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مقدمه
 آب و عناص��ر غذای��ی از مهمتری��ن عوامل رش��د گیاهان به ش��مار 
می روندکه اس��تفاده از آنها در کشاورزی  برای دستیابی به عملکردهای 
ب��اال اجتناب ناپذیر اس��ت. از این رو، مدیریت این عوام��ل در نظام های 
زراع��ی از مهمترین اجزای مدیریت زراعی محس��وب می ش��ود)12(. در 
بی��ن عوامل محدود کننده عملکرد محص��والت زراعی، علف های هرز از 
مهمتری��ن عوامل کاهن��ده عملکرد محصوالت زراعی هس��تند که  برای 
کس��ب آب و عناصر غذایی با گیاهان زراع��ی رقابت می کنند. لذا به نظر 
می رس��د مدیریت نه��اده های مذکور در حضور عل��ف های هرز اهمیت 
بیش��تری دارد و ارزیابی پاسخ گیاهان زراعی و علف های هرز به فراهمی 
آنها در درک مکانیز های رقابتی و ارائه نسخه مدیریتی مناسب برای آنها 

مفید خواهد بود)1(.  
 از س��وی دیگ��ر هر ی��ک از عوام��ل فوق ضم��ن تاث�ی�رگ��ذاری بر 
ویژگ��ي های مورفولوژیک گیاه، رقابت برای نور را نیز متاثر می س��ازند و 
از آنجایی که از تحرک باالیی در خاک برخوردار هس��تند، حرکت همراه 
جریان توده ای آب ش��کل غالب حرکت و جذب آن دو در گیاهان اس��ت. 
لذا رقاب��ت برای آنها از یکدیگ��ر قابل تفکیک نیس��تند)5(. توانایي گیاه 
برای کس��ب بیش��تر هر ی��ک از منابع فوق به وی��ژه آب، باعث برتری در 
کس��ب نیت��روژن و در نهایت موج��ب برتری رقابتی خواهد ش��د)19(. با 
توج��ه به این مهم، مدیریت آب و نیت��روژن در نظام های زراعی آلوده به 
عل��ف هرز، به ویژه نظام ه��ای زراعی کم نهاده که با هدف کاهش کاربرد 
نه��اده ها از جمله علف کش ها مدیریت می ش��وند، م��ی تواند به عنوان 
 یکی از  مهمترین اجزای مدیریت تلفیقی علف های هرز محس��وب ش��ود

)3، 12(. در ای��ن ارتباط، پاس��خ رقابتی علف هرز وگیاه زراعی بس��ته به 
مقدار فراهمی منبع، گونه علف هرز و گیاه زراعی از تنوع زیادی برخوردار 
اس��ت و بیشتر مطالعات نش��ان از توانایی بیشتر علف های هرز در جذب 
آب و نیت��روژن نس��بت به گیاهان زراعی دارن��د)19(. هر چند در ارتباط 

ب��ا تن��ش رطوبتی و تاثیر آن ب��ر رقابت علف های ه��رز و گیاهان زراعی 
 )1970( Vandiver و Weise اطالعات اندکی موجود است اما بررسی
اولین مطالعه ای بود که در زمینه رقابت برای آب انجام ش��د. این دو در 
یک آزمایش گلخانه ای با مقایس��ه رقابت ذرت و س��ورگوم با س��ه علف 
ه��رز باریک برگ و پنج علف هرز پهن برگ در س��طوح مختلف رطوبتی 
مش��اهده کردند که توق، س��وروف و علف خرچنگ که سازگار به شرایط 
مرطوب هستند، در رژیم های مرطوب نسبت به ذرت و سورگوم رقیب تر 
بودند، حال اینکه جارو و خار لته که از علف های هرز متحمل به خشکی 
بودند در ش��رایط رطوبت باال از توان رقابتی آنها کاس��ته ش��د. بطوریکه 
تولید ماده خش��ک خارلته در ش��رایط خشک نس��بت به ذرت و سورگوم 
دو برابر بود)18(. Stuart و همکاران )1984( در ارزیابی تاثیر تنش آب 
بر رقابت پنبه و تاج خروس دریافت که پتانس��یل آب، پتانسیل اسمزی و 
فش��ار تورژسانس پنبه در اثر رقابت تاج خروس در شرایط تنش به شدت 
کاهش یافت و متعاقب آن در تمام ش��اخصهای رشد پنبه از جمله سطح 
برگ، ارتفاع و ماده خش��ک تجمعی پنبه کاهش یافت. نامبردگان برتری 
تاج خ��روس را به تعرق کمتر، گس��ترش عمقی ریش��ه و فیزیولوژی آن 

نسبت دادند)15(. 
Griffin و هم��کاران )1989( در بررس��ی تنش آب ب��ر فیزیولوژی 
رقابت س��ویا و دس��مودیوم  با اس��تفاده از آزمایش سری های جایگزینی 
 دریافتند که س��ویا در ش��رایط رطوبتی مطلوب نس��بت به دس��مودیوم 
رقی��ب تر ب��وده و هدای��ت روزنه ای و پتانس��یل آب باالتری نس��بت به 
دسمودیوم داشت. اما در شرایط تنش آب نتیجه رقابت به نفع دسمودیوم 
رقم خورد و از توان رقابتی سویا کاسته شد)Massinga .)9 و همکاران 
)2003( نیز دریافتند که حضور تاج خروس باعث کاهش دسترسی ذرت 
ب��ه منابع آب موجود در خاک و کاهش کارایی مصرف آب ذرت از طریق 
اتالف آن توس��ط تاج خروس شد. نامبردگان اشاره کردند که در دو گونه 
مذکور به دلیل هم پوش��انی ناحیه اس��تخراج آب ش��دت رقابت برای آب 
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Evolution of drought stress and nitrogen rate on redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) and corn (Zea mays) 
competition
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Mashhad (Corresponding Author; Tel: +985118795615-20)
In order to evaluate the effect of irrigation intervals and nitrogen rate on corn and redroot pigweed competition, a 
split- plot experiment was conducted based on strip block at Agricultural Research Station of Ferdowsi University of 
Mashhad. Treatments were combination of 3 irrigation intervals (7, 14 and 21 days)  as main-plots and different  rates 
of urea fertilizer (0, 100, 200 and 300 kg/ha) as sub-plots. Results showed increasing nitrogen rates had a significantly 
effect (P<0.01) on corn yield in weed free conditions. But in the presence of redroot pigweed, nitrogen had no significant 
effect on corn yield and redroot pigweed competition was the main cause of corn yield reduction specially in water 
stress conditions. Reduction of corn yield by redroot pigweed competition in optimum irrigation(7 day) was 55% that 
equals to the yield reduction in 14 and 21 days  irrigation intervals. It seems that in corn-redroot pigweed competition, 
water is more important resource than nitrogen and  effects of water stress , nitrogen and pig-weed were additive.
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بیشتر می شود)13(.
نظ��ر به اینکه نیتروژن پ��ر مصرف ترین عنصرغذای��ی در نظام های 
زراع��ی اس��ت. جنبه های اقتصادی، زیس��ت محیط��ی و اکوفیزیولوژیک 
 رقابت برای آن منجر به توجه روزافزون به مدیریت بهینه آن ش��ده است. 
بررس��ی های انجام ش��ده نش��ان می دهند که روابط رقابتی علف هرز- 
محصول زراعی می تواند در اثر مقدار کاربرد نیتروژن )6( زمان کاربرد)1( 
روش های کاربرد)1، 2( و نوع منبع نیتروژن مصرفی)12( تغییر یابد. اما 
آنچه که مورد اتفاق نظر اس��ت این اس��ت که اکثر علف های هرز نسبت 
ب��ه گیاهان زراعی کارایی مصرف نیتروژن باالتری ندارند و آنچه که باعث 
 موفقیت آنها در نظام های زراعی ش��ده اس��ت مصرف تجملی آنها اس��ت

)14، 17، 19( که این ویژگی باعث شده است که به کاربرد کود نیتروژن 
پاس��خ بهت��ری از خود نش��ان داده و نتیج��ه رقابت را به نف��ع خود رقم 
زنند)19(. اما اینکه برای یک نظام زراعی خاص چه نسخه مدیریتی را در 
این ارتباط ارائه داد، بس��تگی به نوع محصول  و گونه علف هرز دارد. لذا 
ش��ناخت پاس��خ گونه های رقیب به کاربرد نیتروژن در این مهم ضروری 
 اس��ت. Black Shaw و همکاران)2003( در بررس��ی پاس��خ 23 گونه 
علف هرز در مقایس��ه با گندم و کلزا به کاربرد کود نیتروزن دریافتند که 
گون��ه های مورد مطالعه ، اختالف قابل توجهی از این نظر داش��تند و در 
کالس های متفاوتی طبقه بندی شدند. نامبردگان اشاره کردند که از بین 
گونه های مطالعه شده تاج خرو س و خردل وحشی بیشترین ماده خشک 
را در اثر کاربرد نیتروژن تولید کردند)4(. در آزمایش��ی مقایس��ه محتوی 
عناص��ر غذایی تاج خروس و ذرت در تداخل و عدم تداخل با هم نش��ان 
داد ک��ه رقابت تاج خروس ت��ا 50 درصد باعث کاهش غلظت نیتروژن در 
ذرت ش��د و در مقابل در بافتهای تاج خرو س ت��ا دو برابر افزایش یافت. 
در مطالعه ای مش��ابه که رقابت ذرت با ش��ش علف هرز پهن  برگ و یک 
باریک برگ مقایس��ه شد، مش��اهده شد که علف های هرز نسبت به ذرت 

6/1 تا 6/7 برابر نیتروژن بیشتری را به خود اختصاص دادند)19( 
در بین گیاهان زراعي، ذرت  با دارا بودن ارتفاع مناس��ب نس��بت به 
 اکث��ر علف های ه��رز، از نظر رقابت ب��رای نور ضعفی نداش��ته و به نظر 
می رسد در این گیاه تلفات عملکرد ناشی از رقابت علف های هرز عمدتا 
ب��ه رقابت زیر زمینی، یعنی آب و عناصر غذایی مربوط اس��ت.  لذا بهبود 
برنام��ه های مدیریت علف های هرز در این گیاه از طریق معطوف ش��دن 
ب��ر رقابت زیرزمینی، امکان پذیر خواهد بود. از آنجایي که تاثیر هم زمان 
تنش خش��کی و نیتروژن بر فرایند رقابت بویژه در گیاهان زراعی بررسی 
نش��ده اس��ت. این بررس��ي به منظور ارزیابي تاثیرتنش خشکی و مقدار 

کاربرد نیتروژن بر توان رقابتي ذرت و تاج خروس انجام شد.

موادوروشها
این آزمایش در مزرعه تحقیقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي 
واقع در 10 کیلومتری ش��رق مش��هد با عرض جغرافیایی 36 درجه و 16 
دقیقه ش��مالی و طول جغرافیایی 59 درجه و 36 دقیقه ش��رقی و ارتفاع 
985 متری از سطح دریا در سال زراعي 1385-86 اجرا شد. آزمایش به 
صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های ردیفي در سه تکرار 
انجام ش��د که تیمارهای آن ش��امل فواصل آبیاري 7، 14 و 21 روزه، به 
عنوان کرت های اصل��ی و مقادیر مختلف نیتروژن خالص به صورت کود 

اوره ب��ا  لح��اظ نیتروژن موجود در خاک، در 4 س��طح 0 ، 100، 200 و 
300 کیلوگرم در هکتار به عنوان کرت های فرعی بودند. ابعاد کرت های 
آزمایش 6×3 متر و فواصل آنها نیم متر در نظر گرفته شد. برای جلوگیری 
از اخت��الط فاضالب بلوک ه��ای آزمایش، بین هر بل��وک عالوه بر جوی 
آبی��اری، جوی فاض��الب نیز برای جمع آوری و خ��روج آب آبیاری بلوک 
فوقانی تعبیه ش��د. عملیات آماده سازی زمین شامل شخم عمیق پاییزه، 
دیسک و لولر در بهار بودند که قبل از کاشت ذرت کود سوپرفسفات تریبل 
به مقدار 150 کیلوگرم در هکتار بر اساس نتایج آزمایش خاک شناسی به 
سطح مورد آزمایش داده شد. پس از آماده سازی ردیف های کاشت، رقم 
سینگل کراس 704 ذرت، در ردیف هایي به فواصل 70 سانتي متر کاشته 
ش��دند و هم زمان بذور تاج خروس ریش��ه قرمز  نی��ز در دو طرف ردیف 
کاشت ذرت توسط دست و در عمق یک سانتی متری سطح خاک کاشته 
شدند. پس از سبز شدن ذرت و تاج خروس، در مرحله  4 تا 6 برگي ذرت، 
عملیات تنک انجام و تراکم ذرت و تاج خروس به ترتیب به 8 و 5/9 بوته 
در مترمربع رس��یدند. در طول فصل، س��ایر علف هاي هرز در کرت های 
حاوی تاج خروس و کل علف های هرز در کرت های ش��اهد عاری از تاج 
خروس توسط دست وجین شدند. پس از این مرحله، تیمارهاي مربوط به 
فواص��ل آبیاري اعم��ال و نیتروژن در دو مرحله 4 تا 6 و 10 تا 12  برگي 
ذرت به صورت س��رک بکار برده شد. برای بررسی و تحلیل نتیج آزمایش 
در انتهای فصل با اعمال اثر حاشیه ای پس از برداشت ذرت و تاج خروس 
از س��طحی به مساحت یک متر مربع کل ماده خشک ذرت و تاج خروس 
و نیز عملکرد دانه ذرت بر اساس رطوبت 14 درصد اندازه گیری و پس از 
ثبت داده ها، تجزیه آماری داده ها آنها توسط نرم افزار MSTAT-C و 

رسم شکل های آزمایش توسط نرم افزار Excel انجام شد.

نتایجوبحث
بر اس��اس نتایج آزمای��ش افزایش کاربرد نیتروژن در ش��رایط عاري 
از عل��ف هرز و عدم وجود تن��ش آب تاثیر معن��ي داري)p<0/01( را بر 
عملکرد دانه )ش��کل 1( و ماده خش��ک )ش��کل 2( ذرت نسبت به شاهد 
داشت، به طوري که افزایش کاربرد نیتروژن از 0 به 200 و 300 کیلوگرم 
در هکت��ار منجر به افزایش 5/25 و 47/28 درصد در عملکرد ذرت ش��د. 
ب��ا توجه به نقش تعیین کننده نیتروژن در رش��د و نم��و گیاهان، به نظر 
 می رس��د افزایش فراهم��ی آن از طریق بهبود فراینده��ای فیزیولوژیک

)از جمله فتوس��نتز( منجر به رش��د بهتر و عملکرد بیش��تر در ذرت شده 
اس��ت. مطالعات متعددی پاسخ فزاینده رشد گیاهان زراعی را به افزایش 

مقدار کاربرد نیتروژن نشان داده اند )3، 4، 5 ، 11(. 
 زماني که ذرت در شرایط تنش رطوبت واقع شد تاثیر کاربرد مقادیر 
مختلف نیت��روژن بر عملکرد ذرت معني دار نش��د )p<0/05( و افزایش 
فواص��ل آبیاري در س��طوح 0، 100، 200 و 300 کیلوگ��رم نیتروژن در 
هکت��ار، از 7 ب��ه 14 روز به ترتیب 5/46، 3/59، 1/61 و 7/69 درصد و از 
7 ب��ه 21 روز، 1/49، 7/64، 8/61 و 74 درص��د عملکرد دانه )ش��کل 1( 
و 20، 7/37، 8/37، 43 و 42، 2/53، 2/49، 8/46 درص��د ماده خش��ک 
تجمعی ذرت ش��کل 2 را کاهش داد. از آنجایي که تاثیر توام تنش آب و 
مقدار کاربرد نیتروژن کمتر بررس��ی شده است، به نظر می رسد با توجه 
به اینکه جذب نیتروژن توس��ط گیاه از طریق جریان توده ای آب صورت 
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می گیرد)5(، کاهش فراهم��ی آب از طریق کاهش جذب نیتروژن منجر 
به کاهش رشد و نهایتا کاهش عملکرد ذرت خواهد شد. Ki in Kim و 
همکاران)2008( نیز در بررسی اثرات متقابل مقدار فراهمی آب و کاربرد 
نیت��روژن در ذرت گزارش کردند که بیش��ترین عملکرد ذرت در س��طح 
ب��االی کاربرد نیتروژن )170 کیلوگرم نس��بت به عدم کاربرد( مش��اهده 
شدکه رابطه مس��تقیمی با فراهمی آب داشت. نامبردگان گزارش کردند 
ک��ه افزایش کاربرد نیتروژن منجر به افزایش کارایی مصرف آب  در ذرت 
ش��د و متقابال افزایش فراهمی آب از طریق بهبود توانایی ذرت در جذب 
نیتروژن افزایش عملکرد را در ذرت به همراه داش��ت. بر اس��اس گزارش 
نامبردگان بیش��ترین کارای��ی مصرف نیتروژن در ذرت در ش��رایط عدم 
تن��ش رطوبتی بدلیل افزایش جذب و انتقال آن در ذرت و افزایش رش��د 
حاصل ش��د)11(. بر اس��اس نتایج آزمایش، رقابت تاج خروس در شرایط 
 تنش رطوبت��ی منجر به کاهش معن��ی داری)p<0/01( در عملکرد دانه

)ش��کل 1( و ماده خشک)ش��کل 2( ذرت ش��د. به طوري که حضور تاج 
خروس در تیمار آبیاری 7 روزه در سطوح 0، 100، 200 و 300 کیلوگرم 
نیت��روژن در هکتار منجر به کاهش 32 ، 5/47 ، 79/54 و 66/66 درصد 
عملک��رد دان��ه ذرت)ش��کل 1( و 64/22، 3/45، 4/51 و 6/55 درصد در 
تولید ماده خشک ذرت شد)شکل 2(. بر این اساس به نظر می رسد درصد 
کاهش عملکرد ذرت در رقابت با تاج خروس در س��طوح باالی کاربرد آن 
به مراتب بیش��تر از سطوح پایین کاربرد آن است. به عبارت دیگر افزایش 
مقدار کاربرد نیتروژن اگر چه در عدم حضور تاج خروس منجر به افزایش 
معنی دار در عملکرد ذرت ش��د، اما در شرایط رقابت با تاج خروس منجر 
به افزایش درصد تلفات عملکرد ذرت نسبت به شاهد بدون علف هرز شد 
و افزودن نیتروژن در حضور تاج خروس سودمندی بر رشد و عملکرد ذرت 
نداش��ت. در این ارتباط، در تحقیقات مختلف و بسته به گونه علف هرز و 
نوع محصول زراعی، پاس��خ های متفاوتی از رقابت برای نیتروژن گزارش 

شده است. به طوري که تنوع قابل مالحظه ای در خصوص تاثیر نیتروژن 
بر تعادل رقابت بین علف های هرز و گیاهان زراعی در منابع علمی وجود 
دارد که این مساله احتماال به علت اختالف در رشد گونه ها، اثرات متقابل 
 محیطی، نوع و زمان بندی مصرف و نیز مکان اس��تفاده از کودها اس��ت

 )2003(Swanton و Cathcart ارتب��اط  ای��ن  )1، 2، 3، 4، 6(. در 
گ��زارش کردند ک��ه افزایش کاربرد نیتروژن منجر ب��ه بهبود توان رقابتی 
ذرت نس��بت به دم رو باهی سبز شد و ضمن کاهش تلفات عملکرد ذرت 
منجر به افزایش ش��اخص های رش��دی ذرت  و کاهش آستانه اقتصادی 
دم روباهی س��بز در ذرت ش��د)6(. Evans و هم��کاران)2003( نیز در 
مطالعه ای مشابه گزارش کردندکه افزایش مقدارکاربرد نیتروژن منجر به 
افزایش توان رقابتی ذرت با فلور طبیعی علفهای هرز و کاهش طول دوره 
بهران��ی رقابت علف های هرز ش��د)7(. Ki in Kim و همکاران)2008( 
نیز در آزمایش��ی گ��زارش کردند که افزایش کارب��رد نیتروژن در مخلوط 
ذرت با علف های هرز تاج خروس وحشی، سلمه و دم روباهی سبز، سبب 
افزایش توان رقابتی ذرت با علفهای هرز مذکور شد و این مساله بویژه در 
هیبریدهای جدید که به افزایش کاربرد نیتروژن س��ازگار ش��ده اند، نمود 
بیش��تری داشت)11(. با این حال برخی از مطالعات نیز نشان از بی تاثیر 
ب��ودن)19( و یا تاثیر منف��ی)10( افزایش کاربرد کود نیتروژن بر عملکرد 
محص��ول زراع��ی در رقابت با علف های هرز دارند ک��ه در تطابق با نتایج 
این آزمایش است.از طرف دیگر مقایسه این نتایج با بررسی روند تغییرات 
تجمع ماده خش��ک تاج خروس نیز داللت بر پاس��خ بهتر تاج خروس به 
کاربرد نیتروژن چه در ش��رایط رقابت و چه در شرایط عدم رقابت نسبت 
به ذرت دارد)ش��کل 3(. بطوریکه کاربرد نیتروژن به مقدار 300 کیلوگرم 
در هکت��ار منجر به افزایش تولید ماده خش��ک تاج خروس به مقدار  37 
درصد در کش��ت خالص آن شد)ش��کل 3(. با توجه به نتایج آزمایش اگر 
چه رقابت تاج خروس با ذرت  در شرایط عدم تنش رطوبتی باعث کاهش 

N2)عدمكاربرد(N1(ومقادیركاربردنيتروژن)21روز(I3)14روز(I2،)7روز(I1شكل1-تاثيرفواصلآبياري
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ماده خش��ک تولید شده توسط ذرت ش��د. اما در مقایسه با ذرت کاهش 
ماده خش��ک ناش��ی از رقابت ذرت با تاج خروس کمتر بود)شکل های 2 
و 3(. اما افزودن نیتروژن در کش��ت مخلوط با ذرت منجر به پاسخ مثبت 

تاج خروس شد. 
اگر چه تنش خش��کی در کش��ت خالص ذرت منجر به کاهش معنی 
داری در عملکرد ذرت شد)ش��کل های 1 و 2(، اما مقایس��ه درصد تلفات 
عملک��رد در تنش های رطوبتی باال) 14 و 21 روزه( اختالف معنی داری  
را نشان نداد. که این نتیجه در ارتباط با ذرت در رقابت با تاج خروس هم 
مشاهده شد با این تفاوت که حضور توام  تاج خروس با ذرت و اعمال تنش 
رطوبتی تلفات عملکرد بیش��تری را برای ذرت به دنبال داشت، به طوری 
که درصد کاهش عملکرد دانه)ش��کل 1( و ماده خشک)شکل2( ذرت در 
حضور تاج خروس و عدم تنش خش��کی، اختالف معنی داری را با کشت 
خالص ذرت در ش��رایط تنش خشکی نداشت و معادل کاهش عملکرد در 
شرایط مذکور بود)شکل های 1 و 2(. این به این معني است که رقابت تاج 
خروس ب��ا ذرت بدون وجود تنش رطوبتي مي تواند تاثیري معادل تنش 
رطوبتي تنها در ذرت داش��ته باش��د به عبارت��ي، اختالف کاهش عملکرد 
ناشي از اثر تنش آب معادل با تاثیر رقابت تاج خروس است. لذا بر اساس 
نتای��ج این آزمایش اثرات تاج خروس بر عملکرد ذرت در ش��رایط اعمال 
تنش رطوبت بارزتر بود. به طوري که در تیمارهای آبیاری 14 و 21 روزه  
نسبت به ش��اهد)7 روز( به طور متوسط 71 و 86 درصد کاهش عملکرد 
مشاهده شد. از آنجایي که که شرایط محیطی از عوامل مهم و تاثیر گذار 
بر نتیجه رقابت به شمار می رود این نتیجه دور از انتظار نیست. به طوري 
که در س��ایر تحقیقات نیز به این مهم کم و بیش اش��اره شده است)6،8، 
16(. اعتقاد بر این است اثراتي که رقابت علف هاي هرز بر گیاهان زراعي 
اعمال مي کنند مش��ابه اثرات تنش هاي محیطي هس��تند)19(. با توجه 
به این مهم، نتایج این آزمایش ضمن تایید این مس��اله نشان مي دهد که 

اثرات تنش��هاي محیطي و رقابت علف هاي هرز افزایش��ي)جمع شونده( 
هس��تند و اثرات رقابتی علف های هرز بر عملک��رد محصوالت زراعی در 
ش��رایط تنش خشکی بمراتب بیشتر از شرایط مطلوب است. لذا توجه به 

کنترل آنها در این شرایط مهمتر است. 
بررس��ي تولید ماده خش��ک تاج خروس در حضور ذرت نیز نشان داد 
که اگر چه این علف هرز در ش��رایط رقابت و عدم رقابت با ذرت در عدم 
 تنش رطوبتي نس��بت به افزایش کاربرد نیتروژن پاس��خ مثبتي نشان داد

)ش��کل 3( اما با اعمال تنش رطوبتي کارب��رد مقادیر مختلف نیتروژن بر 
تولی��د ماده خش��ک آن معني دار نش��د. با این حال، درص��د تلفات ماده 
خش��ک آن نس��بت به ذرت در تنش خش��کی کمتر بود. به طوري که با 
اعمال تنش خشکی در تیمار آبیاری 14 روزه در سطوح مختلف نیتروژن، 
بطور متوسط 42/31 درصد و تیمار آبیاری 21 روزه  49/45 درصد تلفات 
ماده خش��ک در ش��رایط عدم رقابت و 86/24 و 12/38 درصد در شرایط 
رقابت با ذرت مش��اهده ش��د که در مقایسه با تلفات عملکرد ماده خشک 
ذرت معنی دار بود. بر این اس��اس، در ای��ن مطالعه در تعامل رقابتی تاج 
خروس و ذرت، تاج خروس نس��بت به ذرت در پاس��خ به نیتروژن و تنش 
خشکی پاسخ بهتری داشت)19( و از تلفات ماده خشک کمتري برخوردار 
بود و هر چند در تنش خش��کی افزایش کاربرد نیتروژن تاثیری بر تجمع 
ماده خش��ک آن نداشت اما نسبت به ذرت تلفات کمتری داشت، که این 
مه��م مي توان��د دلیلي بر مکانیزم هاي برتر رقابت��ي تاج خروس و اعمال 
اثرات آن بر ذرت باش��د. بطور کلی، بر اساس نتایج این آزمایش، توجه به 
مدیریت تاج خروس در ش��رایط تنش خش��کی در ذرت اهمیت بیشتری 
دارد و کاربرد کود نیتروژن در مزارعی که آلوده به تاج خروس هس��تند با 
توج��ه به عدم تاثیر بر عملکرد ذرت چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ 
زراع��ی توجیهی ندارد. ب��ا این حال با توجه به نقش عوامل متعدد در این 
 ارتباط، مطالعات بیشتر در شرایط اقلیمی و خاکی مختلف توصیه می شود.
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