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بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه
تعداد محدودي از خانواده هاي گياهي اكثر علفهاي هرزدنيا را در خود 

از گونه هاي علفهاي هرز % 70خانواده گياهي حدود 12.جاي داده اند 
74باAmaranthaceaeرا در بر مي گيرند ،كه خانواده  

گونه،وبا تعدادي گونه  علف هرز مهم در مقام پنجم قرار 850جنس و
رز در اين خانواده دو گونه علف هرز كه در رديف بدترين علفهاي ه. دارد

15در حاليكه هيچ يك از گونه هاي متعلق يه .جهان هستند، وجود دارد
منشا تاج خروس . گياه زراعي اصلي جهان در اين خانواده وجود ندارد

اين علف هرز به طور وسيعي در سراسر. مناطق حاره وگرمسير است
گونه است كه بعنوانه 75اين جنس داراي . جهان گسترش يافته است

.مطرح هستند(شخم خورده)گياهان يكساله غالب در مزارع 
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Amaranthusشرح وتوصيف تاج خروس وحشي   retroflexus

.شودتاج خروس  به نامهاي باروتك واشكنه نيز در ايران شناخته مي•

.مي باشد Red root   pig weedنام انگليسي آن •

متر هم 2ارتفاع تا – C4-ايستا–تك پايه -گياهي است يكساله•

.تكثير توسط بذر-ميرسد

گياهچه

بدون كرك و گاهي ممكن است مقدار Hypocotylساقه در قسمت 

ميلي متر طول دارند 12تا10كوتيلدونها باريك حدود.كمي كركدار باشد

طح پائين رنگ كوتيلدونها در سطح فوقاني سبز مايل به قرمز بوده در س.

.قرمز كم رنگ است 
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برگ 

بز برگها به صورت متناوب  وتخم مرغي شكل ونوك تيز وبه رنگ س

هم 15cmمايل به خاكستري ،دمبرگ بلند طول برگ به 

با رگبرگ هاي مشخص كه در سطح -چين دار-برگ خشن.ميرسد

در سطح تحتاني برگ در طول.تحتاني برگ كامال برجسته است

.رگبرگها كرك مشاهده مي شود 

ساقه

متر معموال داراي كركهاي كوتاه 2ارتفاع تا حدود -راست-ضخيم

.بخصوص در قسمت باالي گياه ،رنگ سبز كم رنگ مايل به قرمز
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ريشه

.كم عمق ، رنگ صورتي يا قرمزاست، Tap rootبه صورت عمودي 

ميوه

ميلي متر بوده 2وطول آن  Utricleميوه كپسول كه فقط يكدانه دارد 

به از    Utricleهر.و وقتي خشك ميشود چين وچروك دار ميشود

وسط به دو نيم ميشود ودرون آنها دانه هاي سياه تا قهوه اي  تيره و

وشكل .ميلي متر ميرسد1.2تا1طول دانه ها به . براق مشاهده ميشود

كه در هر دو سطح محدب بوده،ودر بخش .دانه ها عدسي شكل است

به توليد بذر زياد است ممكن است.باريك انتهاي داراي شكاف  است

.يك ميليون بذر در هر بوته برسد
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گل

متراكم و –سبز رنگ –وگلها كوچك  panicleگل آذين به صورت خوشه 

گلهاي نر وماده .هم ميرسد 5cm-20پانيكل انتهائي طولش به .فشرده مي باشد

هر پانيكل انتهائي شامل تعدادي .(Monoecious)روي يك گياه قرار دارند 

ميلي 8تا4است كه ( Bracts) مجموعه سنبله هاي منشعب است كه داراي سه

مي باشند تعداد ( sepals)مرتبه بلند تر از كاسه گل 3تا2و.متر طول دارند

.عدد است5پرچمها برابر تعداد پوشش گل يعني 

عوامل موثر بر گلدهي و جوانه زني
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طول روز-1

ه زني به بطور كلي تاج خروس ذاتا فتو بالستيك است يعني براي  جوان

يك روز كوتاه اختياري است  A.retroflexusگونه    .نور نياز دارد

رفتار اختياري اين گياه از نظر . ساعت14تا 12با طول روز بحراني 

زندگي گلدهي سبب ميشود كه اگر آنها دير جوانه بزنند بتوانند چرخه

يط فتو اين گياه تحت شرا.خود را قبل از فرا رسيدن سرما تكميل كنند

بذوري كه تحت شرايط روز.پريودي حاكم بر گياهان مادري قرار دارد

16)ميرسند،بهتر از بذوري كه در شرايط روز بلند( ساعت8)كوتاه

..ميرسند جوانه ميزنند(ساعت

حرارت-2
ن بطور كلي حرارت بيشترين اهميت را درتنظيم جوانه زني گياها

يكساله در شروع فصل ودر شرايطي كه نور ورطوبت و مواد غذائي
براي   ( (T.base.محدوديتي براي رشد نداشته باشددارد

A.retroflexus17تا حدودي اين .درجه سانتي گراد مي باشد
ي درجه حرارت باالست و به همين دليل جمعيت اين علف هرز در ابتدا

.فصل پائين است
در بذوري كه.حرارت بر روي جوانه زني و وزن بذورتاج خروس تاثير دارد

درجه برسند ،در مقايسه با درجه حرارتهاي 27تا22درجه حرارت هاي 
همچنين بذوري كه در درجه.درصد جوانه زني  باالتري دارند22تا 17

.مي رسند از لحاظ وزني سنگين ترند22تا 17حرارت 
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تاثير نور-3

ه درگياه تاج خروس جوانه زني بذر تحت تاثير شدت نوري كه گيا

گياه قادر است در شدتهاي نور.مادري درآن رشد نموده قرار مي گيرد

كم چه در شرايط روز كوتاه وچه در روز بلنددر زمان كوتاهي گلدهي 

28در شرايط روز كوتاه .شدت نور طبيعي خورشيد% 12حتي در .كند 

.روز طول مي كشد گلها ظاهر شوند

اهميت و خسارت
گونه هاي مختلف تاج خروس علف هرز درجه يك محصوالت زراعي 

منابع هر چند كه اين گياهان يكي از با ارزش ترين. وسبزيجات هستند
رقابت قدرت.غذائي از نظر پروتئيني براي حيات وحش محسوب ميشوند

در A.retroflexusباال ،وجود خاصيت آللوپاتيك از ويژگيهاي مهم 
هاي تاج خروس وحشي بعنوان يكي از ميزبان.محصوالت زراعي ميباشد

وزائيك ويروس م–گل جاليز وآفات وبيماريهائي از قبيل شته سبز هلو 
ناخته سفيدك اسفناج و قارچهائي مانند رايزوكتونيا و فوزاريم ش–كدو 

وگونهائي از آن باعث واكنشهاي آلرژيك در انسان مي .شده است 
ا در جداول زير ميزان كاهش محصول گياه زراعي سويا در رابطه ب.شود

.علف هرز تاج خروس در مقايسه با دو علف هرز ديگر آمده است
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از خصوصيات ديگر تاج خروس گياه بالغ ممكن است تا يك•
ه حدود وقدرت جوانه زني بذور تازه برداشت شد.ميليون بذر توليد كند 

ميباشد% 96
و مطالعات طول عمر بذر را .خواب بذر از ديگر ويژگيهاي آن است•

.سال گزارش كرده اند40تا 10

كه و تنها گونه اي است.اين گياه در  خاكهاي مختلف رشد مي كند •
Ph اين گياه در خاكهاي اسيدي .را تحمل ميكند 9.1تا4.2از محدوده

ي به و پاسخ زياد. و وابسته به خاكهاي حاصلخيز است.كمتر حضور دارد
ت نسبت به سايه حساس بوده و قدرت رقاب.نشان مي دهد P ,Kسطوح 
.كاهش ميابد6هاي كمتراز Phآن در 

درجه سانتي گراد 30به21روزانه از/افزايش درجه حرارت شبانه•
.باعث افزايش سرعت رشد ميشود

گونه هاي مهم اين علف هرز
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:گونه هاي تك پايه 

A.retroflexus _A.hybridus _A.powelli _A.albus

A.blitoides _ A.spinasus

:گونه هاي دو پايه

A.arenicola _ A.palmeri _A.tuberculatus _A. rudis

مقاومت به علف كشها

تاج خروس وحشي يكي از گونه هائي است كه در مزارع ذرت، بعد از 

فيشر .چندين سال سمپاشي متوالي مقاومت از خود نشان ميدهد 

و وهمكاران دريافتند كه مقاومت به تريازينها يك صفت ارثي است

كه گياه يك تغييري درون. توسط يك ژن مغلوب ايجاد مي شود 

ل واز اتصا.سيستم تايالكوئيدي كلروپالست خود بوجود ميآورد 

يري مي علفكشهاي تريازين كه باز دارنده فتو سنتز مي باشند جلوگ

.كند
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خواص داروئي و غذائي

براي خنثي كردن و خارج كردن سم از بدن A.blitumاز ) درچين

كه )بخاطر دارا بودن ساپونينA.viridisواز تخم گونه .استفاده ميشود

به عنوان ضد انگل استفاده ميشود( كمي سمي است

براي رفع التهاب  . A.viridisهمچنين  جوشانده تمامي اندامهاي گياه 

ني از برگهاي گياه و شاخه هاي سبز وجوان آن منابع غ( .استفاده ميشود

ن در بعضي كشورهاي ارو پائي از برگهاي جوا.هستندA,B,Cويتامين 

به تاج خروس كه يك منبع سرشار از آهن است به صورت خام يا پخته

.مانند اسفناج استفاده مي شود

سميت

تاج و.در زمينهائي كه از كودهاي شيميائي نيتراته استفاده ميشود 

خروس روئيده شده در آنجا را به مصرف دامهامي رسد بخاطر تجمع 

همچنين در . نيترات در برگها با عث سرطان معده در دامها ميشود 

.برگهاي مسن تاج خروس اگزاالت وجود دارد
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