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 چکیده

به منظور کمي  سطح جهان است.تاج خروس از نظر ميزان خسارت وارده بر گياهان زراعي سومين علف هرز غالب دو لپه اي در 

قرمز از نظر برخي صفات مرتبط با عملکرد، آزمایشي در مزرعه ریشه  خروس کردن عکس العمل لوبيا چشم بلبلي به علف هرز تاج

سطح بودند.  7شد. تيمارها در  هاي کامل تصادفي در سه تکرار اجراتحقيقاتي دانشگاه آزاد اسالمي تبریز به صورت طرح بلوک

هفته اول و سپس کنترل تاج خروس در مابقي  60و  8، 3، 4، 2پنج تيمار اول شامل حضور علف هرز تاج خروس به ترتيب در 

فصل رویش بود. تيمار ششم شامل حفظ تاج خروس در کل دوره رویش بود. تيمار هفتم به عنوان تيمار شاهد انتخاب شد و 

در تمامي تيمارها بذرهاي علف هرز همزمان با لوبيا چشم بلبلي هاي هرز )تاج خروس( در کل دوره رویش کنترل شدند. علف

تجزیه واریانس داده هاي آزمایش نشان داد که کمترین هاي مربوط به سطوح تيمار از مزرعه وجين شدند. کشت و در زمان

تعلق داشت و ميزان کاهش عملکرد این تيمار نسبت به شاهد بدون علف هرز عملکرد دانه به تيمار تداخل در تمام فصل رویش 

توان توصيه کرد که بایستي تاج خروس را در صورت (  مي%60درصد بود. با در نظر گرفتن حداکثر کاهش عملکرد مجاز ) 46/68

 .هفته اول دوره رشد، کنترل کرد 4ادامه حضور در مزرعه تا بيش از 

 اج خروس ریشه قرمز، تداخل، لوبيا چشم بلبلي، عملکرد.ت واژه های کلیدی:

 

 مقدمه

اولویت دادن به  ،وجود علف هاي هرز است. بنابراین ،دهدیکي از عواملي که عملکرد گياهان را به شدت تحت تأثير قرار مي

تاج خروس سومين  .(6682ميرشکاري، ) کنترل علف هاي هرز الزمه دست یابي به عملکرد قابل قبول در گياهان زراعي است

(. توان باالي رقابتي در گونه هاي مختلف 2000؛ رونالد، 2000)رونالد و اسميت،  علف هرز غالب دو لپه اي در سطح جهان است

ویژگي هاي رقابتي خاصي را به خود اختصاص داده اند، موجب گردیده  4کربن  که با بهره مندي از مسير فتوسنتزي تاج خروس

است تا ارزیابي تأثير تداخل منفي گونه هاي مختلف آن بر روي عملکرد گياهان زراعي تابستانه مورد توجه محققين علم علف هاي 

درجه حضور یک گياه در محيط رشد تداخل براي بيان (.  2002؛ فيسک و همکاران، 6665هرز واقع شود )دایلمان و همکاران، 

( سبزشدن همزمان تاج خروس 6662(. بر اساس آزمایش هارتلي و پوپاي )6676گياه دیگر به کار مي رود )کوچکي و همکاران، 

هفته تأخير در سبزشدن، بر روي  8درصد کاهش داد، در حالي که همين تراکم با  50بوته در مترمربع، عملکرد ذرت را  5با تراکم 

هاي هرز غالب در منطقه تبریز با توجه به اهميت تاج خروس ریشه قرمز به عنوان یکي از علفملکرد ذرت تأثير معني دار نداشت. ع

العمل رقم مورد مطالعه لوبيا چشم بلبلي به حضور تاج ویژه در زراعت لوبيا چشم بلبلي، این تحقيق با هدف کمي کردن عکسو به

 تبط با عملکرد به اجرا درآمد.خروس از نظر برخي صفات مر
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 هامواد و روش

کيلومتري شرق تبریز به اجرا در آمد.  65این طرح در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسالمي تبریز در منطقه خلعت پوشان واقع در 

صورت طرح  ( بود. آزمایش به8/7-6/8خاک در محدوده قليایي ضعيف تا متوسط ) pH خاک منطقه داراي بافت لوم شني و 

 L. Amaranthusبود و گونه علف هرز  26005هاي کامل تصادفي در سه تکرار انجام شد. لوبياچشم بلبلي مورد مطالعه رقم بلوک

retroflexus  هفته  60و  8، 3، 4، 2سطح بودند. پنج تيمار اول شامل حضور علف هرز تاج خروس به ترتيب در  7بود. تيمارها در

تاج خروس در مابقي فصل رویش بود. تيمار ششم شامل حفظ تاج خروس در کل دوره رویش بود. تيمار هفتم اول و سپس کنترل 

      به عنوان تيمار شاهد انتخاب شد و علف هاي هرز )تاج خروس( در کل دوره رویش کنترل شدند.

کيلوگرم در هکتار  650شخم بهاره و افزودن تن در هکتار کود دامي در پایيز،  60عمليات تهيه زمين شامل شخم پایيزه و افزودن 

مترمربع در نظر گرفته شد. ،  6×5ها کيلوگرم در هکتار کود نيتروژنه در اوایل بهار و دیسک زني بود. ابعاد کرت 25کود فسفره و 

د. کشت لوبياچشم کشت تاج خروس در مزرعه با تراکم باال انجام شد، تا بعد از سبز شدن و انجام تنک، تراکم نهایي تنظيم شو

اردیبهشت انجام شد. تراکم نهایي  65بذر در هر کپه( در تاریخ  2-6اي )بلبلي بعد از تلقيح با ریزوبيوم با تراکم باال و به صورت کپه

بوته در هر متر از طول  8سانتيمتر بود. تاج خروس نيز با تراکم  50×5بوته در هر مترمربع و الگوي کاشت  40لوبياچشم بلبلي 

سانتيمتري انجام گرفت. در  60هاي گياه زراعي و با فاصله هاي لوبياچشم بلبلي و به صورت زیگزاک در دو طرف ردیفردیف

هاي مربوط به سطوح تيمار از مزرعه وجين شدند. بعد تمامي تيمارها بذر علف هرز همزمان با لوبياچشم بلبلي کشت شده و در زمان

بوته از چهار خط مياني و با در نظر گرفتن نيم متر حاشيه از ابتدا و انتهاي هر  60حله دو برگي تعداد از رسيدن بوته هاي لوبيا به مر

خط، به طور تصادفي نمونه برداري شده و اندازه گيري هاي الزم در روي آن ها انجام گردید. براي تجزیه مرکب داده هاي دو 

 ها از آزمون دانکن استفاده شد. انگينو براي مقایسه مي Mstat-cسال آزمایش از نرم افزار 

 نتایج و بحث
طوري که تجزیه واریانس داده هاي آزمایش نشان داد که تأثير تيمارهاي مختلف بر روي کليه صفات مورد مطالعه معني دار بود، به

 . رسدبا توجه به اختالف در زمان هاي تداخل علف هرز تاج خروس در تيمارهاي مختلف مقبول به نظر مي

 تعداد نیام در بوته

، بقيه تيمارها با شاهد بدون علف هرز از نظر این صفت اختالف معني دار داشتند و حتي در برخي از تيمارها مقدار 1aبه غير از تيمار 

به  7aو  1a(. عدم وجود اختالف معني دار بين دو تيمار 6( درصد بود )جدول 4a) 32( و 5a) 80(، 6a) 4/87این کاهش بيشتر و برابر 

دليل ارتفاع ساقه بلندتر لوبياچشم بلبلي در این مرحله از رشد نسبت به تاج خروس بود که اجازه رشد به علف هرز را نداده است. 

( در لردگان بر روي لوبياچيتي رقم تالش نشان داد که تعداد نيام در هر بوته بيشترین همبستگي را با 6686مطالعه یدوي و همکاران )

هاي هرز بود. در این بررسي با افزایش طول دوره تداخل علف انه دارد و حساسترین جزء عملکرد نسبت به رقابت علفعملکرد د

هاي هرز، مقدار این صفت به شدت کاهش پيدا کرد. نتایج کلي حاکي است که با افزایش زمان تداخل تاج خروس تعداد نيام در 

 فات دیگر کاهش نشان مي دهد. بوته با شدت بيشتري در مقایسه با برخي از ص

 

 تعداد دانه در نیام

درصد در مقایسه با  30( و برابر 6aهرز )زراعي و علفاز نظر تعداد دانه در نيام، بيشترین کاهش در تيمار شاهد رشد همزمان گياه

(. سایر نتایج نشانگر آن است که رشد توأم تاج خروس و لوبياچشم بلبلي به 6هرز مشاهده مي شود )جدول علفشاهد بدونتيمار
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از نظر  4aو  3a( مي تواند بر روي تعداد دانه در نيام تأثير معني داري داشته باشد. اختالف بين دو تيمار 3aهفته ) 3مدت بيش از 

 66/66طور ميانگين هرز بهعلفنه در هر نيام در این تيمارها نسبت به شاهد بدونآماري معني دار نبود و ميزان کاهش تعداد دا

 درصد بود. 

 مقايسه ميانگين تيمارهاي تداخل تاج خروس روي صفات مورد مطالعه -1جدول       
 صفات اندازه گيري شده تعداد نيام در بوته تعداددانه در نيام وزن هزاردانه عملكرد دانه

 مورد مطالعهتيمارهاي 

 - - گرم هكتار كيلوگرم در

1111a 9/119a 5/1a 5a 1a 

1361b 2/111a 1ab 19/4b 2a 

131c 19/15b 1/3c 93/6b 3a 

4/235d 2/51b 3c 9/1c 4a 

11/14e 9/41c 6/4d 1d 5a 

14/21e 9/65d 6e 36/1d 6a 

1111a 2/121a 5/1a 5a )7)شاهدa 

 زمون دانکن است.آدر  %6حروف غير مشابه در هر ستون بيانگر اختالف معني دار در سطح 

 وزن هزار دانه 

( نشان مي دهند که وزن هزاردانه 6تداخل تاج خروس )جدولنتایج مقایسه ميانگين صفات مورد مطالعه در ارتباط با تيمارهاي

ه است و بيشترین کاهش نسبت به شاهد بدون علف هرز، در تيمار رشد همزمان بيشتر از تعداد دانه در هر نيام تحت تأثير قرار گرفت

درصد مشاهده شد. نتایج حاکي است که اگر به تاج خروس اجازه رشد توأم با  66/70( و برابر 6aلوبياچشم بلبلي و تاج خروس )

درصد در  66/26کاهش وزن هزاردانه برابر ( در اوایل دوره رشد داده شود، بایستي 3aروز ) 42لوبياچشم بلبلي به مدت حداقل 

توان وزن هزاردانه مقایسه با تيمار شاهد را انتظار داشت. همچنين اگر تاج خروس تا یک ماه اول دوره رشد با لوبيا همراه باشد، مي

 همانند مزرعه عاري از علف هرز را داشت. 

 عملکرد دانه

( و 6685زن بذر گياهان زراعي را کاهش مي دهد )اوسوليوان و همکاران، رقابت علف هاي هرز عملکرد دانه، اندازه بذر و و

درصد کاهش محصول به نوع گياه زراعي و تراکم، مرحله ظهور و طول دوره رقابت علف هاي هرز بستگي دارد )بوسنيک و 

کيلوگرم  6800بدون علف هرز ) (. از نظر عملکرد دانه بيشترین رقم بعد از تيمار شاهد6667؛ نزویک و همکاران، 6667سوانتون، 

تعلق داشت و بين عملکرد دانه این دو تيمار اختالف معني داري مشاهده نگردید. بيشترین و کمترین  1a در هکتار(، به تيمار

 6aار اندازه گيري شد و ميزان کاهش عملکرد دانه تيم6a (1-kg ha 64/27 )و 1a (1-kg ha 6777 )عملکرد دانه به ترتيب در دو تيمار 

(. لوبياچشم بلبلي گياهي است که بيشتر دوره رشد 6درصد بود )جدول 46/68نسبت به شاهد بدون علف هرز بسيار شدید و برابر 

خود را در فصول گرم سپري مي کند و در دماي باال نيز تاج خروس به عنوان یکي از علف هاي هرز لوبيا نيز از درجه رشد باالیي 

ي رسد که توانایي باالي بهره برداري از نور، آب و مواد غذایي توسط گونه هاي مختلف تاج خروس در برخوردار است. به نظر م

مقایسه با گياهان زراعي، از مهم ترین دالیل کاهش عملکرد لوبياچشم بلبلي در این مطالعه بوده است. طبق اظهار هارکر و همکاران 

درت رقابت کمتر با علف هاي هرز، توصيه بر این است که با ظهور تعداد ( در ارقام پاکوتاه گياهان زراعي به دليل ق6666)

معدودي بوته علف هرز در مزرعه، نسبت به کنترل آن ها در اولين فرصت اقدام کرد و همانطور که در این آزمایش نيز مشخص 

( نسبت به شاهد 6aداراي علف هرز ) است، به دليل پاکوتاهي رقم مورد مطالعه لوبياچشم بلبلي، درصد کاهش عملکرد تيمار شاهد

 درصد بود.  600( نزدیک به 7aبدون علف هرز )
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 دوره های تداخل )هفته پس از سبز شدن(
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تأثير دوره هاي تداخل تاج خروس بر عملكرد دانه لوبياچشم بلبلي.            شكل 2: 

0

400

800

1200

1600

2000

2 4 6 8 10 تداخل تمام

فصل

شاهد

دوره هاي تداخل )هفته پس از سبز شدن(

ار(
هكت

در 
رم 

وگ
كيل

ه )
 دان

كرد
عمل

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

