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 29-۱7( ۱395) ۱2 هرزهایمجله دانش علف

 

در منطقه مباركه ( Helianthus annuus آفتابگردان ) هرزهايعلف كنترل بحراني دوره تعيين

 اصفهان

 2حميدرضا بلوچي ،2حدي دهنويو، محسن م2*یدويعليرضا ، 1سميه نظریان

 یاسوج، دانشگاه و اصالح نباتات گروه زراعت دانشیار-2 یاسوجکارشناسی ارشد زراعت دانشگاه  دانشجوی-1

 20/۱/95افت: یخ دریتار

 ۱/8/95  رش:یخ پذیتار

 چکیده

تان اصفهان آزمایشی در سال ساندرا، در شهرستان مبارکه، اسرقم  (L. Helianthus annuus)آفتابگردان  هرزهایبه منظور تعیین دوره بحرانی کنترل علف

روه گز سبز شدن آفتابگردان در دو تیمارها بر اساس روزهای پس ا. شد اجرا و سه تكرار تیمار 14 با تصادفی کامل هایبلوك طرح قالب در 1391-92زراعی 

ز سبز شدن آفتابگردان و سپس حفظ اروز پس  60و  50، 40، 30، 20، 10تا  هرزهایلفتعیین شدند. در گروه اول، حذف ع هرزهایتیماری کنترل و تداخل علف

مام فصل نیز در تخل و کنترل هد تداها اعمال شد. دو تیمار شاتا مراحل فوق و سپس حذف آن هرزهایها اعمال گردید و در گروه دوم، حفظ آلودگی به علفآن

دانه کاهش  ه در طبق و وزن هزارعملكرد دانه، عملكرد روغن، تعداد دان هرزهایهای تداخل علفزایش طول دورهبا اف که داد نشان نظر گرفته شد. نتایج

، وزن خشک هرزهایهای تداخل علفداری پیدا کرد. با افزایش طول دورههای کنترل این صفات افزایش معنیداری یافت و با افزایش طول دورهمعنی

و  هرزهایوزن خشک علف های کنترل،ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت. با افزایش طول دوره هرزهایداری پیدا کرد  وتراکم علفافزایش معنی هرزهایعلف

س از روز پ 40تا  12رصد عملكرد دانه، د 10برای آفتابگردان با در نظر گرفتن کاهش مجاز  هرزهایداری یافت. دوره بحرانی کنترل علفتراکم آنها کاهش معنی

 برگی تا گلدهی( تعیین شد. 4)مرحله  سبز شدن آفتابگردان

 هرزفتابگردان، دوره بحرانی، عملكرد دانه، تداخل ، کنترل علفآی کلیدی: هاواژه

                                                 
* Corresponding author. E-mail: yadavi@yu.ac.ir 
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 مقدمه

ها به عنوان دومین ها پس از کربوهیدراتها و چربیروغن

ای برخوردارند منبع انرژی در تغذیه انسان از اهمیت ویژه

(Rastgar, 2003روغن .) های خوراکی به دو گروه حیوانی و

های چرب شوند که به دلیل وجود اسیدگیاهی تقسیم می

های گیاهی نسبت به روغناشباع بسیار کم در بیشتر روغن

تر ها، به دلیل سالمهای حیوانی امروزه استفاده از این روغن

های روغنی مختلف در بین دانه شود.بودن توصیه می

 2۱ا ت ۱5درصد روغن و  50تا  40آفتابگردان به دلیل داشتن 

ای برخوردار است درصد پروتئین در دانه، از اهمیت ویژه

(Monotti, 2004 به خوبی شناخته شده است که تداخل .)

با محصوالت زراعی از طریق رقابت )برای نور،  هرزهایعلف

آب، مواد غذایی و فضا( و یا دگرآسیبی مشکالت زیادی در 

رغم کنترل  امروزه به کنند.تولید محصوالت زراعی ایجاد می

 گیرد،های کشاورزی صورت میشدیدی که در بیشتر سیستم

درصد کاهش در تولیدات  ۱0باعث  هرزهایرقابت علف

، هرزهایکنترل علفکه در شرایط عدم شود کشاورزی می

 ۱0بین  تواندمیعملکرد این کاهش ته به توان رقابتی آنها سب

(. کاهش Kropf & Spitters, 1991متغیر باشد )درصد  ۱00تا 

بستگی به  هرزهایعملکرد محصول در اثر رقابت با علف

هرز و شرایط هرز، زمان آلودگی، تراکم علفهای علفگونه

با توجه به  (.Swanton et al., 2003منطقه دارد ) آب و هوایی

های اخیر و وجود مطرح شدن بحث کشاورزی پایدار در سال

رسد سهیم ه نظر میبها کشعلفمشکالت ناشی از مصرف 

شناختی در کمک به کشاورزان یک جزء کردن تحقیقات بوم

باشد  هرزهایضروری در توسعه مدیریت مبارزه با علف

(Swanton et al., 2003سامانه مدیریت تلفیقی علف .)-

امروزه یکی از راهکارهای مهم در توسعه کشاورزی  هرزهای

دیریت تلفیقی است. م هرزهایپایدار و مبارزه با علف

های کشاورزی، ( شامل ترکیبی از روش۱IWMهرز )علف

                                                 
1 Integrated Weed Managment 

مکانیکی، بیولوژیکی، ژنتیکی و شیمیایی برای کنترل مؤثر و 

 باشد. هرز میاقتصادی علف

های کلیدی برنامه هرز یکی از مؤلفهدوره بحرانی کنترل علف

IWM  شامل را زراعی گیاه رشد از ایدوره این دوره،است و 

 بایستی عملکرد، کاهش از جلوگیری منظور به که دشومی

 (.Knezevic et al., 2002هرز نگه داشته شود )از علف عاری

گیری درباره هرز در تصمیماطالع از دوره بحرانی کنترل علف

هرز، زمان کنترل و دستیابی به استفاده از نیاز به کنترل علف

. باشدمفید می ها از نقطه نظر بیولوژیکی و اقتصادیکشعلف

با آزمایشی در   (Asghari et al., 2011) اصغری و همکاران

 از عاری تیمارهای بین آفتابگردان گزارش کردند که در

نشد  مشاهده داراختالف معنی دانه هزار وزن نظر از هرزعلف

 به آلوده روز 40و  20 تیمارهای رقابت، تیمارهای بین و در

 از تیمارهای عاری مشابه دانه هزار وزن نظر از هرزعلف

روز تداخل با بقیه  ۱00و  80، 60تیمار سه اما .بودند هرزعلف

پور و همکاران دار داشتند. قلیتیمارها اختالف معنی

(Gholipour et al., 2010) دار بودن درصد و عملکرد معنی

پور روغن را در تیمارهای کنترل و تداخل گزارش کردند. قلی

ای دیگر که در مطالعه (Gholipour et al., 2010)و همکاران 

در منطقه بروجرد روی آفتابگردان )رقم رکورد( انجام دادند با 

درصدکاهش عملکرد مجاز، شروع و  5در نظر گرفتن حداکثر 

در این محصول را از  هرزهایبحرانی کنترل علف پایان دوره

حل دو روز پس از سبز شدن گیاه زراعی معادل مرا 43تا  ۱0

 ۱250تا  250( و برابر با1Rدهی )تا شروع طبق (2Vبرگی )

رشد تعیین کردند. این دوره با احتساب حداکثر -درجه-روز

روز پس از سبز  33تا  ۱8درصد افت عملکرد برابر با  ۱0

-950یا  (9Vبرگی ) 9تا  (4Vشدن معادل مرحله چهار برگی )

در منطقه  رشد به دست آمد. تحقیقات دیگر-درجه-روز 300

درصد افت مجاز  5بروجرد نشان داد که با در نظر گرفتن 

 از عاری بحرانی دوره یک دارای آفتابگردانعملکرد، 

 Hejazi etبود ) شدن سبز از پس هفته 7 تا 3 هرزهایعلف

al., 2001 ،(. تحقیق روی تأثیر سه سطح کود نیتروژن )صفر
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بر دوره  کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار( 200و  ۱00

آفتابگردان در منطقه بیرجند نشان  هرزهایبحرانی کنترل علف

درصد کاهش عملکرد قابل قبول  5داد طول این دوره برای 

کیلوگرم در هکتار به  200و   ۱00در سطوح کودی صفر، 

روز پس از سبز شدن )سبز شدن تا اواخر پر  ۱-66ترتیب 

شدن تا روز پس از سبز شدن )سبز  3-9۱شدن دانه( ، 

روز پس از سبز شدن  2-76ها( و ای شدن پشت طبققهوه

ها ( محاسبه شد )سبز شدن تا شروع زرد شدن پشت طبق

(Azad Bakht et al., 2012 نتایج تحقیقات مختلف نشان .)

ها تاثیر در بعضی زمان هرزهایدهد که حضور علفمی

داری بر افت عملکرد محصول زراعی ندارد، به طوری معنی

نشان  et al., 1994)   (McMullan مک موالن و همکاران   که

با کلزا  (.Sinapis arvensis L) دادند که تداخل خردل وحشی

(Brassica napus L. ) برگی کلزا باعث کاهش  4-8تا مرحله

 ,.Martin et alمارتین و همکاران  عملکرد نخواهد شد.

 4زا تا مرحله های کلدریافتند که نگهداری کرتنیز  )  (2001

روز بعد از جوانه زنی( به حالت عاری از  ۱7-38برگی )

هرز از افت چشمگیر عملکرد دانه این محصول علف

  (et al., 2014مهگوب و همکاران  .کندجلوگیری می

(Mahgoub ( نیز در تحقیقی روی کنجدSesamus indicum 

L. هفته بعد از کاشت اعالم  2-6( در سودان این دوره را

کردند. در آزمایشی دیگر که در شمال اتیوپی، دوره بحرانی 

درصد افت مجاز  ۱0هرز با در نظر گرفتن کنترل علف

(. 2روز پس از سبز شدن کنجد تعیین شد) ۱4-28عملکرد 

 در ذرت et al., 2013)  (Gantoliمطالعات گانتولی و همکاران

(Zea mays L.) هرز برای نشان داد دوره بحرانی کنترل علف

برگی یا  ۱0برگی شروع و تا مرحله  6تا  4ذرت از مرحله 

 گلدهی ادامه داشت.

آفتابگردان در منطقه مبارکه اصفهان و  وسیعبا توجه به کاشت 

و اهمیت کیفیت آفتابگردان در  هرزهایلزوم مبارزه با علف

ن دوره بحرانی کنترل تعیی برایاین پژوهش استحصال روغن، 

و بررسی اثر رقابت  آفتابگردان در منطقه مبارکه هرزهایعلف

انجام  بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان هرزهایعلف

 .گردید

 هامواد و روش

در مزرعه کشاورزی  ۱39۱-92این آزمایش در سال زراعی 

 ودرجه  5۱واقع در شهرستان مبارکه با مشخصات جغرافیایی 

درجه عرض شمالی با  3۱درجه و  32دقیقه طول شرقی و  50

ه و متر از سطح دریا انجام شد که بیشینه، کمین۱620ارتفاع 

 ق درمیانگین دمای روزانه منطقه در طول زمان اجرای تحقی

( ارائه شده است. خاک محل آزمایش دارای بافت ۱شکل )

بود که خصوصیات  4/7لومی رسی شنی با اسیدیته معادل 

 ( ذکر شده است. ۱فیزیکی و شیمیایی آن در جدول )

تیمار و  ۱4های کامل تصادفی با آزمایش در قالب طرح بلوک

 سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل دو گروه، تیمارهای عاری

در نظر  هرزهایو تیمارهای تداخل علف هرزهایاز علف

              تا هرزهایگرفته شدند. در گروه اول، کنترل علف

( GDD9/227)۱0، ( GDD8/459)20( ، GDD697)30،       

( GDD3/894)40( ، GDD۱/۱086)50 ( و GDD4/۱265 )

روز پس از سبز شدن صورت گرفت و در گروه دوم، به  60

های اجازه داده شد که با آفتابگردان تا زمان هرزهایعلف

مذکور رقابت کرده و پس از آن تا پایان فصل وجین انجام 

نیز به  هرزهایشد. دو تیمار کنترل و تداخل تمام فصل علف

عنوان تیمارهای شاهد در نظر گرفته شد. هر کرت آزمایشی 

نکاشت  متر شامل چهار خط کاشت و یک خط 3×6به ابعاد 

متر سانتی 60به طول شش متر بود. فاصله بین خطوط کاشت 

ها به در نظر گرفته شد و بذرهای آفتابگردان در روی ردیف

متر از یکدیگر کاشته شدند. عملیات کاشت سانتی 20فاصله 

تیرماه  ۱3آفتابگردان رقم ساندرا به صورت دستی و در تاریخ 

و زودرس با گلدهی انجام شد. این رقم از ارقام هیبرید 

باشد که تحمل خوبی به خشکی و گرما داشته و زودهنگام می

 48-50باشد و دارای ها نیز میمقاوم به شرایط تنش و بیماری

 درصد روغن است. 
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 اصفهان  های فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش در شهرستان مبارکهویژگی -1جدول 

Table 1- Soil physical and chemical properties of experimental location  

Dept (cm) Ec  

(dS/m)× 103  
pH N (%) OC 

)%( 

P 

mg kg-1 
K 

mg kg-1 
Soil Texture 

0-30 1.5 7.4 0.06 0.62 11.8 195 Silty Clay Lom 
 

 

 (1391روند تغییرات کمینه، بیشینه و میانگین دما در فصل رشد آفتابگردان ) -1 شکل

Figure 1- Trend of the minimum, maximum and average temperatures during the sunflower growing season (2012) 
 

 های هرز در دو گروه تیماری به صورتبرداری از علفنمونه

هرز )کنترل شد. در گروه تیماری عاری از علفجداگانه انجام 

برداری های هرز تا روز خاص پس از سبز شدن( نمونهعلف

 شد. ولی برایدر انتهای فصل رشد برای تمامی تیمارها انجام 

ر ههای هرز در پایان برداری از علفهای تداخل، نمونهرتیما

ز روز پس ا 60و  50، 40، 30، 20، ۱0مرحله از رشد گیاه )

ه بهای هرز انجام شد. به منظور سبز شدن( قبل از وجین علف

ط دست آوردن عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان، از دو خ

 مترمربع 4/2ای میانی هر کرت با در نظر گرفتن اثر حاشیه

 48ها به مدت برداشت گردید.برای خشک کردن، نمونه

گراد قرار درجه سانتی 80ساعت در آون الکتریکی با دمای 

ی پر هاتعیین تعداد دانه در طبق تنها دانه . برایشدندداده 

 شمارش گردید.

( ۱) معادله از کاشت از پس رشد -روز درجه محاسبه برای

 :استفاده شد

 GDD =Σ (Tmin+Tmax)/2) – Tb                   (۱) معادله

درجه  : کمینهTmin رشد، -درجه -: روزGDDدر این معادله 

 بر هوا حرارت درجه بیشینه: Tmax حرارت روزانه هوا و

 آفتابگردان پایه حرارت :درجهTb گراد و سانتی درجه حسب

 .باشدمی

رفته نظر گ درجه سانتیگراد در 6درجه حرارت پایه آفتابگردان 

 (Khajeh Pour, 2004شد )

فاده ( است2به منظور به دست آوردن عملکرد روغن از معادله )

شد. برای این منظور ابتدا درصد روغن را بر اساس روش 

 ( به دست آورده شد.Boniadi, 2010سوکسله )

 وغندرصد روغن= عملکرد ر×عملکرد دانه         ( 2معادله )
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بر  هرزهایهای کنترل علفطول دوره به منظور تعیین تأثیر 

 رتزعملکرد آفتابگردان )شروع دوره بحرانی( از معادله گامپ

 ( استفاده شد.3)معادله 

 y=a×exp(-b×exp(-c×x))                              (3معادله )

yهرز(، علف از عاری شاهد از دانه )درصد : عملکردaب : مجان

: مدت x: مقادیر ثابت و cو  b: تابع نمایی، expعملکرد، 

 های هرز پس از سبز شدن )بر حسب روز(کنترل علف

 های تداخل بر عملکردهمچنین، برای بررسی اثر طول دوره 

( 3کلزا )پایان دوره بحرانی( از معادله لجستیک )معادله 

 استفاده شد.            

 y=((1/(a×exp(b×(x-c))+d))+((d-1)/d))×100    ( 3) معادله

yهرز(، علف از عاری شاهد از دانه )درصد : عملکردx مدت :

 ,aهای هرز پس از سبز شدن)بر حسب روز(، تداخل با  علف

b, d مقادیر ثابت و :c)نقطه عطف )بر حسب روز : 

اده استف SAS 9.1ها از نرم افزار به منظور تجزیه آماری داده

 ای دانکنها بر اساس آزمون چند دامنهایسه میانگینشد. مق

ت )سطح احتمال پنج درصد( انجام گردید. برای برازش معادال

 استفاده شد. Curve Expertگامپرتز و لجستیک از نرم افزار 

 و بحث نتایج

 تعداد دانه در طبق

ها نشان داد که تیمارهای نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

( بر p≤0.01داری )های هرز تأثیر معنیرل علفتداخل و کنت

 هرزهایتعداد دانه در طبق داشتند. افزایش دوره تداخل علف

که بیشترین طوریموجب کاهش تعداد دانه درطبق گردید، به

( مربوط به تیمار شاهد کنترل و 40/۱۱64تعداد دانه در طبق )

شاهد  ( مربوط به تیمار93/540کمترین تعداد دانه در طبق )

در تمام فصل رشد باعث  هرزهایتداخل بود. حضور علف

درصدی در این صفت شد. در بین تیمارهای  5/53کاهش 

کنترل، بین تیمار شاهد )کنترل تمام فصل( با تیمارهای کنترل 

روز پس از سبز شدن از لحاظ تعداد  60و  50، 40، 30، 20تا 

(. این 3ولداری مشاهده نشد )جددانه در طبق تفاوت معنی

روز پس از سبز  ۱0ی که از هرزهایبدین معنی است که علف

اند به دلیل شدن آفتابگردان به بعد در مزرعه سبز شده

اند رقابت چندانی با گیاه اندازی آفتابگردان نتوانستهسایه

زراعی داشته باشند. تعداد دانه در طبق بین تیمارهای تداخل 

شدن با تیمار شاهد تداخل روز پس از سبز  60و  50، 40تا 

(. تعداد دانه 2داری نداشتند )جدولتمام فصل، تفاوت معنی

ترین اجزای عملکرد است که افزایش آن در طبق یکی از مهم

 طبق در دانه تعداد چه موجب افزایش عملکرد خواهد شد. هر

 مخزن ها،دانه وزن مناسب گرفتن نظر در با باشد، بیشتر

 به منجر که ساخته شده فتوسنتزی هایفرآورده برای بزرگتری

 ,.Asghari et al) شود. اصغری و همکارانمی عملکرد افزایش

 با تحقیق روی آفتابگردان گزارش کردند که در تیمار (2011

به  نسبت طبق در دانه تعداد در %44 فصل، کاهش تمام تداخل

 کاهش اصلی شد. دلیل دیده تیمارشاهد کنترل تمام فصل

 با مقایسه در هرزعلف تداخل تیمارهای طبق در در دانه تعداد

 هایعلف بیشتر تثبیت و ترطوالنی کنترل، استقرار تیمارهای

 سر بر آفتابگردان با رقابت تشدید در نتیجه و مزرعه در هرز

 سبب امر این .است دانه شدن دوران پر در ویژه به رشد منابع

 نتیجه در و تکامل ابتدایدر  هادانه از تعدادی ماندن عقیم

 شد. طبق در دانه تعداد کاهش

 وزن هزار دانه

بر وزن هزار دانه  هرزهایتأثیر تیمارهای تداخل و کنترل علف

های کنترل ( بود. با افزایش دورهp≤0.05دار )آفتابگردان معنی

ته این افزایش هرز، وزن هزار دانه افزایش یافت که البعلف

تداخل تمام فصل با تیمارهای تداخل  دار نبود. بین تیمارمعنی

داری روز پس از سبز شدن آفتابگردان تفاوت معنی 20و ۱0تا 

(p≤0.05 به 2( از لحاظ این صفت وجود داشت )جدول .)

طور کلی تیمار تداخل تمام فصل نسبت به تیمار کنترل تمام 

وزن هزار دانه نشان داد.   درصدی را در ۱/23فصل، کاهش 

در تحقیقات  (Gholipour et al., 2010)پور و همکاران قلی

 خود بر روی آفتابگردان به این نتیجه رسیدند که
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  آفتابگردان عملکرد اجزای و هرز برعملکردعلف کنترل و تداخل هایمیانگین اثر دوره مقایسه -2جدول 

Table 3- Means comparison of the effect of weed control and weed interference duration on yield and yield components of 

sunflower 

Day after sunflower emergence 1-Seed number Head 1000 Seed weight (g) )2-Grain yield (g m )2Oil yield(g m 

 W
e
e
d

 C
o

n
tr

o
l

 

10 859.2 dc 59.7 abc 330.8 e 119.1fg 
20 1003.8 abc 58.1 abcd 342.4 ed 129.1ef 
30 1026.9 abc 58.2 abcd 361.4 cde 138.5 cdef 
40 1035.6 abc 61.1 abc 381.3 bcd 146.4 bcde 
50 1031.2 abc 62.1 abc 403.7 abc 157.6 bcd 
60 1057.7 abc 59.6 abc 418.1 ab 163.3 ab 

(whole season weed free) 1116.4 a 64.8 a 441.6 a 180.3 a 

W
e
e
d

 I
n

te
r
fe

r
e
n

ce
 

10 1113.2 ab 63.4 ab 408.9 ab 158.7 bc 
20 933.4 bc 59.3 abc 335.7 ed 135.7 def 
30 916.6 bc 56.5 abcd 341.1 ed 127.4 ef 
40 691.4 ed 56.1 abcd 272.8 f 99.5 gh 
50 623.6 e 53.3 cd 257.1 f 92.8 h 

60 504.9 e 54.9 bcd 247.9 f 87.5 hi 

(whole season weed infest) 567.5 e 49.8 d 202.1 g 70.2 i 
     In each column, numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P≤0.05) 

 

های علف دوره تداخل طول افزایش اثر بر دانه وزن کاهش

 و دانه در مواد سرعت تجمع بودن ترپایین به هرز، مربوط

 باشد. می دانه پرشدن مؤثر دوره طول شدن ترکوتاه

 عملکرد دانه

در این آزمایش اثر  هرزهایتیمارهای کنترل و تداخل علف

( برعملکرد دانه آفتابگردان داشتند. p≤0.01داری )معنی

هرز موجب های عاری از علفطوری که افزایش طول دورهبه

های تداخل دانه گردید و افزایش طول دورهافزایش عملکرد 

 62/44۱عملکرد دانه را کاهش داد. بیشترین ) هرزهایعلف

گرم در متر مربع(  05/202گرم در متر مربع( و کمترین )

عملکرد دانه به ترتیب مربوط به تیمار شاهد کنترل تمام فصل 

(. میزان کاهش 2و تیمار شاهد تداخل تمام فصل بود )جدول 

درصد بود. کنترل  75/45رد دانه در تیمار تداخل عملک

روز پس از سبز شدن بر عملکرد دانه  50تا  هرزهایعلف

داری داشته و پس از آن تا پایان فصل بر افزایش افزایش معنی

تأثیر بوده است. در تیمارهای تداخل، تیمار تداخل عملکرد بی

اوت تمام فصل با سایر تیمارها از نظر عملکرد دانه تف

در تیمارهای تداخل  هرزهایداری داشت. حضور علفمعنی

روز پس از سبز شدن آفتابگردان تفاوت  60و  50، 40تا 

داری با تداخل تمام دوره رشد از نظر عملکرد نداشت معنی

روز پس از سبز شدن  30(. به این معنی که از 2)جدول 

وجود به دلیل  هرزهایآفتابگردان به بعد حضور بیشتر علف

و افزایش یافتن ارتفاع  هرزهایای بین علفگونهرقابت درون

اند کاهش بیشتری در عملکرد دانه داشته آفتابگردان نتوانسته

 ,.et alباشند. نتایج حاصل از آزمایش آزاد بخت و همکاران 

2012) (Azad Bakht  نیز بر روی آفتابگردان نشان داد که بین

ز نظر عملکرد دانه اختالف هرز اتیمارهای عاری از علف

دار وجود داشت و تیمارهای تداخل و کنترل باعث معنی

اند. دلیل کاهش عملکرد کاهش و افزایش عملکرد دانه شده

 هرزهایهای تداخل علفدانه آفتابگردان با افزایش طول دوره

توان اختصاص یافتن بیشتر مواد فتوسنتزی جهت رشد میرا 

ها و اندازی آنو سایه هرزهایعلفرویشی، افزایش ارتفاع 

برداری از نور، آب و مواد غذایی توسط توانایی باالی بهره

 ,.Hager et al)های هرز بیان نمود. هیگر و همکاران علف

از بررسی تأثیر زمان تداخل تاج خروس  (2002

(Amaranthus retroflexus L. بر عملکرد دانه سویا )

(Glycine max L.دریافتند )  که عملکرد دانه در تیمار وجین

هرز در مرحله دو هفته بعد از یک برگی شدن سویا، علف

هرز بود. در حالی که تأخیر در همانند مزرعه عاری از علف

هفته بعد از مرحله یک برگی،  4هرز تا کنترل این علف

داری کاهش داد. میزان این عملکرد دانه را به طور معنی
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 43بعد از یک برگه شدن حدود  هفته۱0کاهش در مرحله 

 درصد بیشتر بود. 

 عملکرد روغن

داری در سطح احتمال یک درصد علمکرد روغن به طور معنی

تحت تأثیر تیمارهای کنترل و تداخل قرار گرفت. عملکرد 

روغن حاصلضرب درصد روغن و عملکرد دانه است. 

، هرزهایهای وجین علفعملکرد روغن با افزایش دوره

-های تداخل کاهش نشان داد. بهو با افزایش دوره افزایش

 گرم در مترمربع( 3۱/۱80که بیشترین عملکرد روغن )طوری

 روز پس از سبز شدن )کنترل 90مربوط به تیمار کنترل تا 

 ع(گرم در مترمرب 2/70تمام فصل( و کمترین عملکرد روغن ) 

 روز پس از سبز شدن )تداخل 90مربوط به تیمار تداخل تا 

(. عملکرد روغن بین تیمارهای 2تمام فصل( بود )جدول

ام روز پس از سبز شدن با تیمار کنترل تم 50تا  ۱0کنترل  

 داری نداشت. در مورد عملکرد روغن بایدفصل اختالف معنی

باعث کاهش عملکرد روغن شد  هرزهایگفت، تداخل علف

روز پس از سبز شدن و تداخل  50که تداخل تا  به طوری

 داری با سایرم فصل با کمترین عملکرد روغن تفاوت معنیتما

 تیمارهای تداخل داشتند.

 ,.Hejazi et al)نتایج حاصل از آزمایش حجازی و همکاران 

با  (Tribulus terrestris) نشان داد رقابت خارخسک (2001

بوته  75بوته در متر مربع و تاج خروس با تراکم  250تراکم 

های رشد و گردان باعث کاهش شاخصدر متر مربع با آفتاب

در نتیجه کاهش عملکرد روغن شد. در تحقیقات اصغری و 

( روی کلزا نیز بین تیمارهای Asghari et al., 2010همکاران )

های هرز از لحاظ عملکرد روغن حذف و رقابت علف

داری در سطح یک درصد وجود داشت و تیمار اختالف معنی

عملکرد روغن را به خود  هرز بیشترینشاهد بدون علف

اختصاص داد. از آنجایی که عملکرد روغن، حاصلضرب 

درصد روغن و عملکرد دانه است افزایش یا کاهش هر دوی 

توانند بر افزایش یا کاهش عملکرد دانه این عوامل می

( نیز Sayedi et al., 2012تأثیرگذار باشند. سیدی و همکاران )

( به نتایج مشابهی Nigella sativaدر تحقیقی روی سیاهدانه )

 توان اذعان داشت که بادست یافتند.  بر این اساس  می

 هاآن رقابت شدت هرز، هایتداخل علف دوره طول افزایش

 دانه، عملکرد کاهش علت به و یابدمی افزایش گیاه زراعی با

 کند.می افت روغن نیز عملکرد

 هرزهایوزن خشک و تراکم علف

غالب در مزرعه بیشتر تاج خروس سبز  هرزهایعلف

(Amaranthus hybridus L.( سلمه تره ،)Chenopodium 

album L.( سوروف ،)Echinochloa crus_galli  L. و تاج )

 ( بودند..Amaranthus retroflexus Lخروس ریشه قرمز )

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد وزن خشک 

های داری تحت تأثیر دورهبه صورت معنی هرزهایعلف

قرار گرفت. بیشترین وزن  هرزهایکنترل و تداخل علف

گرم در متر مربع( مربوط به تیمار  2/808) هرزعلفخشک 

وزن خشک  (.3هرز بود )جدول علفتداخل تمام فصل 

هرز کاهش های کنترل علفبا افزایش دوره هرزهایعلف

در  ای تداخل افزایش نشان داد.هشدید و با افزایش دوره

تیمارهای کنترل در ابتدای فصل رشد بیشترین میزان وزن 

هرز تاج خروس سبز و سلمه علفهرز مربوط به علفخشک 

تره و در انتهای دوره بیشترین میزان وزن خشک متعلق به 

( . در تیمارهای تداخل در 3سوروف و سلمه تره بود )جدول

هرز مربوط علفمیزان وزن خشک ابتدای فصل رشد بیشترین 

تداخل وزن  هایبه تاج خروس سبز بود که با افزایش دوره

( . در 3نیز افزایش یافت )جدول هرزهایخشک سایر علف

 ,.Golzardi et alزمینی )تحقیقات مختلف انجام شده در سیب

 ,Amador-Ramirez( و فلفل )Bukun, 2004کتان ) (،2008

افزایش طول دوره تداخل  ( نیز مشخص شده که2002

در واحد  هرزهای، افزایش وزن خشک علفهرزهایعلف

با  هرزهایسطح را به دنبال داشت. افزایش وزن خشک علف

نشان دهنده این موضوع  هرزهایافزایش دوره تداخل علف

در طول فصل رشد به دلیل رقابت زیاد  هرزهایاست که علف

شک خود را افزایش در جذب آب و مواد غذایی، وزن خ
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 ,.Boniadi et al)اند. بر طبق گزارش بنیادی و همکاران داده

هرز موجب در گلرنگ افزایش دوره کنترل علف (2011

هرز گردید. باید گفت با افزایش کاهش وزن خشک علف

هرز در شرایطی فرصت رویش های علفدوره کنترل، بوته

آفتابگردان به  هایکنند که قدرت رقابت نسبی بوتهپیدا می

اندازی دلیل گسترش سطح برگ، افزایش ارتفاع و سایه

هرز های علفشدیدتر بهبود یافته است و به همین دلیل بوته

 در اواخر دوره رشد موفق به ادامه رویش نشدند.

 هرزهایبر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس، تراکم علف

ترل و تداخل های کنداری تحت تأثیر دورهبه صورت معنی

 5/324هرز )علفقرار گرفت.  بیشترین تراکم  هرزهایعلف

ز اروز پس  40بوته در مترمربع( مربوط به تیمار تداخل تا 

 (. در بین تیمارهای4)جدول  باشدسبز شدن آفتابگردان می

ه کنترل بیشترین میزان تراکم در سوروف و سلمه تره مشاهد

 داخل افزایش تراکم درشد در حالی که در بین تیمارهای ت

 (. 4سوروف و تاج خروس سبز مشاهده شد)جدول 

روز  20و  ۱0تاج خروس سبز فقط در تیمارهای کنترل تا 

پس از سبز شدن آفتابگردان دیده شد و سپس تعداد آن به 

روز پس از  30صفر رسید. تاج خروس ریشه قرمز نیز تنها تا 

(. از 4جدول سبز شدن آفتابگردان در مزرعه حضور داشت )

روز پس از سبز شدن آفتابگردان، دمای خاک افزایش پیدا  30

ها زنی را از آنکرده و خواب بذور تاج خروس امکان جوانه

گرفته بود. همچنین این بذور فتوبالستیک هستند و برای 

اندازی زنی نیاز به نور دارند که به دلیل سایهجوانه

فتابگردان، نور کافی روز پس از سبز شدن آ 30 هرزهایعلف

زنی بذور هر دو نوع تاج خروس وجود نداشت. برای جوانه

روز پس  30بنابراین تراکم تاج خروس سبز و ریشه قرمز از 

 از سبز شدن به بعد به صفر رسید. 

از ابتدای فصل  هرزهایبا طوالنی شدن دوره تداخل علف

ابتدا یک روند افزایشی و سپس یک روند  هرزهایتعداد علف

 40تا تیمار تداخل تا هرزهایکاهشی نشان داد. تراکم علف

روز پس از سبز شدن روند افزایشی داشت و از تیمار تداخل 

روز پس از سبز شدن به بعد تعداد بوته در مترمربع  40تا 

(. این نتایج با 4)جدول  رو به کاهش گذاشت هرزهایعلف

( et al., 2002 Shahverdiنتایج شاهوردی و همکاران)

با افزایش  هرزهایمطابقت داشت. به طوری که تعداد علف

روز پس از سبز شدن  40دوره تداخل، از ابتدای فصل رشد تا 

افزایش نشان داد و پس از آن به طور قابل توجهی از 

ایگونهبرون و درون رقابت تعدادشان کاسته شد. افزایش

 

  های هرزهرز بر وزن خشک علفهایو تداخل علف  های کنترلاثر دورهمقایسه میانگین  -3دول ج

Table 3- Means comparison effect of weed control and weed interference durations on weed dry weight 

Day after sunflower 

emergence 

Green 

amaranth 
Common 

lambsquarters 
Common 

barnyard grass 
Redroot 

pigweed 

Other 

weed 

Total 

weed 
Dry Weight (g m-2)   

W
e
e
d

 c
o

n
tr

o
l 

 

10 142.1 a 96.3 a 83.4 a 23.9 a 56.6 a 402.3 a 

20 90.1 b 47.2 b 76.3 a 20.2 b 31.7 b 265.5 b 

30 0 c 37.4 c 53.8 b 12.4 c 30.7 b 134.3 c 

40 0 c 34.6 c 53.6 b 0 d 27.2 bc 115.4 d 

50 0 c 27.3 d 50.1 b 0 d 23.4 c 100.8 e 

60 0 c 22.6 d 33.2 c 0 d 22.9 c 78.7 f 

90 (whole season 

weed free) 

  

0 c 0 e 0 d 0 d 0 d 0 g 

W
e
e
d

 i
n

te
r
fe

r
e
n

c
e
  10 16.2 d 0 d 0.63 d 0 e 0.68 e 17.5 f 

20 19.2 d 8.7 d 3.5 d 0 e 1.3 ed 32.7 f 

30 41.4 d 15.8 d 5.3 d 19.9 d 3.3 d 85.7 e 

40 71.5 c 70.2 c 38.9 c 13.3 d 6.4 c 200.3 d 

50 111.5 b 83.9 c 30.3 c 70 c 12.8 b 308.6 c 

60 136.3 b 143.9 b 86.5 b 96.3 b 14.6 b 477.6 b 

90 (whole season 

weed infest)  

239.5 a 277.8 a 147.3 a 113.3 a 30.3 a 808.2 a 

In each column, numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05) 
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 های هرزهرز بر تراکم علفهایو تداخل علف  های کنترلاثر دوره مقایسه میانگین -4جدول 

Table 4- The mean comparison effect of weed control and weed interference durations on weed density 

Day after sunflower 

emergence 

green 

amaranth 
Common 

lambsquarters 
Common 

barnyardgrass 
Redroot 

pigweed 
Other 

weed 
Total 

weed 

Weed Density (Plant m-2)  

W
e
e
d

 c
o

n
tr

o
l 

 

10 27.7 a 37.5 a 40.1 a 9.7 a 21.5 a 136.5 a 
20 16.2 b 27.4 b 40.5 a 5 b 20.7 a 109.8 b 
30 0 c 20.9 c 26.5 b 4.2 c 12.2 b 63.8 c 
40 0 c 19.1 c 26.2 b 0 d 10 bc 55.3 d 
50 0 c 15.4 d 25.1 b 0 d 9.4 c 49.9 d 
60 0 c 12.6 e 15.5 c 0 d 8.2 c 36.3 e 

90 (whole season 

weed free) 
 

0 c 0 c 0 d 0 d 0 d 0 f 

W
e
e
d

 i
n

te
r
fe

r
e
n

c
e
  

10 151.4 a 0e 24.3 bc 1.4 d 47.9 a 225 c 
20 46.8 e 111.1 a 12.5 c 92.6 a 6.3 c 269.3 b 
30 113.1 b 74.5 bc 39.6 b 53.6 b 23.6 b 304.4 ab 
40 95.4 bc 92.1 ab 101.6 a 23.6 c 11.8 c 324.5 a 
50 80.5 cd 46.4 d 24.9 bc 29.2 c 28.4 b 209.4 cd 
60 61.8 ed 64.6 cd 38.9 b 0 d 11.2 c 176.5 d 

90 (whole 

season weed 

infest)  

46.5 e 61.8 cd 15.9 c 0 d 11.1 c 135.3 e 

In each column, numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05) 

 

 

 

 گیاه رقابت و تنکی خود طریق از پوششدر تاج موجود گیاهان

 Yaghoubiشود )می هرز هایعلف کاهش تراکم موجب زراعی

& Agha Alikhani., 2011در  هرزهای(. سیر نزولی تراکم علف

تواند به دلیل کاهش بانک بذر تیمارهای کنترل می

های متوالی، گذشت زمان مناسب اثر وجیندر  هرزهایعلف

، کاهش امکان سبز شدن در هرزهایسبز شدن برخی از علف

و  هرزهایزیر کانوپی آفتابگردان و پدیده خودتنکی علف

مزرعه با  هرزهایزنی غالب علفمصادف شدن زمان جوانه

 (.Azad Bakht et al., 2012)مراحل اولیه رشد محصول باشد 

دهد که با افزایش طول مدت حضور می ( نشان2شکل)

یابد و با افزایش می هرزهای، وزن خشک علفهرزهایعلف

، وزن خشک هرزهایهای حذف علفافزایش طول دوره

دهد. باید گفت که افزایش وزن کاهش نشان می هرزهایعلف

های تداخل، به دنبال افزایش طول دوره هرزهایخشک علف

راعی را به دنبال داشت و برعکس، کاهش وزن خشک گیاه ز

های به دنبال افزایش دوره هرزهایکاهش وزن خشک علف

هرز موجب افزایش وزن خشک گیاه زراعی علفعاری از 

تقریباً با  هرزهایگردید. شروع افزایش وزن خشک علف

مطابقت دارد. با  هرزهایشروع دوره بحرانی کنترل علف

ان دوره بحرانی وزن خشک عاری نگه داشتن مزرعه تا پای

در زمان برداشت به شدت کاهش یافت. بنیادی  هرزهایعلف

ای بر روی در مطالعه (Boniadi et al., 2011)و همکاران 

گلرنگ نتایج مشابهی به دست آوردند. ایشان بیان کردند که 

 هرز گیاهشرایط عاری از علف در رویشی، رشد مراحل در

 عناصر و آب نور، هایز نهادها کارآمدتری طور زراعی به

 کانوپی ترسریع با توسعه نتیجه در و برده بهره خاک غذایی

 پس شده هرز سبز هایعلف از را رقابت و رشد فرصت خود،

 پور و همکارانقلی .نمود خواهد سلب بحرانی دوره از

(Gholipour et al., 2010 )و تعداد افزایش دریافتند میزان 

 تداخل افزایش اولیه هایدوره در هرزهای علف خشک وزن

 هایعلف که علت این به .بود های انتهاییدوره از بیشتر زمانی

 از سهولت به یکدیگر با بدون تداخل خود، رشد ابتدای در هرز

 پیشرفت با ولی .رشد نمودند و کرده استفاده نور و غذایی منابع

 رشد و نیز هرز هایعلف تعداد شدن زیاد و رشد فصل

 نیز رقابت و ایگونه درون رقابت افزایش دلیل به آفتابگردان،
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 خود به کندتری آهنگ خشک وزن افزایش ای گونه بین

 گرفت. 

 هرزهایدوره بحرانی کنترل علف

های حاصل از این آزمایش، دوره بحرانی کنترل بر اساس داده

برای آفتابگردان درمنطقه مبارکه اصفهان بر  هرزهایعلف

روز  ۱2دانه، از  درصد کاهش قابل قبول عملکرد ۱0اساس 

روز پس از سبز  40پس از سبز شدن آفتابگردان شروع شده و 

-درجه-روز 9/950تا  ۱/240شدن آفتابگردان خاتمه یافت )

(. زمان شروع و خاتمه دوره 3رشد پس از کاشت( )شکل

آذین برگی و بازشدن گل 4تیب با مرحله بحرانی به تر

درصد کاهش  ۱0آفتابگردان منطبق بود. این دوره بر اساس 

روز پس  52تا  8قابل قبول عملکرد روغن، فاصله زمانی بین 

 5(.  بر اساس 4از سبز شدن آفتابگردان را شامل شد )شکل 

روز پس از سبز  63تا  4درصد کاهش عملکرد دانه این دوره 

 .ابگردان تعیین شدشدن آفت

 

 

 هرز هایعلف خشک وزن با هرز هایعلف تداخل و عاری هایدوره طول بین رابطه-2 شکل
Figure 2- Relationship between weed interference - free duration and weed dry weight 

 

 

 هرزهایهای تداخل و کنترل علفبه افزایش طول دورهپاسخ عملکرد دانه آفتابگردان  -3شکل 

Figure 3- Sunflower grain yield response to increasing length of weed free and weed interference duration 

y = 0.0721x2 - 11.621x + 477.68

R² = 0.933
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 هرزهایهای تداخل و کنترل علفپاسخ عملکرد روغن آفتابگردان به افزایش طول دوره -4شکل 

Figure 4- Sunflower oil yield response to increasing length of weed free and weed interference duration 

 

  گیرینتیجه

در تیمارهای کنترل  دانه و روغن های عملکردبا توجه به داده

عملکرد  هرزهایهای تداخل علفو تداخل، با افزایش دوره

کاهش نشان داد. در نتیجه جهت جلوگیری از افت عملکرد و 

افزایش هزینه محصول به علت مصرف بیش از اندازه 

جهت جلوگیری از ها، بهتر است در منطقه مبارکه کشعلف

 درصد عملکرد دانه آفتابگردان مبارزه با ۱0افت بیش از 

شدن  روز پس از سبز 40تا  ۱2در فاصله بین  هرزهایعلف

آفتابگردان صورت گیرد. که البته این دوره بر اساس عملکرد 

باشد به طوریکه جهت اجتناب از افت بیش روغن بزرگتر می

درصد عملکرد روغن آفتابگردان بایستی در فاصله  ۱0از 

روز پس از سبز شدن آفتابگردان مزرعه  52تا  8روزهای 

 هرز حفظ شود.علفعاری از 
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Determination of Critical Period of Weed Control in Sunflower  
(Helianthus annuus cv. Sandra) in Mobarekeh Esfahan Region 

Somayeh Nazarian1, Alireza Yadavi2, Mohsen Movahedi Dehnavi2, Hamidreza Balouchi2 

1-M.Sc. Student of Agronomy, Department of Agronomy, Yasouj University 2- Associated Professors of Agronomy, Department of Agronomy and Plant Breeding, Yasouj 

University 

Abstract 

In order to determine the critical period of weed control in sunflower (Helianthus annuus L. cv. Sandra) a field study 

was conducted in the Mobarakeh region during 2013. The experiment was carried out in a randomized complete blocks 

design with three replications. Treatments were based on the days after emergence of sunflower in two series. The first 

series consisted of weed removal, 10, 20, 30, 40, 50 and 60 days after sunflower emergence and then weed maintained 

until harvest. The second series consisted of weed maintaining till mentioned stages and then weed removal until 

harvest. Also, two control treatments (weed free and weed infested for all of the growth season) were applied. Results 

showed that with increasing period of weed interference, grain yield, oil yield, seed number per head and 1000 seed 

weight decreased significantly. Increasing period of weed control, above characteristics increased significantly. 

Increasing period of weed interference, weed dry weight significantly increased, but weed density first increased and 

then decreased. With increasing period of weed control, weed dry weight and density significantly reduced. Considering 

10% acceptable grain yield losses, the critical period of weed control of sunflower was determined to be 12-40 days 

after emergence (between 4 leaves and flowering stage). 

Key words: Critical period, interference, sunflower, seed yeild, weed control 
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