که در خصوص اثر دو رقم سویا از گروه 

 بـود بـه دلیـل    IV انجام شد مشخص گردید کـه رقمـی کـه در گـروه     (Sohanum ptycantum)رقابت آنها با علف هرز تاج ریزی 
تر بودن و رشد رویشی بیشتر  قابلیت بیشتری در کاهش نفوذ نور به داخـل پوشـش گیـاهی داشـته و در نتیجـه در رقابـت                              دیررس
بـه عنـوان   . های مختلف علف هرز نیز متفاوت اسـت  بت یک گیاه زراعی در برابر گونهرقا). 2000 کروتسر و وایت،(ترعمل نمود   موفق

است و علت آن این      سوروف   ازخروس بیشتر    با تاج  ،کاهش عملکرد سویا در اثر تداخل     های موجود حاکی از آن است که         مثال گزارش 
وروف که باریـک بـرگ اسـت قابلیـت رقابـت            باشد، نسبت به س     و پهن برگ می    4Cشده است که چون تاج خروس گیاهی         طور ذکر 

های هرز اصلی دنیای جدید است که عملکـرد           ترین علف  خروس ریشه قرمز یکی از مهم       تاج). 1998 کوان و همکاران،  (بیشتری دارد   
س خـرو    نیز بیـان کردنـد کـه تـاج         )2000(همکاران  هندرسون و    ). 1997 ،میتیچ(دهد    گیاهان زراعی را از طریق رقابت کاهش می       

  کهگزارش کردند) 1380(عباسیان و همکاران . مختلف تراکم را دارد  سطوح  پذیری است که توانایی جبران      دارای مورفولوژی انعطاف  
. های پایین قادر است باعث کاهش اقتصادی عملکـرد گـردد             حتی در تراکم   که طوریه  بخروس دارای قدرت رقابتی باالیی است         تاج

هرز، عملکـرد سـویا را کـاهش            علف  این  افزایش تراکم   سویا بیان کردند که    باخروس    بررسی رقابت تاج  در  ) 2003(بنش و همکاران    
همچنـین افزودنـد کـه مـاکزیمم        ایشان  . زنی آن بستگی دارد      هرز، تراکم و زمان جوانه       که این کاهش عملکرد به گونه علف       دهد، می

رقابـت  در مطالعـه    . در متر ردیف همزمان با سویا کـشت گردیـد         بوته   8  تراکم باخروس     هنگامی رخ داد که تاج      سویا کاهش عملکرد 
 خروس بر وزن خشک، تعـداد غـالف و عملکـرد             که تأثیر هر بوته تاج     گزارش کردند ) 1380عباسیان و همکاران،    ( خروس  سویا و تاج  

صـفات فـوق    خـروس بـر       تک بوته تاج   رثهرز ا های علف      علف هرز به دلیل رقابت بین بوته        این  اما با افزایش تراکم    ،باشد   باال می  سویا
 در   اسـت  های هرز با سویا انجام شده است، اکنون نیـاز بـه تحقیقـی              ت زیادی در مورد بررسی رقابت علف      مطالعا. نقصان یافته است  

 ارد یا نه، و یا اینکـه      گذ تلف سویا، اثر یکسانی بر آنها می      در رقابت با ارقام مخ    ) اینجا تاج خروس  (مورد اینکه آیا تراکم ثابت علف هرز        
دهند؟ لـذا بـه منظـور بررسـی اثـرات            های کم و زیاد یک علف هرز به طور یکسان واکنش نشان می             آیا ارقام مختلف سویا، در تراکم     

  .مورفولوژیکی، عملکرد و اجزاء عملکرد تحقیق حاضر انجام گردید های مختلف تاج خروس بر خصوصیات رقابت تراکم
  

  ها مواد و روش
 طـول   51" 6´ بـا موقعیـت       در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات، اصالح و تهیه نهـال و بـذر کـرج               1381تحقیق در سال    این  

 آزمـایش   . بافت خاک مزرعه آزمایشی لومی بود      .گردیداجرا   متر ارتفاع از سطح دریا       1231 عرض جغرافیائی و     35" 95´ ،جغرافیائی
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  43   (Glycine max)اارقام سویعملکرد  اجزا و عملکرد مورفولوژیکی،  خصوصیات بر(Amaranthus retroflexus) خروس بررسی اثرات تراکم و رقابت تاج

از حـال معرفـی      الیـن در   (L 11[ با فاکتورهای ارقـام سـویا      ل تصادفی در سه تکرار    های کام   در قالب طرح بلوک    به صورت فاکتوریل  
خروس    بوته تاج  32 و   16،  8،  4،  )شاهد(صفر  [ و تراکم تاج خروس      ]سحر کالرک و ،  )کرج طرف مؤسسه تحقیقات و تهیه نهال و بذر       

. بـه اجـرا درآمـد     خروس در متر ردیف        بوته تاج  32 و   16،  8،  4  خالص تاج خروس شامل     تراکم 4 به عالوه    ]ریشه قرمز در متر ردیف    
11L در گروه رسیدگی      و  تیپ رشدی نامحدود    دارای III   تا IV  گروه رسیدگی    متعلق به رقم کالرک   .  قرار دارد IV،  رشـد    دارای تیپ 

خـروس     تـاج  لعهمورد مطا علف هرز    .باشد  می  و متوسط رس   V گروه    مربوط به   رقم سحر از نظر طول دوره رشد        و نامحدود و دیررس  
جهت شکستن خواب بذور یک هفتـه قبـل از   ) 1998( توصیه کوان و همکاران هبکه  بود )Amaranthus retroflexus (ریشه قرمز

بـه ایـن   .  بوته در مترمربع در نظر گرفتـه شـد       40 تراکم سویا    . ساعت خیس و سپس در دمای اتاق خشک شدند         48کاشت به مدت    
هـا بـود و فاصـله بـین            سانتیمتر بین ردیـف    50 متر با فواصل خطوط      6 ردیف کاشت به طول      5 ترتیب که هر کرت آزمایشی شامل     

کشت بـذور سـویا بـه وسـیله دسـت و بـه              .  متر در نظر گرفته شد     2نیزفاصله بین تکرارها    .  منظور گردید  ها یک ردیف نکاشت    کرت
های عـاری   کاشت بذور به این ترتیب بود که در کرت. ت خرداد انجام گرف11 در تاریخ  و متر سانتی 4-5کاری و در عمق       رت هیرم صو

  علـف هـرز  در تیمارهایو .  علف هرز کشت گردید  سویا به همراه  های با علف هرز بذور       تنها بذور سویا و در کرت     ) شاهد(از علف هرز    
 های هـرز   روس همه علف  ها در تیمار صفر بوته تاج خ       پس از سه هفته از سبز شدن تاج خروس        .  تنها تاج خروس کشت گردید     خالص

وس وجین گردیدنـد    جز تاج خر  ه  های هرز ب    بوته تاج خروس در متر ردیف نیز همه علف         32 و   16 ،8 ،4تیمارهای   حذف شدند و در   
 بذور. های هرز با دست انجام گرفت      الزم به ذکر است که حذف کلیه علف       . ها به تعداد مورد نظر تنظیم شد       خروس و سپس تراکم تاج   

و .  تلقـیح شـدند  ) کیلـو بـذر سـویا   30 گـرم در  150( به میـزان  (Bradyrhizobium japonicum) از کاشت با باکتریسویا قبل 
 تعـداد   ،تعداد غالف ، عملکرد،   ارتفاعهای فرعی،     در انتهای فصل رشد تعداد شاخه     . بالفاصله پس از خاتمه کاشت، آبیاری انجام گرفت       

 تائی از بذور هر کرت آزمایشی      100 نمونه   10 دانه   100 برای برآورد وزن     .گرفته شد  اندازهارقام سویا     دانه 100دانه در غالف و وزن      
بـا تـصیح   و  ساعت توسـط تـرازوی دقیـق وزن    48گراد به مدت تی درجه سان75شده و پس از قرار دادن بذور در آون با حرارت    جدا

س از رسیدگی هر رقم از هر کرت سطحی به میزان دو متـر              گیری عملکرد نهائی، پ    جهت اندازه . یادداشت گردید % 14ه  رطوبت آن ب  
عملکرد هر کرت به طـور جداگانـه   . ها جدا گردیدند  ید و سپس توسط کمباین مزرعه دانه      مربع با حذف حاشیه با دست برداشت گرد       

ن منـاطقی کـه سـویا       خروس از هما    با برداشت جهت عملکرد سویا، تاج      همزمان. یادداشت گردید % 14وزن و با تصیح رطوبت آن به        
 بـرای  . انجـام گرفـت  SASهای حاصل از آزمایش توسط نـرم افـزار آمـاری     تجزیه آماری داده .گردیدبرداشت شد، برداشت و توزین     

م یرسـ ت و بـرای  Spss 9.05، از نـرم افـرار   گیـری شـده   انـدازه بین عملکرد گیاه زراعی و هر یک از صـفات   همبستگی تعیین رابطه
  . استفاده گردیدExcel XPفزار نمودارها از نرم ا

  
 نتایج و بحث

  ارتفاع ) 1
هـای مختلـف تـاج خـروس تفـاوت       ولـی در تـراکم  ). 1جـدول (ادنـد  نـشان د % 1دار درسـطح    از نظر ارتفاع اختالف معنیارقام سویا 

 1/101 (L 11آن بـه ترتیـب    و بعد از    )  سانتیمتر 7/103( بیشترین ارتفاع مربوط به کالرک    . داری از نظر ارتفاع مالحظه نگردید      معنی
 تمایـل بـه     ،های مختلف تاج خروس    دار نبودن ارتفاع در تراکم     با وجود معنی  ). 1شکل( بودند   ) سانتیمتر 84/ 03 ( سحر و) سانتیمتر

 10 کـاهش ارتفـاع سـویا را تـا           )1994(  کلینگامـان و اولیـور     .خروس در ارقام سویا مشاهده شـد       زایش ارتفاع با افزایش تراکم تاج     اف
این در حالی است که صادقی و همکـاران         .  بوته در متر ردیف گزارش نمودند      10 تا   3/3خروس از     اکم تاج در اثر افزایش تر   متر    یسانت

 نیز افزایش ارتفاع سـویا      )1377( زاده و رحیمیان     هادی . های هرز گزارش کردند     افزایش ارتفاع بوته سویا را در رقابت با علف        ) 1381(
تواند در تعیین افزایش یا کاهش ارتفاع   معتقدند که شدت رقابت می     )1985( کوبل شارتلف و  .علف هرز گزارش کردند   را در رقابت با     

  .شود تر باعث کاهش ارتفاع سویا می  رقابت سبکوسویا مؤثر باشد به نحوی که رقابت شدید باعث افزایش ارتفاع 
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  .خروس در متر ردیف بوته تاج) 32 و16،8،4،0(های  تغییرات ارتفاع سویا در تراکم). 1(شکل

  
  های فرعی تعداد شاخه) 2

داری در     تفـاوت معنـی     تاج خـروس   های مختلف   و بین تراکم  % 1داری در سطح      های فرعی تفاوت معنی     بین ارقام از نظر تعداد شاخه     
مقـدار  ). 2شـکل (فته اسـت     رقم با افزایش تراکم تاج خروس کاهش یا        3 تعداد شاخه فرعی در هر       .)1جدول (وجود داشت % 5سطح  

خروس  شاخه به ازای افزایش یک بوته تاج      0487/0 و   021/0 ،0269/0ه ترتیب با ضرایب      ارقام کالرک و سحر ب     ،L 11این کاهش در    
 ارقام کـالرک و سـحر       ،L 11نیز درصد کاهش تعداد شاخه فرعی در ارقام سویا نسبت به تیمار شاهد              ) 3شکل(در  . در متر ردیف بود   

کمترین میزان کاهش در رقم کالرک رخ داده و بین سایر ارقام سحر نـسبت               .  دیده می شود   8328/0 و   4902/0 ،0723/1 بترتیب  
از مقایـسه ایـن   .  با افزایش تراکم تاج خروس تحمل کمتری از این نظر از خود نشان داد          L 11بنابراین. کمتری داشت   کاهش L 11به  

کـه تعـداد غـالف در       رسد   به نظر می  .  بر عکس است    سحر کامالً   رقم  و L 11وضعیت  ) 8شکل  ( نتایج با تغییرات تعداد غالف در گیاه      
 مـستقل از تغییـرات شـاخه        L 11شود در حالی که تغییرات غـالف در          یق تغییر در تعداد شاخه کنترل می      رقم سحر و کالرک از طر     
نیـز براسـاس مطالعـات خـود        ) 1377(  ده و رحیمیـان   زا هـادی  .شـود   تعداد گل در شاخه اصلی کنترل می       بوده و از طریق تغییر در     

  بـا   سـویا بـر اثـر رقابـت         فرعـی   کاهش تعـداد شـاخه     .ها دانستند  غالف را از طریق تغییر در شاخه دهی یا ریزش گل           تغییرات تعداد 
 صـادقی و     و 1987 ،فـاجیری ؛  1992 ،اوررارت؛  1992،آکای و همکاران  (توسط محققین دیگری نیز گزارش شده است        های هرز     علف

  ).1381همکاران، 
  

  
  .خروس در متر ردیف بوته تاج) 32 و16،8،4،0(های  در سویا در تراکم تغییرات تعداد شاخه فرعی). 2(شکل
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  45   (Glycine max)اارقام سویعملکرد  اجزا و عملکرد مورفولوژیکی،  خصوصیات بر(Amaranthus retroflexus) خروس بررسی اثرات تراکم و رقابت تاج

  
  ایه درصد کاهش تعداد شاخه فرعی در سویا در تراکم). 3(شکل

  .نسبت به شاهد, بوته تاج خروس در متر ردیف) 32 و16،8،4،0 (
  
  ا دانه سویعملکرد) 3

 عملکـرد  .)1جـدول ( نـشان دادنـد   %1داری در سـطح        تفاوت معنی  خروس  تاج های مختلف   تراکمعملکرد دانه و در     از نظر   سویا  ارقام  
11L  ،  موجـب  خـروس    افزایش تراکم تاج. کیلوگرم در هکتار بود4166  و4433 ،5550کالرک و سحر در تیمار شاهد به ترتیب  ارقام

   عملکـرد اقتـصادی  ،متر ردیف کاشـت سـویا  هر  بوته تاج خروس در یککه با اضافه شدن  طوریه بکاهش عملکرد این ارقام گردید     
11L،    دانـه سـویا     درصد کاهش عملکرد  . )4شکل  ( کیلوگرم در هکتار کاهش یافت       54/58 و   14/56 ،10/68ترتیبه   کالرک و سحر ب

ا افزایش هر بوتـه     ب گردد همانطور که مالحظه می    .شود  دیده می  )5شکل(های مختلف تاج خروس نسبت به تیمار شاهد در           در تراکم 
نتـایج فـوق   . بود 2191/1 و 8426/0 ،6994/0ترتیب ه  کالرک و سحر ب،11L  نسبت به شاهد درصد کاهش عملکرد دانه ،خروس تاج

کمتـری  انـه  دش عملکرد بیشتری داشته است ولی نسبت به شاهد درصد کـاهش عملکـرد   هبا وجود اینکه کا 11Lدهد که  نشان می 
خـروس    بـا افـزایش تـراکم تـاج        .)5 و   4مقایسه شکل  (خروس از خود نشان داده است      حمل بیشتری به تاج   داشته است و در نتیجه ت     

رسد این امـر موجـب کـاهش عملکـرد دانـه             رخ داده است و به نظر می       11Lکاهش تعداد غالف در گیاه نسبت به شاهد در            کمترین
  ).6رجوع به مبحث شماره (ارقام شده است  نسبت به دیگر 11Lکمتری در 

  

  
  .خروس در متر ردیف بوته تاج) 32 و16،8،4،0(های  تغییرات عملکرد دانه سویا در تراکم). 4(شکل
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  های  درصد کاهش عملکرد دانه سویا در تراکم). 5(شکل

  . نسبت به شاهد،خروس در متر ردیف بوته تاج) 32 و16،8،4،0(
  

  عملکرد بیولوژیک) 4
 .)1جـدول (نـد   نـشان داد  % 1داری در سـطح       معنـی   تفـاوت  خـروس  های مختلف تاج   و در تراکم  ارقام سویا از نظر عملکرد بیولوژیک       

  و 11893 ،13774  و کـالرک برابـر بـا       11L ،ترتیبی که ارقـام سـحر     ه  مالحظه شد ب   حداکثر عملکرد بیولوژیک سویا در تیمار شاهد      
شـد   خروس موجـب کـاهش عملکـرد بیولوژیـک در هـر سـه رقـم سـویا                  افزایش تراکم تاج  . د تولید داشتن   کیلوگرم در هکتار   8421

ـ  کـالرک و سـحر    ارقـام    ،11Lعملکرد بیولوژیک سویا در      ،خروس در متر ردیف کاشت      بوته تاج  1 با اضافه شدن     .)6شکل( ه ترتیـب   ب
تـر بـودن و رشـد        رقم سحر به دلیل دیررس    رسد   به نظر می   .)6شکل   (کیلوگرم در هکتار کاهش یافت     58/113  و 5/117 ،42/147

درصـد کـاهش عملکـرد بیولوژیـک         .خروس در متر ردیف با شدت کمتری کاهش یافت         در مقابل افزایش یک بوته تاج      رویشی بیشتر 
یعنـی  . )7شکل  (بود   4392/0 و   0095/1 ،835/0ترتیب  ه   کالرک و سحر ب    ،L 11در تیمارهای با علف هرز نسبت به شاهد در           سویا

درصـد کـاهش    خروس برخوردار بوده و شتر از قدرت رقابت بیشتری با تاج     تر شده به دلیل داشتن رشد رویشی بی        چه رقم دیررس   ره
خـروس را    میزان کاهش عملکرد سویا در برابر تاج)1381( صادقی و همکاران .کمتر بوده است  عملکرد بیولوژیک آن نسبت به شاهد       

خروس و سـویا بیـان         بر روی تاج   ات خود  در مطالع  )1997(  استولر و همکاران   همچنین )1993( کراف و لوتز   . درصد ذکر کردند   57
 بـه  8باشد ولـی وقتـی از     گیاه در متر ردیف، کاهش عملکرد سویا چندان زیاد نمی8خروس از یک به  کردند که با افزایش تراکم تاج    

خـروس و سـویا گـزارش      در بررسی رقابت تاج   )2003( کاراننش و هم   ب .شود   حاصل می  ای قابل مالحظه رسد کاهش عملکرد       می 16
لگـر و   .  کـشت گردیـد    بوته در متـر ردیـف      8خروس همزمان با سویا و تراکم          که تاج  دادکردند ماکزیمم کاهش عملکرد هنگامی رخ       

ر عملکـرد گردیـد در      دا   بوته در متر ردیف باعث کاهش معنی       8خروس از یک به       گزارش کردند که افزایش تراکم تاج      )1989(شریبر  
  .نشد بوته کاهش عملکرد بیشتری مشاهده 16که با افزایش تراکم علف هرز تا  حالی

  
  .خروس در متر ردیف بوته تاج) 32 و16،8،4،0(های  تغییرات عملکرد بیولوژیک سویا در تراکم). 6(شکل
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  47   (Glycine max)اارقام سویعملکرد  اجزا و عملکرد مورفولوژیکی،  خصوصیات بر(Amaranthus retroflexus) خروس بررسی اثرات تراکم و رقابت تاج

  
  های درصد کاهش عملکرد بیولوژیک سویا در تراکم). 7(شکل

  .نسبت به شاهد, بوته تاج خروس در متر ردیف) 32 و16، 8، 4، 0 (
  
  شاخص برداشت ) 5

  نـشان داد   ایـن مـورد     در   %1داری در سـطح       تفـاوت معنـی     تـاج خـروس    های مختلـف     تراکم وسویا  بین ارقام    نتایج تجزیه واریانس  
 بـا اضـافه شـدن یـک بوتـه           ).8 شکل(خروس کاهش یافت      رقم با افزایش تراکم تاج     3شت هر   شاخص بردا  که طوریه  ب ).1 جدول(

بـا افـزایش   .  کـاهش یافـت  1979/0 1433/0 ،1454/0ه ترتیب ب  کالرک و سحر،L 11 شاخص برداشت در   ،خروس در متر ردیف    تاج
ـ   ارقـام کـالرک و سـحر       ،L 11در  نسبت به شـاهد     کاهش شاخص برداشت     خروس درصد   بوته تاج  یک  و 602/0 ،4586/0ترتیـب  ه ب

کـاهش شـاخص    . در رقـم سـحر دیـده شـد         راین بیشترین کاهش در شاخص برداشت نسبت بـه شـاهد          بناب .)9شکل  (بود   7304/0
رد بیولوژیک تحت تاثیر رقابت     دهد که عملکرد اقتصادی ارقام سویا بیش از عملک         در واکنش به تشدید رقابت نشان می      برداشت ارقام   

زایـشی   فت که تاثیر رقابت تاج خروس بر سویا در مرحلـه رشـد            توان نتیجه گر    می ز این مساله احتماالً   ا .خروس قرار گرفته است    تاج
های هـرز   دار شاخص برداشت بین سویا در رقابت با علف عدم اختالف معنی   )1381(صادقی و همکاران     .بیش از مرحله رویشی است    

 شاخص برداشت سویا    یها  میانگین اختالفاتی بین  ،آماری  از لحاظ  ها دار نبودن تفاوت    رغم معنی   ایشان افزودند علی  . ددنرا گزارش کر  
هـای هـرز      کاهش شاخص برداشت را در رقابت سـویا بـا علـف           )1377( زاده و رحیمیان    هادی. دیده شد های هرز      علف  با در اثر رقابت  
  . ندگزارش کرد

  

  
  .خروس در متر ردیف بوته تاج) 32 و16،8،4،0(های  تغییرات شاخص برداشت سویا در تراکم). 8(شکل
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  .نسبت به شاهدخروس در متر ردیف،   بوته تاج)32 و16،8،4،0(های   درصد کاهش شاخص برداشت سویا در تراکم).9(شکل

  
  تعداد غالف در گیاه) 6

ترین جزء عملکرد را تشکیل داده است که به شدت تحت تـأثیر رقابـت علـف        تعداد غالف در بوته سویا مهم      )1977( به نقل از هارپر   
داری را   هـای معنـی     تفاوت خروس  های مختلف تاج     و تراکم  در بوته ارقام سویا    تعداد غالف    های  داده تجزیه واریانس  .گیرد  هرز قرار می  

ـ  11L ، سحر الف در گیاه در تیمار شاهد ارقام       بیشترین تعداد غ   .)1جدول   (نشان داد % 1در سطح      و5/30، 8/39ترتیـب  ه و کـالرک ب
با توجـه   ). 10 شکل( تعداد غالف در هر سه رقم به شدت کاهش یافت            ،س در متر ردیف    عدد بود که با افزایش تراکم تاج خرو        3/26

 ارقـام   ،L 11 تعـداد غـالف در بوتـه         ،خروس در متر ردیف    رسد که با افزایش یک بوته تاج         به نظر می   )10شکل(به معادالت حاصل از     
شـود کـه بـا       نیز مالحظـه مـی    ) 11 شکل(در   .ست کاهش یافته ا   3475/0 و   0 /2969 ،3586/0ه ترتیب با ضرایب     کالرک و سحر ب   

ه ترتیب  کالرک و سحر ب   ارقام   ،L 11درصد کاهش تعداد غالف در بوته نسبت به شاهد در            ،خروس در متر ردیف    وته تاج افزایش یک ب  
داد غـالف در     مقایسه تعـ   .منطبق است  )2 شکل( افزایش یافته که با نتایج علکرد اقتصادی         0 /7765 و   7091/0 ،6869/0ضرایب  با  

خروس با تاثیر بر تعداد غالف منجر به کاهش عملکرد دانـه در ارقـام            دهد که تاج    تعداد دانه در غالف و وزن هزار دانه نشان می         , گیاه
بـا عملکـرد همبـستگی بـسیار نزدیکـی            بین تعداد غالف در بوته     کهگزارش کردند  نیز )1985( هیوم و همکاران  . سویا گردیده است  

، عباسیان و همکـاران     ) 1381(، صادقی و همکاران   )1377(زاده و رحیمیان      هادی .شود   اغلب تحت تأثیر رقابت واقع می       دارد و  وجود
  .نیز کاهش تعداد غالف در اثر رقابت با علف هرز را گزارش کردند )1380(
  

  
  .س در متر ردیفخرو بوته تاج) 32 و16،8،4،0(های  تغییرات تعداد غالف در گیاه سویا در تراکم). 10(شکل
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  49   (Glycine max)اارقام سویعملکرد  اجزا و عملکرد مورفولوژیکی،  خصوصیات بر(Amaranthus retroflexus) خروس بررسی اثرات تراکم و رقابت تاج

  
  های درصد کاهش تعداد غالف در گیاه سویا در تراکم). 11(شکل

  . نسبت به شاهد،خروس در متر ردیف بوته تاج) 32 و16،8،4،0 (
  
  تعداد دانه در غالف) 7

 اخـتالف  خروس تاج های مختلف  تراکم لی بین    و نشان دادند  %1 را در سطح     داری   معنی تفاوت،  غالفدانه در   از نظر تعداد    سویا  ارقام  
دار در تعداد دانه در غالف در تیمار رقابـت        نیز عدم اختالف معنی    )1977( زاده و رحیمیان    هادی. )1جدول (داری مشاهده نشد    معنی

 اخـتالف   )1381( صـادقی و همکـاران    .  که این کمیـت میـل بـه کـاهش داشـت            هر چند گزارش کردند     شاهد تیمار را در مقایسه با   
  .های هرز را ذکر کردند برای تعداد دانه در غالف بین شاهد و تیمار رقابت با علف% 1سطح در  را داری معنی

  
  وزن صد دانه) 8

 تفـاوت   تـاج خـروس  هـای مختلـف   تـراکم درولی  ).1جدول (گردد داری در بین ارقام سویا از نظر این صفت مالحظه می     تفاوت معنی 
 ولـی  .های هرز گـزارش کردنـد       افزایش وزن صد دانه را در رقابت با علف         )1993( مالیک و همکاران   .)1جدول(دیده نشد   داری    معنی
طـرف   از.  عدم اختالف در وزن صد دانه سویا در حضور علف هرز نسبت به شـاهد را گـزارش کردنـد                    )1377(زاده و رحیمیان      هادی
  .نمودندهای هرز را گزارش   بین وزن هزار دانه سویا با وزن خشک علف منفی همبستگی)1381( صادقی و همکاراندیگر 

  
  خروس  تاج تک بوتهوزن خشک) 9

 وزن خـشک  ). 2جـدول  (مالحظـه شـد   % 1داری در سـطح      معنـی  اختالفاز این نظر    خروس   های مختلف تاج   بین ارقام سویا و تراکم    
) 1380(ران  و همکـا  عباسـیان    ).3جـدول (نـشان داد    % 1داری در سـطح       نیز اختالفات معنی   خروس  خروس در کشت خالص تاج      تاج

خـروس    تاج  تک بوته  وزن خشک . خروس شد  ین آمدن وزن خشک تک بوته تاج      افزایش تراکم تاج خروس سبب پائ      گزارش کردند که  
ای در    رقابـت بـین گونـه     رسـد    به نظر می   ,ها بیشتر از وزن خشک آن درون ارقام سویا بود           خروس در همه تراکم     در کشت خالص تاج   

 رقیـب قـرار     یم سـویا  ارقـ اخروس تحت تأثیر      ج  وزن خشک اندام هوایی تا    ). 12شکل( است   ای بوده   نهخروس شدیدتر از درون گو      تاج
احتماالً رقـم سـحر بـه دلیـل رشـد            . از دو رقم دیگر بود     کمترداری    طور معنی به ترتیبی که میزان این صفت در رقم سحر به           گرفت  

ـ نتیجه  شاید این   . خروس رقیب وارد سازد    خشک تک بوته تاج    توانسته است کاهش بیشتری در وزن        قدرت رقابت بیشتر  رویشی و    ه ب
خـروس هنـوز بـه رشـد خـود ادامـه               در حالی که تاج    ،و رقم کالرک ریزش کرد     L 11دلیل آن باشد که در انتهای دوره رشد برگ در         

تر از تـاج خـروس بـوده         سکه رقم سحر دیرر     در صورتی  ،گرددخروس فراهم    منجر شد تا شرایط بهتری برای تاج       عاملداد و این     می
 نـسبت بـه     ،خروس عملکرد تک بوته تاج خروس در کشت خالص          بوته تاج  یکردد که با افزایش      معلوم می   ) 12شکل(با توجه    .است
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) خروس بر متر مربع به ازای هر بوته تاج        گرم   473/8به مقدار (یابد   تک بوته تاج خروس داخل ارقام سویا با شدت بیشتری کاهش می           
 و  4521/1 ،854/2رقام کالرک و سحر با ضرایب        ا ،L 11 بوته تاج خروس عملکرد تک بوته تاج خروس در           1با اضافه شدن    همچنین  

خـروس درصـد کـاهش وزن تـک بوتـه              بوته تـاج   یکشود که با اضافه شدن       نیز دیده می  ) 13شکل(در  . کاهش یافته است   6070/0
ـ      ،L 11 ،ردیف در کشت خالص    بوته تاج خروس در متر       4خروس نسبت به تراکم      تاج  ،1/ 3455 ،4639/1رتیـب   ه ت  کالرک و سـحر ب

  . باشد می 173/1 و 1366/1
  

  
  .خروس در متر ردیف بوته تاج) 32و16،8،4(های  خروس در تراکم تغییرات بیوماس تک بوته تاج). 12(شکل

  

  
  .وس در متر ردیفخر  بوته تاج4خروس نسبت به تراکم  درصد کاهش بیوماس تک بوته تاج). 13(شکل

  
  بیوماس کل تاج خروس) 10

مالحظـه شـد    % 1داری از نظر بیوماس کل تاج خـروس در سـطح             خروس اختالفات معنی    های مختلف تاج    بین ارقام سویا و در تراکم     
 بیومـاس ). 3جـدول (نشان داد   % 1داری در سطح      نیز اختالفات معنی   خروس  خروس در کشت خالص تاج      تاجبیوماس کل   ). 2جدول(

خروس بـه دلیـل     کل تاج  بیوماس ،گردد که تراکم دو برابر می     کل تاج خروس با افزایش تراکم تاج خروس افزایش یافت ولی هنگامی           
هنـد  د نشان می) 14شکل(عادالت موجود در م. به میزان کمتری اضافه شدبرابر نگردید و   دو،ها ای بین تاج خروس   رقابت درون گونه  

ـ     ،11L، در کشت خالص     ، بیوماس کل آن در متر ردیف      ،خروس تاجکه با اضافه شدن یک بوته        بـا ضـرایب    ه ترتیـب     کالرک و سحر ب
 بوتـه تـاج     4اینجـا   (خـروس در تـراکم کـم         احتماالً هنگامی که وزن تاج    . است افزایش یافته    871/9  و 2283/4 ،2754/2 ،8261/1
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 رقابـت   ،خـروس  با افزایش تراکم تاج   ) 11Lبت کننده با    کشت خالص تاج خروس و تاج خروس رقا       (بیشتر بود   ) خروس در متر ردیف   
خروس با افزایش تراکم با شدت کمتری افـزایش یافتـه            بیشتری اثر کرده و بیوماس کل تاج      ها با شدت     خروس ای بین تاج    درون گونه 

 این اثر متقابل بـین ارقـام        ).2جدول(دار شدن اثر متقابل رقم سویا و تراکم تاج خروس بوده است              همچنین نتایج بیانگر معنی   . است
هـای پـائین    تر بـودن و رشـد رویـشی بیـشتر در تـراکم      رسد رقم سحر به دلیل دیررس     به نظر می  , کالرک و سحر نمود ظاهری دارد     

 در حـالی کـه بـا افـزایش تـراکم             منجر به کاهش بیشتری در بیوماس تاج خروس نسبت به رقم کـالرک گردیـده اسـت                  خروس تاج
خـروس در متـر ردیـف بیومـاس      تـاج  بوتـه  32خروس کمتر شده تا اینکه در تراکم  یل رشد کند اولیه اثر آن بر تاج    ل به د  ،خروس تاج
 در مطالعـه عملکـرد      )2000 (هندرسـون و همکـاران    ). 14شـکل   (خروس در رقم سحر بیشتر از آن در رقم کالرک شـده اسـت                تاج

داری گـزارش     مربـع تفـاوت معنـی       بوته در متـر    2/27  و 3/17،  7 /4 های  خالص بین تراکم   خروس در کشت    بیولوژیک چهار رقم تاج   
 کـه نـشان     هدار نبـود    مربـع معنـی    خروس در متـر      بوته تاج  16 بوته با    8 افزودند در بیشتر موارد تفاوت وزن        ایشان همچنین . نکردند

بع در رقابت با سویا به خوبی رم بوته در متر 8پذیری باالیی دارند و قادر هستند در تراکم  خروس قابلیت انعطاف های تاج دهد بوته می
  .خروس نتایج مشابهی را گزارش کردند  نیز با افزایش تراکم تاج)1994(  کلینگامان و اولیور.فضای قابل دسترس را اشغال کنند

  

  
  .خروس در متر ردیف بوته تاج) 32و16،8،4(های  تغییرات بیوماس کل تاج خروس در تراکم). 14(شکل

  
  یرینتیجه گ

ار بـود کـه بـا افـزایش یـک بوتـه              کیلـوگرم در هکتـ     4166 و   4433 ،5550به ترتیـب     سحر  ارقام کالرک و   ،11Lعملکرد اقتصادی   
همچنـین درصـد کـاهش       .کـاهش یافـت     نسبت بـه شـاهد      درصد 2191/1 و   8426/0 ،6994/0ترتیب  ه  خروس در متر ردیف ب     تاج

ـ               با علف هرز تاج    سحر در تیمارهای      کالرک و  ،11Lعملکرد بیولوژیک    ترتیـب  ه  خروس نسبت به تیمـار شـاهد بـدون تـاج خـروس ب
ی و رقـم سـحر کمتـرین کـاهش عملکـرد         د دارای کمترین کاهش در عملکرد اقتـصا       11Lبنابراین  .  بود 4392/0 و   0095/1 ،835/0

س مربوط به تعـداد غـالف در گیـاه          بیشترین تغییرات اجزاء عملکرد سویا نیز در اثر افزایش تراکم تاج خرو           . بیولوژیک را داشته است   
رقم سحر بـه دلیـل   احتماالً  .باشد میای تاج خروس  سویا شدیدتر از درون گونه ای تاج خروس و   رقابت بین گونه  رسد   به نظر می   .بود

الرک کـه  کـ   و11L ، ولی با افزایش تراکم تاج خروسه استتر بود موفق ،تر بودن و رشد رویشی بیشتر در تراکم کم علف هرز       دیررس
خروس بهتر عمـل کردنـد و عملکـرد اقتـصادی            ری داشتند در تحمل به تاج     ت تر جوانه زدند و نیز رشد سریع       تر بودند و سریع    زودرس

  .خود را کمتر کاهش دادند
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 اجزاء عملکرد و شاخص برداشت  تجزیه واریانس عملکرد و- 1جدول 

  
  

 های مخلوط با ارقام  تجزیه واریانس برای تاج خروس-2جدول 
 میانگین مربعات

 منابع تغییرات
(s.o.v)  

 بیوماس کل تاج خروس  درجه آزادی
  )تر ردیف گرم در م(

وزن خشک تک بوته تاج 
  )گرم( خروس

  n.s 0,638  n.s.0,061  2 تکرار
  16,62** 123,60**  2 اثر ارقام سویا

  30,77**  42,46**  3  تراکم تاج خروس
  2,96**  10,20*  6 اثر متقابل رقم و تراکم تاج خروس

  0,549  3,22  22  خطا
  13,42  10,2    )درصد(  ضریب تغییرات

   درصد               5سطح  معنی دار در *
   درصد       1معنی دار در سطح **

  
  تجزیه واریانس برای تاج خروس خالص-3جدول 

 میانگین مربعات
 بیوماس کل تاج خروس  درجه آزادی  (s.o.v) منابع تغییرات

  )گرم در متر ردیف (
وزن خشک تک بوته تاج 

  )گرم( خروس
 25,63n.s 2,59n.s  2 بلوک

 **73,08 **0,374  3  تیمار

 2,89 21,48  6 خطا
 14,75 12,84    )درصد(  ضریب تغییرات

   درصد5 معنی دار در سطح *
  درصد1 معنی دار در سطح **
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Abstract 
To determine the effects of pigweed density on yield and yield components and morphological 
characteristics of soybean cultivars, a factorial experiment in randomized complete block design form was 
carried out with three replications.The treatments included soybean cultivars (L11, Clark and Pershing) 
and pigweed densities (controlled plots, 4, 8, 16 & 32 pigweeds in a meter of row) in soybean plots and 
plots of pure pigweed. Results showed that between soybean cultivars were different in measured 
characteristics. Increasing pigweed density decreased grain yield, biological yield, harvest index, number 
of pods and branches in soybeans. But seed per pod, 100-seed weight, plant height, number of nod in main 
stem were not affected by pigweed densities. The most reduced grain and biological yields was observed 
in Pershing and Clark cultivars, respectively. Increasing pigweed density had also declined pigweed plant 
biomass. Pigweed biomass was affected by competitor soybean cultivars. In Pershing cultivar, this 
cractristic was less than other cultivars, significantly. 
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