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  چکیده
کنش مقادیر مختلف تشعشع و خروس سفید در مزرعه ارزن و واکنش رشد و عملکرد این گیاهان به برهمهرز تاجرسی توان رقابتی علفمنظور بربه

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده  1394هاي کامل تصادفی با سه تکرار در سال هاي خرد شده در قالب طرح بلوكدو آزمایش مجزا بصورت کرت، نیتروژن
خروس سفید دهی) و تراکم تاجدرصد سایه 75و  41دهی، در سه سطح (عدم سایه نشگاه بیرجند انجام گرفت. تشعشع به عنوان عامل اصلیکشاورزي دا

کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن و  150بوته در متر مربع) در دو آزمایش مجزا، یکی در شرایط کاربرد  24و  12، 0به عنوان عامل فرعی در سه سطح (
، زیست توده پانیکولدار ارتفاع، درصد ورس، تعداد برگ، طول ري در شرایط عدم کاربرد نیتروژن بررسی گردید. کاربرد نیتروژن باعث افزایش معنیدیگ

ه و درصد منجر به افزایش درصد ورس ارزن و کاهش زیست تود 75دهی در سطح خروس سفید گردید. سایهو عملکرد دانه ارزن و همچنین ارتفاع تاج
خروس سفید نیز بر ارتفاع، خروس را افزایش و تعداد شاخه و بذر آن را کاهش داد. تأثیر تراکم تاجعملکرد دانه آن گردید و در عین حال ارتفاع بوته تاج

و در باالترین سطح منجر به  دار بودخروس سفید معنیهاي فرعی و تعداد بذر در بوته تاجقطر ساقه و عملکرد دانه ارزن و همچنین ارتفاع، تعداد شاخه
هاي فرعی و کاهش تولید بذر تواند باعث کاهش تعداد شاخهدرصدي عملکرد دانه ارزن در مقایسه با شاهد گردید. بر اساس نتایج، سایه می 21کاهش 
ولید بذر و ایجاد آلودگی کمتري را به هرز و از طرف دیگر کاهش ترسد کمبود نیتروژن، کاهش قدرت رقابت علفخروس شود. همچنین به نظر میدر تاج

 دنبال دارد. 
  

  دهی، صفات مورفولوژیک، عملکرد: تداخل، سایههاي کلیديواژه
  

    1 مقدمه
گیاهی مقاوم به خشکی با  ).Setaria italica Lروباهی (ارزن دم

مصرف دوگانه و جزو غالت دانه ریز است کـه در نـواحی وسـیعی از    
د سریع، تطابق باال در نـواحی گرمسـیري،   گردد. رشجهان کشت می

تحمل نسبی در مقابـل خشـکی و شـوري، درصـد بـاالي پـروتئین،       
خوراکی و عدم وجود اسـید پروسـیک، توانـایی تولیـد     پربرگی، خوش

باالي آن در نواحی گرم و خشک و باال بودن کارایی مصرف آب آن 
گیـاه  هاي سه کربنه، همگی باعث شده که به صورت نسبت به گونه

آلی براي کشت در نواحی گرم و خشـک کـه بـا محـدودیت آب     ایده
هاي مختلف ارزن به دلیل ). ژنوتیپ25مواجه هستند، محسوب گردد (

کوتاه بودن فصل رشد و داشتن برخی خصوصیات ویژه به آب کمتري 
توانند در شرایط مساعد محیطی نسبت به سایر غالت نیاز دارند و می

  ).24کنند ( محصول بیشتري تولید
                                                        

 ،گروه زراعت و اصالح نباتـات  و دانشیاران يبه ترتیب دانشجوي دکتر -3و  2، 1
 دانشگاه بیرجند

 )Email: Sara.parande@yahoo.com            نویسنده مسئول:         -(*
DOI: 10.22067/jpp.v31i4.61020  

توانـد در نیـل بـه افــزایش    زراعـی کـه مـی   از جملـه عوامـل بـه   
هاي هرز در مزارع بکـار رود،  محصوالت زراعی و مقابله با فشار علف

هاي با قدرت رقابتی باال و مصرف کود نیتروژن مـی استفاده از گونه
باشد. از میان عناصر غذایی اصلی مورد نیاز گیاه (خصوصاً سه عنصر 

N ،P ،K هـاي  اي در رشـد داشـته و در آزمـایش   ) نیتروژن اثر عمـده
مختلف ارتباط مستقیم آن با رشد بوته ارزن و عملکرد دانه ثابت شده 

زنی اهمیت داشته، تعداد دانه ). در غالت، نیتروژن براي پنجه37است (
دهد. این عنصر بـیش از عناصـر غـذایی    ها را افزایش میو وزن دانه

هاي زراعی تلف شـده و مقـدار جـذب آن کمتـر از     دیگر در بوم نظام
تواند بر ). مقدار نیتروژن خاك می34باشد (کاررفته مینصف مقدار به

). تحقیقات انجام شده 8هرز تأثیرگذار باشد (علف -رقابت گیاه زراعی
هرز نتایج متفاوتی به علف -بر تأثیر نیتروژن روي رقابت گیاه زراعی

هـاي مختلـف   قات نشان داده است که گونـه همراه داشته است. تحقی
هـاي  هرز بطور بالقوه در سطوح باالي نیتروژن خاك پاسـخ هايعلف

انـد کـه   ). بعضی از تحقیقات گزارش کرده7دهند (کامال متفاوتی می
هرز را نسبت به گیـاه زراعـی   هايافزودن نیتروژن قدرت رقابت علف

یابـد  نکرده یا کاهش میدهد و عملکرد گیاه زراعی تغییر افزایش می
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هرز در جـذب  هايکه این موضوع شاید به علت افزایش توانایی علف
)، در بررسی اثر نیتروژن و 23). ایزدي و همکاران (3این عناصر باشد (

) و .Amaranthus retroflexus Lخـروس ( هاي هرز تاجتداخل علف
ارزن  ) بر عملکرد و اجزاي عملکردChenopodium albumتره (سلمه

)Panicum miliaceumهاي هـرز  )، بیان کردند که تداخل این علف
باعث کاهش عملکرد و اجزاي عملکرد ارزن گردید؛ همچنین به دلیل 

خروس بر ارزن، افزایش نیتروژن فشار زیاد ناشی از رقابت سلمه و تاج
موجب کاهش عملکرد ارزن شد. شایان ذکر است در برخی موارد نیـز  

نیتروژن باعث افزایش قدرت رقابت گیـاه زراعـی در   افزایش مصرف 
)، 15گردد. نتـایج تحقیـق ایـوانز و همکـاران (    هرز میهايبرابر علف

هـاي هـرز بـه    نشان دهنده افزایش قدرت رقابت ذرت در برابر علـف 
واسطه افزایش مصرف نیتروژن بود. اگرچـه نیتـروژن بـر رشـد اکثـر      

متفاوت است.  4Cو  3Cر در گیاهان گیاهان اثر افزایشی دارد، اما این اث
کنند صـرف سـاختن آنـزیم    بیشتر نیتروژنی که جذب می 3Cگیاهان 

روبیسکو کرده و نیتروژن کمتري را به رشد رویشی خـود اختصـاص   
سریعاَ تمام نیتروژن جذب کرده را صرف رشد  4Cدهند، اما گیاهان می

گ و افزایش هاي رویشی کرده و از یک طرف با افزایش سطح براندام
سنتز کلروفیل باعث باال بردن کارایی فتوسنتز شده و روي گیاه دیگر 

). از طرف دیگر با توسـعه  31کاهد (اندازي کرده و از رشد آن میسایه
ریشه، آب و مواد غذایی را جذب کرده و دیگر گیاهان را در محدودیت 

ز هـر هـاي توان گفت خسارت علفدهد. در مجموع میغذایی قرار می
4C 3هرز هايبیشتر از علفC توان نتیجه گرفت که گیاهان است و می
4C 3 تري نسبت به گیاهانبه نیتروژن واکنش مثبتC    از خـود نشـان

  ).31دهند (می
تواند تحت تأثیر واکنش به نیتروژن در گیاهان در حال رقابت می

) و حداکثر سـرعت رشـد   PARدسترسی تشعشعات فعال فتوسنتزي (
  ).19کنند (قرار بگیرد که نیاز به نیتروژن را تعیین می پتانسیل

نور یکی از عوامل محیطی است که معموالً میزان تولید گیاهـان  
هاي). بسیاري از علف38رابطه مستقیم با مقدار نور جذب شده دارد (

شوند، مانند آنچه که در هرز هنگامی که از نور زیاد به سایه منتقل می
کننـد کـه   هایی را اتخاذ مـی دهد، سازگاريخ مییک کانوپی بسته ر

دهد. هنگامی که گیاهان در اثرات محدود کنندگی سایه را کاهش می
هایی مانند افزایش ارتفاع و گیرند، معموالً واکنشمعرض سایه قرار می

تواند کاهش میـزان  گیرد که مینسبت سطح برگ در آنها صورت می
ن نماید. البته هنگامی که کاهش نور فتوسنتز و تولید بیوماس را جبرا

ها، و ها، ریزومشدید باشد، تولید بذر، تولید مثل رویشی از طریق پنجه
). از جمله پیامدهاي ناشی از 43یابند (ها به طور کلی کاهش میغده

هاي هرز در جامعه گیاهی، کاهش تشعشع رسیده به درون حضور علف
هاي هرز به اه زراعی و علفباشد. سازگاري گیتاج پوشش گیاهی می

تراکم عموماً به صورت افزایش ارتفاع بوتـه، حجـم پوشـش گیـاهی،     
شاخص سطح برگ، کاهش تولید غده، تخصیص ماده خشک بیشـتر  

هاي باالیی تاج پوشش و تغییر در فنولوژي گیاه نمایـان مـی  به الیه
خـروس گیـاهی چهـار کربنـه و یـک سـاله       ). علف هرز تاج40شود (
نمایـد. سـاقه آن بلنـد و    نه است که بذر بسیار زیادي تولید میتابستا

افراشته بوده اما در برخی شرایط قادر است تـا در هنگـامی کـه تنهـا     
هرز یکـی از  ). این علف21متر طول دارد نیز بذر بدهد (چندین سانتی
باشد که در اکثر مناطق معتدله و هرز در جهان میهايمهمترین علف

یافت شده و سبب کاهش عملکرد گیاهـان زراعـی از   گرمسیري دنیا 
هايسازترین علفخروس مشکلهاي تاجشود. گونهطریق رقابت می

 ).17آیند (هرز مزارع ارزن به حساب می
بر رشد و نمـو   نیتروژناطالعات اندکی در مورد تحمل به سایه و اثر 

ـ خـروس  تـاج وجود دارد. اگـر  هرز هايارزن و در رقابت با علف ه سـایه  ب
مدیریتی براي فراهم آوردن شرایط براي  راهبردهايتحمل نداشته باشد، 

تواند یک ابزار مـدیریتی  دهی)، میشدن هرچه سریعتر کانوپی (سایهبسته
هرزي باشد. بنابراین، هدف از این تحقیق، هاي علفمفید براي این گونه

رزن دهی و مصرف نیتروژن بـر خصوصـیات رشـدي ا   سایهبررسی اثرات 
  است.خروس روباهی در رقابت با تاجدم

  

  هامواد و روش
) با .Setaria italica Lروباهی (ارزیابی رقابت ارزن دممنظور به

) در سطوح مختلف تشعشع .Amaranthus albus Lخروس سفید (تاج
هاي خـرد شـده در قالـب    دو آزمایش مجزا بصورت کرت، و نیتروژن
در  1394سه تکرار در تابستان سال  هاي کامل تصادفی باطرح بلوك

مزرعه تحقیقـاتی دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه بیرجنـد بـا عـرض        
درجـه و   59دقیقه شمالی، طول جغرافیایی  56درجه و  32جغرافیایی 

متــر از ســطح دریــا انجــام شــد.  1480دقیقــه شــرقی و ارتفــاع  13
در سـه   دهی به عنوان عامـل اصـلی  فاکتورهاي آزمایش شامل سایه

خروس دهی) و تراکم تاجدرصد سایه 75و  41دهی، سطح (عدم سایه
بوته در یک متر  12و  6، 0سفید به عنوان عامل فرعی در سه سطح (

بوته در متـر مربـع) بـود کـه در دو      24و  12، 0ردیف طولی معادل 
کیلـوگرم در هکتـار کـود     150آزمایش مجزا، یکی در شرایط کاربرد 

زنی و پیش از ظهور (در سه مرحله کاشت، پنجهنیتروژن از منبع اوره 
) و دیگري در شرایط عدم مصرف کود نیتروژن، انجـام شـد.   پانیکول

متري خـاك محـل   سانتی 0-30برداري از عمق قبل از کاشت، نمونه
آزمایش براي تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و میزان مورد نیاز 

   .عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم انجام شد
ها توسط دیسک نرم شده و در سازي زمین پس از شخم، کلوخهبراي آماده

کیلـوگرم در   50نهایت زمین با لولر تسطیح گردید. کوددهی براساس نیـاز ( 
کیلوگرم در هکتار کود سولفات پتاسیم)  50هکتار کود سوپرفسفات تریپل و 

ه پس از تسطیح زمین صورت گرفت و روش آبیاري به صورت جوي و پشت
هاي کاشت متر با فاصله ردیف 4ردیف به طول  4انجام شد. هر کرت شامل 

  متر مربع بود. 8متر و به عبارتی ابعاد هر کرت سانتی 50
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  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل انجام آزمایش - 1جدول 

Table 1- Soil physicochemical properties of experiment site  
K (ppm)  P (ppm)  N (%) EC )1-(dS.m  pH FC (%) بافت 

Texture 
 رس

Clay (%) 
 سیلت

Silt (%) 
 شن

Sand (%) 
250  12  0.03  5.26  8.16 17 Loam 12 38 50 

  
متر، فاصله بین  2هاي اصلی چهار پشته معادل فاصله بین کرت

متـر، فاصـله بـین     5/0هاي فرعی از یکدیگر یک پشته معادل کرت
متر در نظر گرفته شد.  3و آزمایش از یکدیگر متر و فاصله د 2تکرارها 

 60رقم ارزن مورد استفاده در این آزمایش، رقم باستان و تراکم کشت 
طور همزمان خروس سفید بههرز تاجمربع بود. کاشت علف بوته در متر

با ارزن در زمین اصلی انجام شد به این صورت که بذور ارزن و تـاج 
متر از یکـدیگر و در طـرفین پشـته    سانتی 15خروس سفید با فاصله 

کشت شدند. کود نیتروژن در سه مرحله (زمان کاشت، مرحلـه پنجـه  
 150) در آزمایش کاربرد کود نیتـروژن ( پانیکولزنی و پیش از ظهور 

دهی بـا اسـتفاده از   سایهکیلوگرم در هکتار) مورد استفاده قرار گرفت. 
اتیلن بـه همـراه   پلیاز جنس فیبر و داراي پوشش هاي سایبان (توري
UV براي این منظور تعـداد   .اعمال شد کاهش نور متفاوت) با درصد
هاي متر روي بلوك 2فاع رتابه متر  5/7در  5/4داربست به ابعاد  12

 41داربست با تـوري   6مورد نظر در هر تکرار قرار داده شدند و تعداد 
هی پوشانده ددرصد سایه 75داربست نیز با توري  6دهی و درصد سایه

گیـري  ها در طی فصل نیز با انـدازه شدند. میزان نور عبوري از توري
قبل از  تشعشع در باال و پایین توري پایش گردید. در پایان دوره رشد

، پـانیکول طول  بوته،ارتفاع مورفولوژیک ارزن شامل  صفات، برداشت
طــول پــدانکل، قطــر ســاقه، تعــداد بــرگ و درصــد ورس و صــفات 

هاي فرعی در بوته و تعداد شاخهارتفاع خروس شامل ک تاجمورفولوژی
و زیست توده ارزن و نیز تعداد بـذر در   عملکرد دانهبوته، و همچنین 

-. بـراي انـدازه  شدندگیري اندازهخروس سفید بوته و زیست توده تاج
، طول پدانکل، قطر ساقه، تعداد برگ پانیکولطول  بوته،گیري ارتفاع 

ـ   5تعداد فرعی،  هايتعداد شاخه و طـور تصـادفی انتخـاب و    هبوتـه ب
، زیست تـوده . جهت تعیین شدگیري بر روي ساقه اصلی انجام اندازه

و توزین شدند، و پس برداشت  با رعایت اثر حاشیه کرت نصفگیاهان 
 پس آنها در متر مربع تعیین گردید. در پایانعملکرد دانه  ،بوجارياز 
انس خطاي دو آزمایش از طریق آزمون همگن بودن واری از اطمینان از

 SAS افزار آمـاري  نرم کمک به آنها تحلیل و تجزیه مرکب بارتلت،
حفاظت شـده در   LSDها نیز بر اساس آزمون و مقایسه میانگین 9.1

  سطح احتمال پنج درصد انجام شد.
  

  نتایج و بحث
  روباهیصفات مورفولوژیک ارزن دم

ن داد که کاربرد نیتروژن، تـأثیر  ها نشانتایج تجزیه واریانس داده

و  پـانیکول بر ارتفاع، درصـد ورس، و طـول    %5داري در سطح معنی
درصد بر قطر ساقه و تعداد برگ  1داري در سطح مچنین تأثیر معنیه

هـا نشـان داد کـه    ). نتایج مقایسـه میـانگین  2در بوته داشت (جدول 
ه نسـبت بـه   بیشترین ارتفاع بوته در شرایط مصرف کود بدست آمد ک

). ایـن افـزایش   3درصد افزایش نشان داد (جدول  7عدم مصرف آن 
تواند قابـل انتظـار باشـد، زیـرا     ارتفاع با مصرف نیتروژن در ارزن می

هاي ارزن شـده و همچنـین   نیتروژن باعث افزایش رشد رویشی بوته
مصرف نیتروژن از طریق افزایش دوام و شاخص سطح بـرگ باعـث   

تري براي استفاده از نور خورشـید و تولیـد مـواد    ایجاد شرایط مطلوب
 در نیتروژن مصرف اثر در برگ سطح بیشتر گردد. دوامفتوسنتزي می

)، 6شده است. اسدي و همکاران ( ) ارائه39همکارانش ( و مطالعه وارگا
) به تنش رقابت .Triticum aestivum Lي واکنش گندم (با مطالعه

دند که بیشـترین ارتفـاع گنـدم در    و سطوح مختلف نیتروژن نشان دا
کیلوگرم در هکتار) بدست آمد. در مقابل  150باالترین سطح نیتروژن (

در تحقیق حاضر بیشترین میانگین قطـر سـاقه ارزن در حالـت عـدم     
کیلوگرم در هکتار  150کاربرد نیتروژن بدست آمد که نسبت به کاربرد 

فـزودن نیتـروژن   ). بـا ا 3درصد بیشتر بود (جـدول   9نیتروژن حدود 
یابـد بنـابراین   تقسیم سلولی و در نتیجه رشد طولی ساقه افزایش می

ارتفاع گیاه به سرعت زیاد شـده و ممکـن اسـت زمـان کـافی بـراي       
انباشتن مواد در دیواره سلولی و افزایش قطر ساقه وجود نداشته باشـد  

 ). البته این افزایش ارتفاع و کاهش قطر ساقه بـا کـاربرد نیتـروژن   5(
). مصرف 3ها شد (جدول درصدي میزان ورس بوته 27سبب افزایش 

زیاد نیتروژن باعث تأخیر در رسیدگی، رشـد رویشـی بـیش از حـد و     
) نیز در گندم 29گردد. موسوي و همکاران (حساسیت به خوابیدگی می

گزارش کردند که کود نیتروژن منجر به افزایش پدیده ورس و از این
  دم از کود پایه نیتروژن شد. گیري گنرو مانع بهره

نتایج بدست آمده در مورد صفت تعداد برگ در بوته ارزن نشـان  
کیلوگرم در هکتار نیتروژن، تعداد برگ در بوته  150داد که با کاربرد 

درصد در مقایسه با عدم کاربرد نیتروژن افزایش نشان داد (جدول  13
د در گندم مشـاهده  )، نیز در بررسی خو2نژاد و همکاران (). احمدي3

کیلوگرم کـود اوره در هکتـار در    150نمودند که تعداد برگ در تیمار 
درصد افزایش یافت.  11مقایسه با تیمار شاهد (عدم کاربرد کود اوره) 

هاي بیوشیمیایی، افزایش دوره رویش و تجمع ماده نیتروژن بر واکنش
کی از آن بود ). نتایج حا2ثر است (ؤهاي هوایی مخشک بیشتر در اندام

 4/14ارزن در تیمار کـاربرد نیتـروژن بـا میـانگین      پانیکولکه طول 
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متـر  سـانتی  5/12متر بیشتر از تیمار عدم کاربرد آن با میانگین سانتی
) بـر روي  28). نتایج تحقیق مهربانیان و فـرح بخـش (  3بود (جدول 
کـاربرد   تحـت با گندم ) .Secale cereale L( هرز چاوداررقابت علف

نشان داد که با افـزایش نیتـروژن طـول خوشـه گنـدم      کود نیتروژن 
کیلوگرم نیتروژن  150افزایش یافت و بیشترین طول خوشه در تیمار 
  در هکتار و بدون رقابت با چاودار به دست آمد.

درصـد بـر    1دهی در سطح در بین صفات مورفولوژیک، اثر سایه
دار بـود (جـدول   معنی پانیکولصفات قطر ساقه، درصد ورس و طول 

دهد که بیشترین میانگین قطر سـاقه  ). نتایج این تحقیق نشان می2
دهی بدست آمد که مقدار آن نسبت به تیمار ارزن در حالت عدم سایه

). در شرایط سـایه 3درصد بیشتر بود (جدول  44دهی درصد سایه 75
هـا  تر شـدن میـانگره  دهی، عدم تخریب هورمون اکسین باعث نازك

تر، داراي قطر ساقه ها در شرایط نور ضعیفاي که بوتهد به گونهشومی
). نتـایج بدسـت   13تر به خوابیدگی هستند (تر و حساستر، ضعیفکم

دهی بر درصد ورس نشان داد که میـزان  آمده در مورد اثر اصلی سایه
 159درصد و  275دهی به ترتیب درصد سایه 41و  75ورس در تیمار 

). همـانطور  3دهی) بود (جدول یمار شاهد (عدم سایهدرصد بیشتر از ت
که در این بررسی مشاهده گردید سایه منجر به کاهش قطر ساقه شد 
که این عامل در افزایش ورس گیاه نقش داشته است. از جمله عواملی 

دهد، طول دوره رشد، تشعشـع، آب و  که ورس را تحت تأثیر قرار می
افـزایش طـول دوره رویشـی و    کـه بـا   عناصر غذایی است به طوري

دریافت تشعشع بیشتر، گیاه بزرگتـر شـده و از قطـر سـاقه بیشـتري      
)، در نتیجه براي افزایش استحکام ساقه، نیاز 42برخوردار خواهد بود (

). بیشـترین طـول   13باشد (به دریافت و جذب تششعشع مطلوب می
 75مـار  کـه در تی دهی بدست آمد در حالیدر تیمار عدم سایه پانیکول

درصـد کـاهش یافـت     21 پـانیکول دهی میانگین طـول  درصد سایه
اندازي با نتـایج مطالعـه   تحت سایه پانیکول). کاهش طول 3(جدول 

) مطابقـت  Oryza Sativa) در بـرنج ( 14ارادتمند اصلی و جاماسبی (
دارد. احتماالً دلیل این کاهش در نتیجه بروز برخی تغییـرات در دوره  

اید مهمترین آن، تأثیر مستقیم بر اندازه تخمدان و گلدهی بوده که ش
). در این ارتباط نتایج 14همچنین کاهش منابع تولید اسیمیالت باشد (

  ) ارائه شده است.33مشابهی بر روي گندم نیز توسط سینگ و جنر (
خروس سفید نیز تنها بر صفات ارتفاع بوته و قطر ساقه تراکم تاج

). مقایسـه  2داري داشـت (جـدول   معنیدرصد تأثیر  1ارزن در سطح 
خروس سفید نشان هاي مختلف تاجهاي ارتفاع ارزن در تراکممیانگین

بوتـه در متـر مربـع)، ارزن     24هـرز ( داد که در بیشترین تراکم علـف 
 6/6بوته در متر مربع  12کمترین ارتفاع را داشت که نسبت به تراکم 

رسد رقابت در تراکم مینظر ). به3دهد (جدول درصد کاهش نشان می
خروس سفید موجب افزایش ارتفاع شده، امـا تـراکم زیـاد و    کمتر تاج

تشدید رقابت موجب محدودیت منابع و کاهش شـدید رشـد گردیـده    
ي واکنش گندم به تنش رقابت )، با مطالعه6است. اسدي و همکاران (

هـاي گنـدم کمتـرین    و سطوح مختلف نیتروژن بیان کردند که بوتـه 

فاع را در شرایط وجود رقابـت و سـطوح پـایین نیتـروژن داشـتند.      ارت
بوته در  24خروس (کمترین قطر ساقه ارزن نیز در بیشترین تراکم تاج

داري بـا تـراکم   متر مربع) بدست آمد که از نظر آماري اختالف معنـی 
). به نظـر  3بوته در متر مربع) نشان داد (جدول  12خروس (کمتر تاج

یش تراکم باعث تشدید رقابت بین گیاهان براي جذب رسد که افزامی
گردد و در این میان قطر ساقه هم تحت تأثیر قـرار  منابع محیطی می

هـرز و تـراکم   هايیابد. در مطالعه اثر کنترل علفگرفته و کاهش می
 Sorghum bicolor (L.)بوته بر عملکرد و صفات ارقام سـورگوم ( 

Moench در تیمـار کنتـرل    29/1یـانگین  )، بیشترین قطر ساقه بـا م
هرز در چین اول و کمترین آن نیز در تیمـار عـدم کنتـرل    کامل علف

  ). 4هرز در چین دوم به دست آمد (علف
ها نشان داد که در بین اثـرات متقابـل، اثـر    تجزیه واریانس داده

 5خروس سفید بر قطـر سـاقه در سـطح    متقابل نیتروژن و تراکم تاج
 62/3). کمترین قطر ساقه بـا میـانگین   2(جدول  دار بوددرصد معنی

بوته در متر مربـع   24متر در تیمار عدم مصرف نیتروژن و تراکم میلی
خروس بدست آمد که نسبت به شاهد (عـدم مصـرف نیتـروژن و    تاج

). در 4درصد کـاهش نشـان داد (جـدول     19خروس) تراکم صفر تاج
فـاع و درصـد ورس گیـاه    دهی بر ارتمورد اثر متقابل نیتروژن و سایه

)، امـا کمتـرین   2داري مشاهده نشـد (جـدول   ارزن اگرچه تأثیر معنی
دهی و عدم مصرف نیتروژن بدست آمد درصد سایه 75ارتفاع از تیمار 

دهـی و  درصـد سـایه   41که بیشترین ارتفاع مربوط به تیمار در حالی
ظـر  ). به ن4کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن بود (جدول  150مصرف 

دسترس براي گیاه و همچنـین کـاهش    رسد کمبود نیتروژن قابلمی
شدت تشعشع رسیده به گیاه در حدي که عاملی محدودکننـده بـراي   
رشد شود، باعث کاهش بیشتري در میزان رشد و نمو گیاهان گردیده 

) نیز مطابقت 16است که این موضوع با گزارش گیبسون و همکاران (
ورس نیز، بیشترین مقدار ورس (با میـانگین   دارد. در ارتباط با درصد

کیلـوگرم در   150دهی با مصرف درصد سایه 75درصد) در تیمار  50
که این میزان در تیمـار عـدم   هکتار نیتروژن مشاهده گردید، در حالی

درصد بود (جدول  7دهی تنها حدود کاربرد نیتروژن و عدم اعمال سایه
کاربرد نیتروژن، کمتـرین میـزان   ). در هر دو شرایط کاربرد یا عدم 4

دهی مشاهده شد. اما بـا کـاربرد نیتـروژن    ورس در شرایط عدم سایه
دهی بود. در شـرایط  بیشترین میزان وقوع ورس در شرایط عدم سایه

دهی دهی نیتروژن تأثیر بیشتري بر ورس گذاشته، زیرا سایهعدم سایه
  ). 19گردد (خیر در واکنش به نیتروژن میأبراي گیاه منجر به ت

  
  روباهیعملکرد دانه و زیست توده ارزن دم

هاي آزمایش نشان داد که کـاربرد نیتـروژن   تجزیه واریانس داده
درصد بر زیست توده و عملکرد دانه ارزن  5داري در سطح تأثیر معنی

 150). با افزایش مقدار نیتروژن از صفر به 2روباهی داشت (جدول دم
درصـد افـزایش    8/18نگین عملکرد دانه ارزن کیلوگرم در هکتار، میا

 ). 3پیدا کرد (جدول 
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  روباهیخروس بر عملکرد دانه ارزن دمتأثیر تراکم تاج - 2شکل 

Figure 2- Effects of pigweed density on grain yield of foxtail 
millet  

  روباهیدهی بر عملکرد دانه ارزن دمتأثیر سایه - 1شکل 
Figure 1- Effects of shading on grain yield of foxtail 

millet  
 

) نیز با بررسی اثر کود نیتروژن بر رشـد و  20حاتمی و همکاران (
کیلـوگرم   150عملکرد ارقام سویا به این نتیجه رسـیدند کـه کـاربرد    

نیتروژن در هکتار در مقایسه با تیمار شاهد (عدم مصرف اوره) منجـر  
درصدي عملکرد دانه شد. همچنین با افزایش نیتروژن  28به افزایش 
درصـد   21کیلوگرم در هکتـار، زیسـت تـوده حـدود      150از صفر به 

اي ) نیز در مطالعه32). شهسواري و صفاري (3افزایش یافت (جدول 
اي افزایش وزن خشک اندام هوایی گندم بر اثـر مصـرف کـود    مزرعه

که مصرف نیتروژن تا حـدي کـه   اوره را گزارش دادند و بیان نمودند 
مقدار آن در خاك براي رفع نیاز گیاه طی مراحل رشد و نمو آن کافی 

  شود.باشد باعث افزایش عملکرد دانه می
درصد بر زیست توده و  1داري در سطح دهی نیز تأثیر معنیسایه

دهـی و  ). بین تیمارهاي عدم سایه2عملکرد دانه ارزن داشت (جدول 
داري از نظـر عملکـرد دانـه    دهی اختالف آماري معنیدرصد سایه 41

داري و دهی، به طـور معنـی  مشاهده نگردید اما با افزایش شدت سایه
درصد از عملکرد دانه ارزن در مقایسه با تیمار شاهد کاسته  1/61برابر 

اندازي به توان گفت که سایه). به طور کلی می1؛ شکل 3شد (جدول 
، سبب کاهش فتوسنتز در گیاه شـده و در  دلیل کاهش سنتز کلروفیل

ها نتیجه چنین کاهشی در قدرت منبع، مواد فتوسنتزي کمتري به دانه
انتقال یافته و کاهش تولید ماده خشک، کاهش وزن دانه و در نهایت 

ها حاکی از ). مقایسه میانگین30کاهش عملکرد دانه را به دنبال دارد (
دهی در درصد سایه 75تیمار  درصدي زیست توده ارزن در 37کاهش 

) با بررسـی تـأثیر   26). لی و همکاران (3مقایسه با شاهد بود (جدول 
سایه بر گندم مشاهده نمودند کـه در ابتـدا بـا افـزایش سـطح سـایه       

درصـد سـایه،    77عملکرد بیولوژیک افـزایش یافـت ولـی در سـطح     
  عملکرد بیولوژیک کاهش یافت.

یز تنها بـر عملکـرد دانـه ارزن    خروس سفید نهرز تاجتراکم علف
ها نشان داد که بـا افـزایش   ). مقایسه میانگین2دار بود (جدول معنی

بوته در متر مربع، میـانگین عملکـرد    24خروس از صفر به تراکم تاج

درصد) کاهش یافـت   8/20تن در هکتار (برابر  44/2به  08/3دانه از 
بع نیتـروژن و  رسـد کـه کمبـود منـا    ). به نظر مـی 2؛ شکل 3(جدول 

تشعشع، سبب محدودیت تولید شده و اعمال رقابت با افزایش تـراکم  
هاي اقتصادي به سـمت  هرز سبب انحراف منابع از سمت بخشعلف

هرز گردیده است. بسیاري از مقابله با شرایط نامساعد و رقابت با علف
هاي باال، نسبت به گیاهان زراعی در هرز در تراکمهايهاي علفگونه

جذب مواد معدنی اضافه شده به عنوان کود برتري داشته و به کاهش 
شوند حاصلخیزي خاك و نهایتاَ افت عملکرد گیاهان زراعی منجر می

ــاج 18). هگــر و همکــاران (1( ــداخل ت ــابی ت ــز در ارزی ــروس )، نی خ
) مشـاهده  Glycine max(با سـویا    (Amaranthus rudis)معمولی

درصـد   43تواند عملکـرد سـویا را تـا    خروس میکردند که رقابت تاج
  کاهش دهد.

خروس بر عملکرد دانه در سطح اثر متقابل نیتروژن در تراکم تاج
دار بود و اثر متقابل سه گانه نیز بر زیسـت تـوده ارزن   درصد معنی 5

خروس سـفید  ). اثر متقابل نیتروژن و تراکم تاج2دار بود (جدول معنی
 57/3بیشترین عملکرد دانه با میـانگین  بر عملکرد دانه نشان داد که 

کیلوگرم در هکتار نیتروژن و عدم حضور  150تن در هکتار از کاربرد 
 150خروس بدست آمـد کـه نسـبت بـه تیمـار کـاربرد       هرز تاجعلف

درصـد   34خـروس،  بوته تـاج  24کیلوگرم در هکتار نیتروژن و تراکم 
خـروس  ابتی تاجافزایش داشت؛ این موضوع حاکی از افزایش توان رق

باشـد چـرا کـه کـاهش     سفید با ارزن در شرایط کاربرد نیتـروژن مـی  
عملکرد ارزن در شرایط عدم مصـرف نیتـروژن در تیمارهـاي رقابـت     

 24که در شرایط عدم کاربرد نیتروژن و تراکم خیلی کمتر بود، بطوري
 12درصد در مقایسه با تـراکم   1خروس عملکرد ارزن حدود بوته تاج

که با خروس و عدم کاربرد نیتروژن کاهش پیدا کرد، در حالیاجبوته ت
خـروس  بوته تـاج  24کیلوگرم در هکتار نیتروژن و تراکم  150کاربرد 

خـروس و  بوتـه تـاج   12درصد در مقایسه با تـراکم   26عملکرد ارزن 
). نتایج آزمایش اسـدي و  4کاربرد نیتروژن کاهش نشان داد (جدول 
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د که هر دو تیمار نیتروژن و رقابت بر عملکرد و )، نشان دا6همکاران (
اجزاي عملکرد کمی و کیفی گندم تأثیرگذار بودند و بیشترین عملکرد 

کیلـوگرم در هکتـار    150یا  100دانه در شرایط عدم رقابت و کاربرد 
نیتروژن بدست آمد و با افزایش شدت رقابت عملکـرد دانـه کـاهش    

) نیز نشان داد که افـزایش  10( اصغري و همکارانیافت. نتایج چمنی
تواند توانایی رقابتی یـوالف  نیتروژن در طول مرحله رشد رویشی می

) را هنگام تداخل با گندم افزایش دهـد. اکثـر   Avena fatuaوحشی (
هرز بیش از میزان مورد نیازشان عناصر غذایی را جذب میهايعلف

ت بیشـتر از  هاي لوکس ممکن اسـ کنندهکنند و در نتیجه این مصرف
). در مورد اثر متقابل نیتروژن 9گیاه زراعی از افزودن کود بهره ببرند (

دهی بر عملکرد دانه، بیشترین عملکرد دانه مربـوط بـه تیمـار    و سایه
کیلوگرم در هکتار نیتروژن با میـانگین   150دهی و مصرف عدم سایه

یـانگین  که کمترین عملکرد دانه بـا م تن در هکتار بود در حالی 28/4
دهـی و عـدم مصـرف    درصـد سـایه   75تن در هکتار از تیمـار   40/1

). در هر دو سطح نیتـروژن، افـزایش   4نیتروژن به دست آمد (جدول 
دهی تقریبا به یک نسبت میزان زیست توده را کاهش داد (حدود سایه

درصد) که نشانگر تأثیر زیاد تشعشع بر تولید زیست تـوده اسـت.    34
دهی منجر به کـاهش سـرعت مـاده   وژن و سایهکاهش همزمان نیتر

ناشـی از   NARگردد بنـابراین کـاهش در   ) میNARسازي خالص (
توانـد  دهی، تقاضاي نیتروژن را کاهش داده، بنابراین تشعشع میسایه

نقش مهمی در تعیین واکنش گیاه به دسترسی نیتروژن داشته باشـد؛  
به عنوان مثال، گیاهی که شدیداً در سایه گیاه دیگـري قـرار داشـته    
باشد، واکنش کمتري به دسترسی نیتروژن نشان خواهد داد، از طرفی 
اختصاص زیست توده در داخل گیاه نیز تحت تأثیر نیتروژن و تشعشع 

اي که در گیاهان در معرض شدت تشعشـع  کند به گونهمی تغییر پیدا
هـاي  کمتر، ماده خشک بیشتري به بافت برگ در مقایسـه بـا انـدام   

  ).19کند (زیرزمینی اختصاص پیدا می
  

  خروس سفیدصفات مربوط به تاج
بر اساس نتایج تجزیه واریانس، کاربرد نیتروژن تنها تأثیر معنـی 

خروس سفید داشت (جدول اع بوته تاجدرصد بر ارتف 1داري در سطح 
درصدي ارتفـاع   5/8اي که کاربرد نیتروژن باعث افزایش ) به گونه5

 7/7خروس نسبت به عدم کاربرد نیتروژن در مقایسه بـا افـزایش   تاج
). این افزایش در ارتفاع با مصرف نیتروژن به 6درصد ارزن شد (جدول 

باشد. سلیمانی سفید می خروسهاي تاجدلیل افزایش رشد رویشی بوته
) نیز گزارش نمودند که افزایش مصرف کود نیتـروژن  35و همکاران (

) در .Sinapis arvensis Lمنجر به افزایش ارتفـاع خـردل وحشـی (   
)، نیز بیان کردند که 31نژاد و همکاران (رقابت با کلزا گردید. نصیري

صورت که دهد به این به نیتروژن واکنش بیشتري نشان می 4Cگیاه 
خـروس افـزایش   تاج 4Cهرز با افزایش نیتروژن، توانایی رقابتی علف

تـره و  ماننـد سـلمه   3Cیافت، اما در مقـادیر کـم نیتـروژن گیاهـان     
  تر بودند.آفتابگردان موفق

درصد بـر تعـداد بـذر تـاج     5داري در سطح دهی تأثیر معنیسایه
هاي فرعـی،  درصد بر تعداد شاخه 1خروس سفید در بوته و در سطح 

). بیشترین تعداد بذر در بوته 5ارتفاع و زیست توده آن داشت (جدول 
کـه کمتـرین تعـداد بـذر     دهی بدست آمد در حالیدر تیمار عدم سایه

). نتـایج تحقیقـات   6دهی بود (جدول درصد سایه 75مربوط به تیمار 
خــروس ریشــه قرمــز   )، در مــورد تــاج 12دســوزا و همکــاران ( 

)Amaranthus retroflexus L.    نیز حاکی از کـاهش بـذور تولیـد (
باشد. اعتقاد بر این اندازي ذرت میخروس به واسطه سایهشده در تاج

است که کاهش تشعشع رسیده به گیاه باعث کاهش وزن خشک و در 
). در ارتباط با 27گردد (نهایت کاهش تعداد بذور تولید شده در آن می

خروس سفید نیز مشاهده گردید که اجهاي فرعی تارتفاع و تعداد شاخه
داري از تعداد شـاخه فرعـی در هـر    دهی به طور معنیبا افزایش سایه

هاي فرعی در هر بوته کاهش و بر ارتفاع بوته افزوده شد. تعداد شاخه
دهی شدیداَ کاهش پیدا درصد سایه 75خروس سفید در تیمار بوته تاج

 75خـروس سـفید در تیمـار    ). افزایش شدید ارتفاع تاج6کرد (جدول 
دهی ممکن است علت کاهش ارتفاع ارزن در همان تیمار درصد سایه

خروس در شرایط محدودیت تشعشع و کاهش زیست تـوده  باشد. تاج
دهد تعداد ساقه را تولیدي، براي موفقیت در رقابت براي نور ترجیح می

و همکاران هاي باقیمانده را افزایش دهد. یعقوبی کاهش و ارتفاع ساقه
هـاي  )، نیز بیان کردند که با کاهش شدت تشعشـع تعـداد سـاقه   41(

خروس ریشه قرمز کاهش نشان داد. در تحقیقی بر هرز تاجفرعی علف
کـه  ) گـزارش گردیـد زمـانی   Abutilon theophrastiروي گاوپنبه (

گاوپنبه در معرض نور کامل قرار داشـت، شـعاع کـانوپی را از طریـق     
). استینماس و نـوریس  36در این شرایط افزایش داد (هاي زیاد شاخه

) گزارش کردند در شرایط سایه، اختصاص ماده خشک در گاوپنبه 36(
در درجه اول به بافت ساقه بود که باعث افزایش ارتفاع آن گردید. در 

خروس سفید نیز مشاهده گردیـد کـه بیشـترین    مورد زیست توده تاج
هی و کمترین زیست تـوده در تیمـار   دزیست توده در تیمار عدم سایه

خروس دهی بدست آمد. کاهش بیشتر زیست توده تاجدرصد سایه 75
دهی نسبت به عـدم سـایه  درصد سایه 75درصد) در تیمار  53سفید (

دهنـده  درصد) اگرچه ممکن است نشـان  34دهی در مقایسه با ارزن (
ن باشد اما هرز از کمبود تشعشع نسبت به ارزتأثیر گرفتن بیشتر علف

خروس سفید بـه شـرایط محـیط در    پذیري بیشتر تاجتواند انعطافمی
-اثر سایه بر رشد سه علف قیاس با ارزن را نیز نشان دهد. در تحقیقی

 Echinochloa )Echinochloa colona, Echinochloaهرز گونه 
crus-galli, and Echinochloa glabrescens   در شـرایط نـور (

درصد نور کامل خورشید مورد بررسـی قـرار    25و  50کامل خورشید، 
ي ایجاد شـده در اوایـل فصـل رشـد،     گرفته که نتایج نشان داد سایه

هـرز مـورد   هاي علـف باعث کاهش زیست توده برگ در تمامی گونه
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)، در مـورد  12). نتایج تحقیقات دسوزا و همکاران (11بررسی گردید (
خـروس بـه   ن خشک تـاج خروس ریشه قرمز نیز نشان داد که وزتاج

)، در 36اندازي ذرت کاهش یافت. استینماس و نـوریس ( واسطه سایه
تحقیق خود بر روي گاوپنبه گزارش کردند کـه گیاهـان رشـد کـرده     

گرم وزن خشک تولید کردنـد   1370تحت شرایط نور کامل به میزان 
ي ایجـاد شـده توسـط    هاي رشد کرده تحت سایهکه گاوپنبهدر حالی
اراي وزن خشک حد واسطی در مقایسه با آنهایی بودند که در پارچه، د

شرایط نور کامل رشد کرده بودند. هنگامی که گیاهان در معرض سایه 
هایی مانند افزایش ارتفاع و نسبت سطح گیرند، معموالً واکنشقرار می

تواند کـاهش میـزان فتوسـنتز و    گیرد که میبرگ در آنها صورت می
ران نماید. البته هنگامی که کاهش نور شدید باشد، تولید بیوماس را جب

ها بـه  ها، و غدهها، ریزومتولید بذر، تولید مثل رویشی از طریق پنجه
  ).43یابد (طور کلی کاهش می

 1داري در سـطح  خـروس سـفید تـأثیر معنـی    هرز تاجتراکم علف
). بـا افـزایش   5درصد بر تمامی صفات مرتبط با آن داشـت (جـدول   

بوته در متر مربع، تعـداد بـذر در    24به  12خروس سفید از اجتراکم ت
که ارتفاع بوتـه و زیسـت   بوته و تعداد ساقه کاهش پیدا کرد در حالی

دربنـدي و  ). ایـزدي 6توده آن در واحد سطح افزایش یافـت (جـدول   
) با .Phaseolus vulgaris L) در مطالعه رقابت لوبیا (22همکاران (

) و سـوروف  .Amaranthus retroflexus Lخـروس ( هـرز تـاج  علف
)Echinochloa crus-galli  گزارش کردند که به رغم اینکه تعـداد (

گره تحت تأثیر رقابت واقع نشد اما تعداد ساقه فرعی به شدت در اثر 
) 35هرز کاهش یافت. سلیمانی و همکـاران ( هايافزایش تراکم علف

ل وحشـی، میـزان بـذر    هرز خردبیان کردند که با افزایش تراکم علف
هـرز کـاهش و تولیـد بـذر در واحـد سـطح       ي علفتولیدي تک بوته

  افزایش یافت.
خـروس سـفید   دهی بر ارتفاع بوته تاجاثر متقابل نیتروژن و سایه

خروس نیز ). اثر متقابل نیتروژن و تراکم تاج5دار گردید (جدول معنی
خروس نیـز بـر   کم تاجدهی و تراتنها بر ارتفاع بوته و اثر متقابل سایه

هاي فرعی و زیسـت تـوده   تعداد بذر در بوته، ارتفاع بوته، تعداد شاخه
). اثر متقابل سه گانه نیز بـر ارتفـاع بوتـه تـاج    5دار بود (جدول معنی

دهی بر ارتفاع دار گردید. اثر متقابل نیتروژن و سایهخروس سفید معنی
دهـی و  رصـد سـایه  د 75خروس حاکی از آن بود کـه تیمـار   بوته تاج
کیلوگرم در هکتار نیتروژن داراي بیشترین ارتفاع بـود در   150کاربرد 

دهی و عدم کـاربرد  که کمترین ارتفاع مربوط به تیمار عدم سایهحالی
ــدول   ــود (ج ــروژن ب ــاران (7نیت ــوبی و همک ــابی 40). یعق )، در ارزی

ــف  ــد عل ــاي رش ــایی پارامتره ــته خط ــرز ارش  Lepyrodiclis) ه
holosteoides Fenzl.)     در سطوح مختلف شـدت تشعشـع و مقـدار

نیتروژن، نشان دادند که با افزایش مقدار نیتروژن و شـدت تشعشـع،   
متر کاهش یافت. در مورد اثـر متقابـل   سانتی 10به  40ارتفاع بوته از 

دهی بر تعداد بذر نیز مشاهده گردید کـه بـا افـزایش    نیتروژن و سایه

دهـی،  گرم در هکتار در تیمار عدم سـایه کیلو 150نیتروژن از صفر به 
درصـد   75تعداد بذر افزایش یافت. کمترین تعداد بذر مربوط به تیمار 

). 7کیلوگرم در هکتار نیتروژن بـود (جـدول    150دهی و کاربرد سایه
هرز ارشـته  )، در ارزیابی پارامترهاي رشد علف40یعقوبی و همکاران (

در سطوح مختلف  (.Lepyrodiclis holosteoides Fenzl)خطایی 
شدت تشعشع و مقدار نیتروژن، نشـان دادنـد کـه بـا افـزایش مقـدار       

درصد، تعداد دانه  100درصد به  25و  30نیتروژن و شدت تشعشع از 
  در بوته افزایش یافت. 

خروس سفید نیز بیشترین در مورد اثر متقابل نیتروژن و تراکم تاج
تار نیتـروژن و در تـراکم بـاالي    کیلوگرم در هک 150ارتفاع با کاربرد 

بوته در متر مربع) بدست آمد که نسبت به عدم کـاربرد   24هرز (علف
درصد افزایش نشان داد. کمترین ارتفاع  5نیتروژن و در همان تراکم 

بوتـه در متـر مربـع     12نیز در تیمار عدم کـاربرد نیتـروژن و تـراکم    
خروس سفید اکم تاجدهی و تر). اثر متقابل سایه7مشاهده شد (جدول 

درصـد   75بر ارتفاع نیز نشان داد که بیشترین ارتفاع مربوط به تیمار 
بوته در متر مربع) و کمتـرین   24هرز (دهی و تراکم باالي علفسایه

بوته در متـر مربـع    12دهی با تراکم ارتفاع مربوط به تیمار عدم سایه
وس سفید بر تعداد خردهی و تراکم تاج). اثر متقابل سایه7بود (جدول 

هاي فرعی در هر بوته نیز نشان داد که بیشترین تعداد ساقه در شاخه
بوته در متر مربـع و کمتـرین تعـداد     12دهی و تراکم تیمار عدم سایه
بوتـه در متـر مربـع     24دهی و تـراکم  درصد سایه 75ساقه در تیمار 

ه در متر بوت 12دهی و تراکم ). در تیمار عدم سایه7بدست آمد (جدول 
مربع بیشترین تعداد بذر در بوته بدست آمد در حالیکه کمترین تعـداد  

بوته در متر مربع  24دهی و تراکم درصد سایه 75بذر مربوط به تیمار 
خـروس سـفید بـر    دهی و تـراکم تـاج  ). اثر متقابل سایه7بود (جدول 

زیست توده نیز نشان داد که بیشترین و کمتـرین زیسـت تـوده تـاج     
دهی و تراکم باالي سفید به ترتیب مربوط به تیمار عدم سایه خروس

دهی با تراکم درصد سایه 75بوته در متر مربع) و تیمار  24علف هرز (
  ).7بوته در متر مربع بود (جدول  12

بـه   41دهـی از  نتایج این تحقیق نشان داد با افزایش شدت سایه
درصـد در   1/61 روبـاهی بـه میـزان   درصد، عملکرد دانه ارزن دم 75

دهـی کاسـته شـد. همچنـین عملکـرد دانـه در       مقایسه با عدم سـایه 
درصـد کـاهش    21خروس سـفید حـدود   باالترین سطح از تراکم تاج

خـروس سـفید رشـدکرده در    هـرز تـاج  نشان داد. بررسی صفات علف
تـوده و هـم تعـداد بـذر     شرایط با نور کمتر نشان داد که هـم زیسـت  

ط افت زیادي نمود کـه بنـابراین سـهم ایـن     تولیدي آن در این شرای
تـوجهی داشـته   تواند کاهش قابـل هرز در بانک بذر سال بعد میعلف

هاي کمتر، تـراکم  هاي زراعی از قبیل فاصله ردیفباشد. لذا مدیریت
بیشینه مطلوب، گیاهان پوششی و ... که منجر به کاهش دسترسی نور 

کـه  ثر هستند. زمـانی ؤخروس سفید مشوند در کاهش آلودگی تاجمی
-گیرد، رشد رویشی و توان زایشی تـاج یک کانوپی متراکم شکل می
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اي کند. یک کانوپی متراکم و یکنواخت، رویـه خروس کاهش پیدا می
رود زیرا هر گونه فضایی هرز به شمار میتلفیقی براي کنترل این علف

ولید بذر در کانوپی که اجازه ورود نور را بدهد منجر به رشد سریع و ت
  خروس سفید خواهد گردید.تاج

 
خروس سفیددر تاج نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی -5جدول  

Table 5- Variance analysis for Pigweed traits 

 منابع تغییر
S.O.V. 

درجه 
 آزادي

df 

  Mean Squaresمیانگین مربعات

 ارتفاع 
Height 

هاي فرعی در تعداد شاخه
 بوته

No.Lateral 
branches/plant 

تعداد بذر در 
 بوته

No. Seed/plant 

 زیست توده
Biomass 
(gr/m2) 

 Nitrogen3.84 **224.07 1 نیتروژن ns 400244.46 ns 21014.31 ns 
 Error Nitrogen3947.22 341805.74 1.97 15.71 4 خطاي نیتروژن 

 Shading دهیسایه  2 1523.53** 312.91** 2431965.93* 127709.23** 
 Nitrogen*Shading دهیسایه×نیتروژن  2 96.54* 2.55 ns 898274.74 ns 4217.30 ns 

 Error a9430.37 337254.90 1.49 18.74 8 خطاي اول 
 Pigweed density خروستراکم تاج  2 34284.09** 516.31** 45953794.30** 664546.33** 

 Nitrogen*Pigweed density      راکمت×نیتروژن 
خروستاج  

2 80.52** 1.04 ns 156901.80 ns 6624.46 ns 

 Shading* Pigweed density تراکم ×دهیسایه 
خروستاج  4 389.35** 79.45** 783961.58* 34275.18 ** 

خروستراکم تاج×دهیسایه×نیتروژن    
Nitrogen*Shading* Pigweed density 4 35.74* 0.91 ns 416772.59 ns 1919.01 ns 

 Error4654.63 208834.48 2.16 12.32 24 خطاي باقیمانده 
 Total37262.80 2135138.57 38.92 1403.82 53 کل 

 C.V. (درصد) ضریب تغییرات  - 6.97 24.12 25.05 31.23 
ns*، ** و  داريدار در سطح پنج و یک درصد و عدم معنیبه ترتیب معنی    

*, ** and ns are significant at 5% and 1% probability level and non significant, respectively 
 

خروس سفیدخروس بر صفات مورد بررسی در تاجدهی و تراکم تاجهاي اثرات نیتروژن، سایهمقایسه میانگین - 6جدول   
Table 6- Means comparisons for effects of nitrogen, shading and pigweed density on investigated traits  

 تیمار
Treatment 

 ارتفاع 
Height (cm) 

هاي فرعی در بوتهتعداد شاخه  
No.Lateral branches/plant 

 تعداد بذر در بوته
No.Seed/plant 

 زیست توده
Biomass (gr/m2) 

      Nitrogenنیتروژن
0  Kg/ha 48.3 b 5.8 a 1738.0 a 198.7 a 

150 Kg/ha 52.4 a 6.4 a 1910.2 a 238.1 a 
دهیسایه Shading      

0% 41.1 c 9.9 a 2145.2 a 310.0 a 
41% 50.3 b 6.7 b 1903.9 a 201.1 b 
75% 59.5 a 1.7 c 1423.2 b 144.2 b 

خروستراکم تاج  
Pigweed density     

0  plant/m2 0.0 c 0.0 c 0.0 c 0.0 c 
12 plant/m2 73.1 b 10.0 a 2975.8 a 293.9 b 
24 plant/m2 77.9 a 8.2 b 2496.5 b 361.4 a 

 در سطح پنج درصد با یکدیگر ندارند LSDداري بر اساس آزمون هاي داراي حروف مشترك در هر ستون اختالف آماري معنیمیانگین 
Means with same letters in each column are not significantly different based on LSD test at 5% probability level 
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خروس سفید  هاي اثرات متقابل بر صفات مورد بررسی در تاجمقایسه میانگین - 7جدول   
Table 7- Means comparisons for interactions effects on investigated traits   

 نیتروژن
Nitrogen 

دهیسایه  
Shading 

 ارتفاع 
Height (cm) 

هاي فرعی در بوتهتعداد شاخه  
No.Lateral branches/plant 

هتعداد بذر در بوت  
No. Seed/plant 

 زیست توده
Biomass (gr/m2) 

0  Kg/ha 
0% 41.1 d 9.9 a 1952.7 ab 272.6 a 

41% 48.8 c 6.0 b 1667.5 bc 188.6 a 
75% 55.0 b 1.6 c 1593.8 bc 134.8 a 

150 Kg/ha 
0% 41.2 d 10.0 a 2337.7 a 347.3 a 

41% 51.8 bc 7.4 b 2140.3 a 213.6 a 
75% 64.1 a 1.7 c 1252.6 c 153.6 a 

Nitrogen Pigweed density         

0  Kg/ha 
0  plant/m2 0.0 d 0.0 d 0.0 c 0 a 
12 plant/m2 68.9 c 9.7 ab 2902.9 a 273 a 
24 plant/m2 76.0 b 7.8 c 2311.2 b 323.1 a 

150 Kg/ha 
0  plant/m2 0.0 d 0.0 d 0.0 c 0 a 
12 plant/m2 77.3 ab 10.4 a 3048.8 a 314.7 a 
24 plant/m2 79.8 a 8.7 bc 2681.9 ab 399.7 a 

Shading Pigweed density         

0% 
0  plant/m2 0.0 f 0.0 e 0.0 d 0 e 
12 plant/m2 58.3 e 16.3 a 3266.7 a 415.2 ab 
24 plant/m2 65.1 d 13.5 b 3169.1 a 514.7 a 

41% 
0  plant/m2 0.0 f 0.0 e 0.0 d 0 e 
12 plant/m2 72.7 c 10.6 c 3235.8 a 261.7 cd 
24 plant/m2 78.2 b 9.4 c 2475.9 b 341.5 bc 

75% 
0  plant/m2 0.0 f 0.0 e 0.0 d 0 e 
12 plant/m2 88.2 a 3.2 d 2425.1 b 204.7 d 
24 plant/m2 90.4 a 1.8 de 1844.6 c 227.9 d 

 ر سطح پنج درصد با یکدیگر ندارندد LSDداري بر اساس آزمون هاي داراي حروف مشترك در هر ستون اختالف آماري معنیمیانگین
Means with same letters in each column are not significantly different based on LSD test at 5% probability level 
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