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  خروستأثیرپذیري برخی از صفات فیزیولوژیک آفتابگردان در تداخل با تاج

  

 بهرام میرشکاري


  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز، 

  

  چکیده

خـروس   واکنش آفتابگردان از نظر صفات فیزیولوژیک به تراکم و زمان سبز شدن تـاج              به منظور بررسی       

 صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوك هاي کامل تصادفی بـا سـه تکـرار در طـی                  آزمایشی در تبریز به   

، )آلـستار آذرگـل، هایـسان و  (آفتـابگردان  تیمارهاي آزمایشی شامل رقم .  اجرا شد1384-1385سال هاي 

 30 و   15همزمـان،   ( خـروس     تـاج  سبز شدن و زمان   )  بوته در مترمربع   7/41 و   25،  3/8(خروس  تاج  تراکم

سـبز  نتایج حاکی است که در سه رقم مورد مطالعه با افزایش تراکم و زودتـر  . بودند) آفتابگردانروز بعد از   

ـ   طور معنی برگ آفتابگردان به   سطح   خروس، شاخص شدن تاج  در رقـم آذرگـل، مقـدار    . یابـد یدار کاهش م

 بوتـه  7/41برگ هر بوته آفتابگردان در مقایسه با شاهد در تیمار سبز شـدن همزمـان و تـراکم     کاهش سطح   

تر از زمان سبز شـدن آن        هرز روي دوام سطح برگ رقم آلستار مهم        اثر تراکم علف  .  درصد بود  12هرز  علف

 3/8 و 7/41رقم آذرگل حضور  . تر بود هرز مهم ن سبز شدن علف   بود؛ در حالی که در دو رقم دیگر تأثیر زما         

    مربع را به ترتیب از سطوح سوم و دوم زمان سـبز شـدن بـه بعـد بـدون کـاهش           در هر متر    بوته علف هرز    

اي تاج خروس با رقم پاکوتاه آلستار که شدت رقابت بین گونهدر حالی. دار در عملکرد دانه تحمل کرد    معنی

       .و رقم دیگر بودبیشتر از د

     

           

   صفات فیزیولوژیکاي،رقابت بین گونهخروس، تداخل، آفتابگردان، تاج :واژه هاي کلیدي        
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  مقدمه

هاي هرز بایستی به عنوان بخشی از مدیریت سیستم هاي زراعی در نظر گرفته شود و مدیریت علف    

گیاهان ). 18 و 6(هرز به نفع گیاه زراعی است  زراعی و علفههدف اصلی آن تغییر رابطه رقابتی بین گیا

، )2000(بر اساس گزارش بروسکو و همکاران ). 10(هرز جلوگیري می کنند هايپابلند از توسعه علف

انداز متراکم دارند، از اهمیت کنند و سایهتر سبز می سویا، ارقامی از سویا که سریع-در تناوب ذرت

-هاي آسگرودر این مطالعه چهار رقم سویا به نام. هستندزیادي برخوردار 
1
                دکالب ، 2680

سی ایکس
2
 223، پرایري براند283

3
و پایونیر 

4
به دلیل پابلندي و سطح برگ بیشتر به خوبی بر      2477

 سهولت برخی از گیاهان زراعی که قدرت رقابت چندانی ندارند، به. علف هرز دم روباهی غالب شدند

هاي فیزیولوژیک در در بین ویژگی. در معرض تهاجم گونه هاي مختلف علف هاي هرز قرار می گیرند

گیاهان زراعی، شاخص سطح برگ در افزایش قدرت رقابت گیاهان زراعی مؤثر است و این صفت روي 

، )2006(ده گوپتا به عقی. گذاردهاي هرز به نور تأثیـــر میمیزان نفوذ نور به کانوپی و دسترسی علف

رقابت علف هاي هرز با رقم پاکوتاه بیشتر و میزان کاهش عملکرد دانه این رقم در مزارع وجین نشده به 

      مراتب بیشتر از کاهش عملکرد رقم پابلند، و برعکس، افزایش عملکرد رقم پاکوتاه بر اثر وجین 

  .علف هاي هرز بسیار بیشتر از رقم پابلند است

معتقد است که با شناخت کامل سازوکارهاي فیزیولوژیک و ریخت شناسی مؤثر در رقابت      ) 1995(هالت  

هـاي هـرز   براي جذب نور، امکان اصالح ساختار کانوپی گیاهان زراعی در جهت ممانعت از رشد علـف          

    محققان بر همین اساس، خصوصیاتی از گیـاه را کـه در جـذب کارآمـد نـور تـأثیر                   . وجود خواهد داشت  

نوع گیاه و مسیر فتوسنتزي آن، شاخص سطح برگ، دوام          ) 1377(مظاهري  . گذارند، مشخص کرده اند   می

به تراکم، سرعت رشد و زمان نسبی ) 2005(هارپر . سطح برگ و تراکم گیاه را در این زمینه مؤثر می داند          

وي . ره کرده است  هرز نسبت به گیاه زراعی به عنوان عوامل مؤثر در رقابت نوري اشا            هايسبزشدن علف 

معتقد است که اگر گیاهان در مراحل اولیه، سرعت رشد باالیی داشته باشند و یا نسبت بـه سـایر گیاهـان               

زودتر سبز شوند، سهم بیشتري از پوشش سبز کانوپی مخلوط را به خود اختصاص می دهند و در رقابت                   

 به عنـوان عامـل مـوثر در میـزان           LAIدر مطالعات فیزیولوژیک،    . براي جذب نور موفق تر عمل می کنند       

گیرد و هر عاملی که موجب کاهش ایـن شـاخص بـه کمتـر از      می ذخیره ماده خشک مورد استفاده قرار     

). 2006نـاگیوب و همکـاران،      (طور مستقیم تحت تأثیر قرار مـی دهـد          مقدار بهینه آن شود، عملکرد را به      

زراعی و شـدت جریـان فوتـون         گیاه   برگسطح  عقیده دارند که بین شاخص      ) 1996(مورفی و همکاران    

در آزمـایش تولنـار و   . فتوسنتزي دریافتی توسط علف هرز و ماده خشک آن همبستگی منفی وجـود دارد        

   درصد 15، رقابت علف هاي هرز، شاخص سطح برگ ذرت را در مرحله کاکل دهی )a1994(همکاران 

1- Asgrow 2680
2- Dekalb CX 283
3- Prairie Brand 223
4- Pioneer 2477
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هاي از بررسی) 2001(رافائل و همکاران . دانه شدکاهش داد و موجب افت تعداد دانه در بالل و وزن 

 کاهش Amaranthus palmeriخود دریافتند که شاخص سطح برگ ذرت با افزایش تراکم علف هرز 

 برگی ذرت نسبت 4-6علف هرز مرحله سبز شدن همچنین کاهش شاخص سطح برگ ذرت در . یابد می

خروس تاج) 1381( همکاران وشاهوردي  .کمتر بود خروس با ذرتبه تاریخ سبز شدن همزمان تاج

(Amaranthus spp.)در یک بررسی نتیجه شد که اگر . هرز آفتابگردان معرفی کرده اند ترین علف را مهم

ساله اجازه رشد با آفتابگردان در کل فصل رشد داده شود، به به جمعیت مخلوطی از علف هاي هرز یک

 درصد کاهش وزن ماده خشک گیاه 12هاي هرز و یا شک علفازاي هر ده درصد افزایش وزن ماده خ

 در) 2004(نتایج مطالعات نیلسون و همکاران ). 25(کند  درصد کاهش پیدا می12زراعی، عملکرد دانه 

هرز دو دندانهاي برزیل روي علفکشور
1 (Bidens pillosa)  وSida rhombifolia به منظور ارزیابی 

هاي تداخل چهار روز قبل، همزمان و  بوته در مترمربع و زمان64 و 32، 16، 8 ،4هاي  صفر، تأثیر تراکم

هاي فیزیولوژیک سویا نشان می دهد که شاخص سطح برگ چهار روز بعد از سبز شدن روي ویژگی

) 2002(کالرنس و سوانتون . یابدویژه در سطح اول تداخل کاهش میهرز بههايسویا بر اثر حضور علف

نه (ه تداخل علف هاي هرز، شاخص سطح برگ ذرت را از طریق کاهش طول و عرض برگ دریافتند ک

بررسی حاکی است که سبز شدن سایر نتایج . دهد بوته کاهش میهاي پایینو تسریع پیري برگ) تعداد آن

برگ ذرت را سطحبرگ و شاخص خروس، سرعت افزایش ارتفاع، سرعت توسعه سطحزودهنگام تاج

هرز، سهم ذرت از جذب تشعشع ورودي افت پیدا کرد دلیل پوشش گیاهی متراکم علفهکاهش داد و ب

 واکنش سه رقم آفتابگردان از نظر تعداد برگ، درصد پوشش بررسیهدف اصلی از انجام این تحقیق ). 1(

خروس  نسبت به زمان سبز شدن و تراکم تاج و عملکرد دانهبرگ سطح  دوام،برگسطح سبز، شاخص 

  .بود

  

  مواد و روش ها 

دانشگاه آزاد اسالمی واحـد تبریـز         در ایستگاه تحقیقاتی   1385 و   1384آزمایش در طی دو سال متوالی          

پوشان با مختصات جغرافیایی   خلعتواقع در منطقه    
 

       درجـه و   38 دقیقـه طـول شـرقی و         17 درجـه و     46

 268سـرد و میـانگین بارنـدگی سـاالنه           خـشک    اقلیم منطقه از نوع نیمه    .  دقیقه عرض شمالی اجرا شد     5

 pH کمتر از یک دسی زیمنس بـر متـر و            ECخاك محل اجراي آزمایش از نوع لوم شنی،         .  است مترمیلی

. اجـرا شـد   ی  ــهاي کامل تـصادف   بلوكطرح پایه   برصورت فاکتوریل   هب آزمایش.  است 2/8– 5/7حدود    

  و 25،  3/8(خـروس   تـاج ، تـراکم  )آذرگل، هایسان و آلستار   ( آفتابگردان رقمهاي مورد مطالعه شامل     عامل

 بزسـ نـسبی    و زمـان ) بوته در هر متر از ردیف کاشت25 و 15، 5مربع به ترتیب معادل  بوته در متر 7/41

 43ابعاد هر کرت آزمایـشی       .بود )آفتابگردان بزشدنس روز بعد از     30 و   15،  همزمان( خروس    تاج شدن

1- Beggarticks
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 سـانتی متـر     175 روز و ارتفـاع سـاقه        115-125رس با طول دوره رویش      برید متوسط آذرگل هی . بودمتر  

این رقم دوام سطح برگ و قدرت سایه اندازي بیشتري دارد و خمیدگی سر طبق آن به سمت پایین        . است

 روز و طبق ایستاده و سـر        105-115هایسان هیبرید متوسط رس و نیمه پابلند با طول دوره رویش            . است

ارتفاع ساقه آن کوتـاه  .  روز است95آلستار هیبریدي با دوره رشد کوتاه و حدود  .  سمت باال است   طبق به 

آلستار در مقایسه با دو هیبرید دیگر شاخص سطح بـرگ و            . و طبق ایستاده است   )  سانتی متر  160حدود  (

  . تعداد برگ کمتري دارد

  در پاییز ساليمتر سانتی 30 سیده و شخم تن در هکتار کود دامی پو20شامل افزودن  تهیه زمین   عملیات

 و  آمـونیم  کیلـوگرم در هکتـار از هـر یـک از کودهـاي فـسفات      150 کردناضافه شخم سطحی و  و   قبل

قـسمت   کیلوگرم در هکتار در دو     130مقدار  اوره به   کود  .  بود  در اوایل بهار   زنیکسی و د  سولفات پتاسیم 

شـرقی  آذربایجان استان کشاورزي جهاد س توصیه سازمان   بر اسا   و  تنک بعد از و   کاشتبه هنگام    مساوي

از یکـدیگر   متـر     سانتی 60ها توسط فاروئر به فاصله      جوي و پشته  .  شد  مزرعه اضافه   خاك و نتایج تجزیه  

تهیـه  ج  کـر  بذر و نهال روغنی مؤسسه اصالح   هايدانهتحقیقات  بخش    آفتابگردان از   ارقام بذر. ایجاد شد 

 زاریوم، در طـی دو سـال آزمـایش         هاي سفیدك و فو    ضدعفونی با سم کاپتان بر علیه بیماري        و بعد از   شد

تراکم کاشت براي سه رقم آذرگـل، هایـسان و          .  کشت شدند  21/2/84 و   15/2/83 هاي در تاریخ  ترتیببه

دان و  آبیـاري اول پـس از کاشـت آفتـابگر         .  هزار بوته در هکتار بود     3/83 و   7/66،  7/66آلستار به ترتیب    

 براي تامین تراکم هاي مختلف تاج خروس در مزرعـه           .بار انجام شد   روز یک  10-7 هر   هاي بعدي آبیاري

متـر از وسـط         سـانتی 12-10هـاي آن نیـز بـا فاصـله        از بانک بذر خاك استفاده شـد و اسـتقرار گیاهچـه           

   . هاي کاشت آفتابگردان با آرایش زیگزاك تنظیم گردیدردیف

بار  روز یک15 روز بعد از سبز شدن آفتابگردان، هر 30گیري درصد پوشش سبز آفتابگردان از براي اندازه

هـایی  که توسط رشته نخ   (مترمربع    سانتی 10060با قراردادن چارچوبی به ابعاد      ) در چهار مرحله زمانی   (

شش و پ ، درصد هاي میانی هر کرت   در دو قسمت از وسط ردیف     )  قسمت مساوي تقسیم شده بود     100به  

رقابت تاج خروس بـا آفتـابگردان،       تر   مطالعه دقیق  منظوربه. برداري شد برآورد و یادداشت  سبز آفتابگردان   

)  روز پس از سبز شـدن آفتـابگردان     90 و   75،  60،  45،  30( پنج مرحله    درشاخص سطح برگ آفتابگردان     

ل رشد، از ردیف هاي دوم تا چهارم هاي آفتابگردان در طی فصبرداري از بوته براي نمونه.گیري شداندازه

  در هـر مرحلـه   . اي از طرفین هر خـط کاشـت اسـتفاده شـد    نیم متر اثر حاشیههر کرت با در نظر گرفتن

هـاي آفتـابگردان در مراحـل       در نمونه برداري از بوته    . نمونه برداري نیز سعی بر حذف اثر حاشیه اي بود         

دلیل حجیم بودن بوته هـا دو       چهارم و پنجم به    بوته و مراحل    سوم سه  اول و دوم تعداد چهار بوته، مرحله      

براي محاسبه دوام سطح برگ از رابطـه زیـر   . گیري شاخص سطح برگ در نظر گرفته شد  بوته براي اندازه  

  :استفاده شد

LAD=[(LA1+ LA2)(t2-t1)] /2                                                                    
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بـه  ( t2و t1گیـري   انـدازه هـاي ترتیب در زمانآفتابگردان بهبرگ هر بوتۀ سطح   LA2 و LA1این رابطه در 

هـاي   براي اندازه گیري سطح برگ هر بوته تمـام بـرگ           .است)  روز پس از سبز شدن آن      75 و   60ترتیب  

 تجزیه مرکـب  .قدام گردیدیک بوته انتخابی را قطع کرده و با استفاده از کاغذ شطرنجی نسبت به این امر ا      

 بـا آزمـون دانکـن در    هـا  و مقایسه میـانگین MSTAT-Cداده هاي آزمایش با استفاده از نرم افزار آماري 

  .  انجام شد درصد5سطح معنی داري 

  

  نتایج و بحث

  تعداد برگ در هر بوته آفتابگردان

    برگ در هر بوتـه آن در سـطح احتمـال   نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تأثیر رقم آفتابگردان بر تعداد            

که اثر دو عامل زمان سبز شدن و تراکم تاج خروس و اثر ترکیب تیماري دار است، در حالی معنی درصد1

دو رقم آذرگل و هایسان در تمامی تیمارهاي مورد مطالعـه، داراي            . ها روي این صفت معنی دار نیست      آن

رسد که تعداد کـل بـرگ در هـر          به نظر می  ). 2جدول  ( بود    جفت برگ  11 جفت و رقم آلستار داراي       12

روي ذرت نیـز  ) 1999(و تولنـار   ) 2002(در مطالعات راجکان و همکاران      . باشد کنترل ژنتیک می   درگیاه  

) در آزمـایش دوم   (هاي مختلف ذرت    و تراکم ) در آزمایش اول  (خروس  تعداد کل برگ توسط تداخل تاج     

) 1جـدول   (هرز با بقیه تیمارها     علف بدون   نتیجه در مقایسه تیمارهاي شاهد    این  . تحت تأثیر قرار نگرفت   

  .نیز تأیید شد

  درصد پوشش سبز آفتابگردان

نتایج تجزیه واریانس تأثیر تراکم و زمان سبز شدن تاج خـروس روي درصـد پوشـش سـبز آفتـابگردان                     

دار وجـود  ارهـا اخـتالف معنـی    روز پس از سبز شدن بین شاهد با بقیه تیم       75حاکی است که در مرحله      

 روز 75خروس درصد پوشـش سـبز آفتـابگردان در    در هر سه رقم با افزایش تراکم تاج    ). 1جدول  (دارد  

پس از سبز شدن آن کاهش نشان داد، ولی این کـاهش در رقـم آلـستار شـدیدتر از دو رقـم دیگـر بـود                           

     ار را مـی تـوان بـه رقابـت بـاالي         کاهش بیشتر درصد پوشش سبز آفتابگردان در رقـم آلـست          ). 2جدول  (

 روز پـس    65از  (تاج خروس با آن نسبت داد که شروع پیري زودرس را در برگ هاي پایینی آفتابگردان                 

هاي باالي تاج خـروس توانـست       در دو رقم آذرگل و هایسان تراکم      . موجب گردید ) از سبز شدن به بعد    

وري که در این دو رقم اختالف بین دو سطح تـراکم  طبه). 2جدول (سطح سبز آفتابگردان را کاهش دهد     

کـه در رقـم     غیرمعنی دار است، در صورتی    ) در میانگین زمان هاي سبز شدن      (در مترمربع  بوته   25 و   3/8

این نتیجـه نـشان     . دار بود معنی) در میانگین زمان هاي سبز شدن     (آلستار اختالف بین هر سه سطح تراکم        

ل تاج خروس به هر مترمربـع در دو رقـم آذرگـل و هایـسان تـأثیري بـر               بوته او  17می دهد که افزایش     
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گسترش اندام هاي هوایی آفتابگردان نداشت و رقابت بین دو جزء مخلوط از نظر ایـن صـفت از سـطح                     

  .دوم تراکم به بعد شروع شد

% 15/1  رقـم آلـستار را  سبزتوانست سطح پوشش   )  آن سبزشدن هايدر میانگین زمان  (هر بوته علف هرز     

زنـی امکـان رشـد سـریع و         محیطی بعد از جوانـه    اگر شرایط   ). 2جدول  (در مقایسه با شاهد کاهش دهد       

انداز را در گیاه زراعی فراهم کند، قدرت رقابت آن در مقایسه با ارقامی کـه سـرعت                   سایه پوششتکمیل  

توان نتیجه  می). 2006گوپتا،  (ابد  انداز کمتري دارند، افزایش می ی     رشد کمتر، ارتفاع کوتاه تر و سطح سایه       

آلستار در مقایسه با دو رقم دیگر امکان        رقم  کمتر  برگ  برگ و سطح    گرفت که ارتفاع ساقه کمتر و تعداد        

  . توسعه پوشش سبز کمتري را در این رقم فراهم کرده است

  

   تاج خروس تراکم نسبی سبز شدن و تجزیه واریانس مرکب تأثیر رقم آفتابگردان و زمان: 1جدول 

 صفات مورد مطالعه در آفتابگردانهمراه با شاهد روي برخی از

درجه آزادي

  تعداد جفت برگ

در مرحله گلدهی

  درصد پوشش سبز در

   روز پس از سبز شدن75

139/2686/2سال

410/1361/3سال × تکرار

473/381**665/0**29تیمار

29399/0241/0سال× تیمار 

116018/0194/3اي آزمایشخط

00/1369/7-)%(ضریب تغییرات 

  دهدرا نشان می% 1دار در سطح احتمال  معنی**                                                 

  

 افزایش تراکم و زودتر سبز شدن تاج خروس نسبت به آفتابگردان توانست درصد پوشش سبز گیاه 

از ). 2جدول (ویژه در سطوح اول و دوم زمان نسبی سبز شدن کاهش دهد  دار بهطور معنیزراعی را به

سبز شدن این نظر بیشترین درجه رقابت بین دو جزء مخلوط به سومین سطح تراکم و اولین سطح زمان 

پوشش سبز گیاه زراعی . هرز بود شدن بیشتر از تراکم علفسبزخروس اختصاص داشت و اثر زمان تاج

در سطوح اول، دوم و سوم زمان سبز % 5/25و % 4/43، %8/42ترتیب  بوته تاج خروس به7/41کم در ترا

اختالف کمتر بین . کاهش یافت%) 4/92(شدن نسبت به پوشش سبز میانگین تیمارهاي شاهد آفتابگردان 

 بر این سطـوح اول و دوم زمان سبز شدن تاج خروس نیز مشهود است و این دو سطح بیشتریــن تأثیر را

  ). 2جدول (اند صفــت داشته
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 روز پس از سبز شدن75ابگردان در هاي برخی از صفات مورد مطالعه در آفتمقایسه میانگین: 2جدول 

تعداد جفت برگ 

  آفتابگردان

در مرحله گلدهی

  درصد

پوشش سبز

شاخص 

سطح برگ

  بوته تکسطح برگ

)cm2
(  

عملکرد دانه 

  آفتابگردان

)kg/ha(

V1D1I0a 120/71 c07/4 d6102c3342 cd

V1D1I15a 125/74 c35/4 bc6522ab3957 ab

V1D1I30a 120/87 b49/4 a6732a4062 ab

V1D2I0a 120/69 c96/3 d5937cd3109 de

V1D2I15a 125/71 c26/4 c6387b3883 b

V1D2I30a 120/86 b39/4 b6582ab4033 ab

V1D3I0a 120/62 d69/3 e5832cd2724 fg

V1D3I15a 120/65 cd09/4 cd6432ab3580 c

V1D3I30a 120/85 b37/4 bc6552ab4081 ab

V2D1I0a 120/63 cd52/3 e5277de2151 h

V2D1I15a 120/64 cd91/3 d5802d2732 fg

V2D1I30a 128/75 bc11/4 c6162c3509 c

V2D2I0a125/59 d4/3 e5097e2031 hi

V2D2I15a 93/11  0/62 d81/3 e5712d2556 g

V2D2I30a 93/11  0/75 c08/4 cd6117c3238 d

V2D3I0a120/55 d12/3 f4678f1723 j

V2D3I15a 120/55 d4/3 e5097e2078 h

V2D3I30a 120/75 c77/3 e5657d2960 ef

V3D1I0ab 110/47 e42/3 e4105gh1581 j

V3D1I15ab 110/49 de58/3 e4298g1793 ij

V3D1I30ab 117/56 d62/3 e4346fg2038 hi

V3D2I0ab 93/108/41 e92/2 f3505hi829 lm

V3D2I15ab 110/43 e16/3 ef3794h1028 kl

V3D2I30ab 117/51 de24/3 ef3890h1226 k

V3D3I0b 87/100/36 f56/2 f3073i537 h

V3D3I15ab 93/100/37 f8/2 f3361i652mn

V3D3I30ab117/46 e91/2 f3493hi757mn

V1 شاهد
a120/99 a57/4 a6761a4173a

V2 شاهد
a125/89 b2/4 c6297bc3858b

V3 شاهد
ab118/88 b9/3 d4682f3153de

  .هر عدد میانگین داده هاي دو سال است

  .ندارند%  5 معنی دار در سطح احتمال هاي داراي حروف مشابه اختالفدر هر ستون میانگین

V1 ،V2 و V3،به ترتیب ارقام آذرگل، هایسان و آلستار آفتابگردان  D1، D2و  D3 بوته تاج 7/41 و 25، 3/8 به ترتیب تراکم هاي 

 پس از سبز  رو30 و 15  به ترتیب زمان هاي سبز شدن تاج خروس به صورت همزمان و I30  وI0، I15خـــروس در هر مترمربــع و 

  . شدن آفتابگردان هستند

  

       نیز نشان داد که در تیمار کشت مخلـوط سـورگوم و گاوپنبـه، درصـد               ) 2003(مطالعه ترائور و همکاران     

دهنـد کـه در   سایر نتایج نشان مـی  .هاي هوایی سورگوم کمتر از شاهد بود    مزرعه توسط اندام  سبز  پوشش  

از کل فضا   % 7/32زمان سبز شدن فقط       با تاج خروس، در سطح اول      دلیل قدرت رقابت باال   رقم آذرگل به  

که فضاي موجود براي تاج خروس در دو رقـم دیگـر        براي حضور تاج خروس در دسترس بود، در حالی        
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 بود که در رقـم آلـستار نزدیـک بـه دو برابـر رقـم                 درصد 4/58 و   درصد 8/40ترتیب  در شرایط مشابه به   

 روز پـس از  75 در در مترمربـع کی از آن بود که وجود هر بوته تاج خـروس          سایر نتایج حا  . آذرگل است 

  .  درصدي پوشش سبز آفتابگردان مؤثر باشد6/7سبز شدن می تواند در کاهش 

در رقم آذرگل تأثیر زمان سبز شدن تاج خروس روي درصد پوشش سبز آفتابگردان در طول دوره رشـد                   

       روز پـس از سـبز شـدن، آفتـابگردان          75یمار شاهد در مرحلـه      زیرا، در ت  . مهمتر از تراکم علف هرز بود     

 فضاي موجود را اشغال کرده بود و در واقع فضایی براي حضور تاج خروس فـراهم نبـود؛ در       درصد 99

 زمـان خروس در سطوح اول، دوم و سوم        که در همین مرحله رشد، فضاي موجود براي حضور تاج         حالی

در رقم هایسان نیز وضعیت مشابه رقم آذرگـل بـود،           .  بود درصد 38 و   46 ،47ترتیب حدود    شدن به  سبز

کـه در رقـم     در حـالی  .  فراتـر رود   درصـد  50ولی پوشش سبز آفتابگردان از ماه دوم به بعد نتوانـست از             

این یافته تأییدي دیگر بـر      .  نیز رسید  درصد 70آذرگل در شرایط مشابه، پوشش سبز آفتابگردان تا حدود          

  .ت بیشتر آذرگل نسبت به هایسان در تداخل با تاج خروس استقدرت رقاب

تـر از    آفتابگردان، تأثیر تراکم تاج خروس در رقم آلستار مهـم          سبزپوشش  رسد که از نظر درصد      نظرمیبه

چون اختالف قابل توجهی بین سطوح اول و دوم زمان سبز شـدن وجـود               .  سبز شدن آن بوده است     زمان

کـه  ک اندازه توانستند روي درصد پوشش سبز گیاه زراعی تأثیرگذار باشند، در حالی  نداشت و هر دو تا ی     

ایـن اخـتالف را   ). 2جدول ( تراکم از نظر تأثیر روي این صفت اختالف مشاهده شد        مختلفبین سطوح   

ط کمتر این رقم و وجود فرصت بیشتر براي در اختیار گرفتن فضا توستوان به پاکوتاهی و تعداد برگ     می

هاي آزمایش نیز نشان داد، در کلیه تیمارهایی که پوشش          طوري که سایر داده   هرز نسبت داد و همان    علف

  . سبز آفتابگردان کمتر توسعه یافته بود، درصد پوشش سبز تاج خروس حداکثر بود

  برگ آفتابگردانسطح 

برگ آفتـابگردان    سطح   خصخروس، شا سبز شدن تاج  در سه رقم مورد مطالعه با افزایش تراکم و زودتر           

 7/41زمان اول سبز شدن و (در شدیدترین حالت رقابت ممکن     ). 2جدول  (دار کاهش یافت    طور معنی به

 2/4 در رقـم آذرگـل، از        69/3بـه   )  شـاهد  (57/4برگ گیاه زراعی از      سطح   ، شاخص )بوته تاج خروس  

ار کاهش پیدا کرد کـه بـه ترتیـب           در رقم آلست   56/2به  ) شاهد (9/3 در رقم هایسان و از       2/3به  ) شاهد(

کاهش حتی تا حدود دو برابر  در رقم آلستار مقدار. شاهد بودندکاهش در مقایسه با  درصد 34 و 24، 19

خروس شود، در رقم آلستار تأثیر تراکم تاج مالحظه می2طوري که در جدول همان. آذرگل نیز رسیدرقم 

نتایج نشان داد که با تأخیر در سبز شدن علـف هـرز از              . روي این صفت بیشتر از زمان سبز شدن آن بود         

برگ گیاه   اهش سطح در بسیاري از تحقیقات نیز ک     . شودتأثیر منفی آن بر سطح برگ آفتابگردان کاسته می        

در مطالعـه کنـزویچ و همکـاران    ). 14 و 7(هـرز گـزارش شـده اسـت        هـاي زراعی بر اثر رقابت با علف     

کـاهش داد، در     درصـد  36برگ آن را تا     هرز با ذرت شاخص سطح    هاي، سبزشدن همزمان علف   )1994(
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دار را در اهش معنـی  برگی ذرت نتوانـست کـ     5-3هاي هرز تا مرحله     حالی که تأخیر در سبز شدن علف      

LAI  تولنار و همکاران  .  ایجاد کند)a1994 ( هـرز  هـاي نیز کاهش سطح برگ ذرت را بر اثر رقابت علـف

          زراعـی نـسبت دادنـد، ولـی تعـداد بـرگ متـأثر از          هـاي گیـاه   گزارش و آن را بـه کـاهش انـدازه بـرگ           

 روز پس از سبز شدن 75قام آفتابگردان در مقایسه میانگین هاي سطح برگ ار. هرز نبودهاي علفرقابت 

بـرگ تـک بوتـه      در این مطالعه با توجه به نحوه تاثیرپذیري سـطح           . نیز این نتیجه را تأیید کرد     ) 1شکل  (

که این صفت بایستی به عنوان معیاري مناسب در تعیین           توان گفت خروس می آفتابگردان از رقابت با تاج    

یم بر فتوسنتز و رشد گیـاه       این صفت با اثر مستق    . رد استفاده قرار گیرد   درجه رقابت نوري بین دو گیاه مو      

به احتمال زیـاد عوامـل      . تـــر را از همان مراحل اولیه رشـــد مشخص کند        تواند رقیب قوي  میزراعی،  

دیگر نظیر اختالف در ارتفاع ساقه که بسیاري از محققان نیـز بـر تـأثیر مـستقیم آن روي رقابـت نـوري                     

  .کنداند، اثر خود را از طریق شاخص سطح برگ اعمال میأکید کردهگیاهان ت

هـاي مختلـف سـبز شـدن          ها و زمـان    روز پس از سبز شدن آفتابگردان، اختالف بین تراکم         75در مرحله   

گانـه  نه  البته، اختالف بین کلیه تیمارهاي      ). 2جدول  (خروس از نظر تأثیر بر این صفت معنی دار شد           تاج

کـه  بـا ایـن   . خروس کمتر از تراکم آن بود     دار شد و تأثیر زمان سبز شدن تاج       ار با شاهد معنی   در رقم آلست  

دار مشاهده نشد، ولی افزایش هاي مختلف اختالف معنیبین سطوح دوم و سوم زمان سبز شدن در تراکم       

تالف اخـ (  بوته دوم تاج خـروس     17و  ) سطوح اول و دوم تراکم    اختالف بین   ( بوته اول تاج خروس      17

توانست سطح بـرگ هـر      ) هاي سبز شدن  در میانگین زمان  (به هر مترمربع    ) بین سطوح دوم و سوم تراکم     

در رقم هایسان تـأثیر زمـان   .  سانتی مترمربع کاهش دهد  1370 و   950بوته آفتابگردان را به ترتیب حدود       

در ایـن رقـم،   . کار شدخروس تا حدي مهمتر بود و تأثیر تراکم بیشتر در سطح سوم آن آش       سبز شدن تاج  

تأثیر رقابت تاج خروس روي کاهش سطح برگ هر بوته آفتابگردان در زمان سـبز شـدن همزمـان بـا آن        

  .بیشتر از زمانی بود که علف هــرز با تأخیر نسبــت به گیاه زراعی سبز شــده بود

 و 5280دود طوري که در سطوح اول و سوم زمان سبز شدن، حـداکثر سـطح بـرگ در آفتـابگردان حـ       به

در رقـم  .  سانتیمترمربع در بوته اندازه گیـري شـد        6297 سانتی مترمربع بود، ولی سطح برگ شاهد         6160

برگ هر بوته را بـه ویـژه در سـطح سـوم         آفتابگردان توانست سطح     باآذرگل نیز فقط سبز شدن همزمان       

    معـادل (انتی مترمربـع     سـ  800خروس نسبت به شاهد کاهش دهد و مقدار این کاهش حـدود             تراکم تاج 

جایی که در وضعیت مشابه مقدار کاهش سطح برگ دو رقم هایسان و آلستار از آن. بود)  شاهددرصد 12

بـود  )  شـاهد  درصد 24( سانتی مترمربع    1120و  )  شاهد درصد 20 (1280نسبت به شاهد به ترتیب برابر       

     کمتـرین تأثیرپـذیري را از رقابـت بـا           توان گفت از نظر ایـن صـفت بیـشترین و          ، بنابراین می  )2جدول  (

  .اندخروس به ترتیب ارقام آلستار و آذرگل متحمل شدهتاج
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آذرگل  هایسان    آلستار  

رقم آفتابگردان 

شکل 1:  سطح برگ تک بوته ارقام آفتابگردان در 75 روز پس از سبز شدن آن در تداخل با تاج خروس نسبت به شاهد بدون علف هرز.

آفتابگردان    شاهد

  

 روز پس از سبزشدن 30-90زمانی آفتابگردان در فاصله   LAIخروس روي تاجمطالعه روند تأثیر تراکم

 آلستار، اختالف بین سطوح نشان داد که در هر سه رقم مورد مطالعه به ویژه رقم پاکوتاه) 2 شکل(آن 

   تا حدودي از همان مراحل اولیه شروع ) هاي سبز شدندر میانگین زمان(خروس مختلف تراکم تاج

خود  را بهLAIالبته، همواره شاهد بیشترین . گرددتر میدرجه اختالف محسوستدریج شود و بهمی

به ویژه در سطح سوم تراکم تاج خروس در رقم هایسان درجه رقابت بین دو جزء مخلوط . اختصاص داد

 روز پس از سبز 75 دو رقم آذرگل و هایسان از مرحله LAIدر طول دوره رشد در حال افزایش بود و 

آلستار در هر سه سطح  رقم LAIکه از این مرحله به بعد شدن به بعد به یک روند ثابت رسید، درحالی

 س از  روز پ45-75زمانیدر فاصله . فتش یاکاه) ن شدهاي سبزدر میانگین زمان(خروس تراکم تاج

 آفتابگردان در سه سطح زمان نسبی سبز شدن تاج خروس به ترتیب LAIسبز شدن، سرعت افزایش 

مربع در روز  متر  سانتی770 و 700، 630مترمربع در روز در رقم آذرگل،   سانتی850 و750،810حدود 

رسد که به نظر می. روز در رقم آلستار محاسبه شدترمربع در م  سانتی600 و 590، 550در رقم هایسان و 

خروس با آفتابگردان موجب کاهش بیشتر سرعت توسعه سطح برگ در آن شروع زود هنگام رقابت تاج

 روز پس از سبز شدن به بعد در تیمارهاي رقابت با 75 رقم آلستار از مرحله LAIرشد منفی . شده است

این امر که ناشی از زودرسی رقم، . ر مقایسه با شاهد در حال پیشروي بودتاج خروس با شدت بیشتري د

 و رسیدن ) روز زودتر از شاهد شروع شد18 و 15، 4که در سه رقم مورد مطالعه به ترتیب  (هاپیري برگ

طور متر مربع در روز و در سطوح مختلف زمان سبز شدن به  سانتی55به مرحله برداشت است، در شاهد 

    پیري برگ گیاه زراعی به هنگام رقابت با . مترمربع در روز محاسبه شد  سانتی400حدود متوسط 

نیز گزارش شده است، می تواند ) 1382(و محمودي ) 1992(علف هاي هرز که توسط هال و همکاران 
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 روز پس از سبز 85-80این امر موجب گردید تا در مرحله حدود . به دلیل شدت محدودیت منابع باشد

طور کامل شروع نشده بود، در شاهد هنوز بهدر تیمار شدن، در حالی که رشد منفی سطح برگ آفتابگردان 

مربع از سطح برگ خود  متر  سانتی410تیمار سبز شدن همزمان تاج خروس، گیاه زراعی روزانه بیش از 

 کنزویچ و همکاران ،)a1994(تولنار و همکاران ، )1992(طبق نظرات هال و همکاران . را از دست بدهد

هاي هرز هاي اصلی در فرآیند تداخل علف یکی از شاخصLAI، )1997(و بوسنیک و سوانتون ) 1994(

بینی کاهش  زراعی و نشان دهنده شدت رقابت است و می تواند به عنوان ابزاري در پیشبا گیاهان

سریع سطح برگ به گسترش زود  بدیهی است که افزایش .عملکرد گیاهان زراعی مورد استفاده قرار گیرد

هاي هرز و گیاهان زراعی در انجامد و این امر در موفقیت رقابتی علفهنگام سایه انداز گیاهی می

 با توجه به تأثیر سطح برگ روي فتوسنتز گیاه زراعی و .هاي کشاورزي بسیار تعیین کننده استاکوسیستم

 توانسته باشد  آفتابگردانLAIخروس با کاهش ه تاجرود کاهمیت فتوسنتز بر عملکرد نهایی، انتظار می

   . داري را در عملکرد آن ایجاد کندکاهش معنی

  دوام سطح برگ آفتابگردان 

خروس موجب افزایش این مطالعه دوام سطح برگ آفتابگردان نشان داد که تأخیر در زمان سبز شدن تاج

در هر سه سطح زمان . شودز شدن آن می روز پس از سب60- 75صفت در هر سه رقم در فاصله زمانی 

که سبز شدن طوريبه ).8شکل ( رقم آلستار پایین تر از دو رقم دیگر قرار داشت LADنسبی سبز شدن، 

 و 8/7، 7/8 گیاه زراعی را از LAD، توانست )هادر میانگین تراکم(خروس نسبت به آفتابگردان زودتر تاج

 5/4 و 3/6، 5/7 شدن تاج خروس در سه رقم مورد مطالعه به  مترمربع در روز در زمان سوم سبز1/5

خروس این نتیجه نشان داد که حتی سبز شدن تاج. مترمربع در روز در زمان اول سبز شدن آن کاهش دهد

 17نیز قادر است دوام سطح برگ رقم آلستار را تا ) هادر میانگین تراکم( روز پس از آفتابگردان 30در 

 آفتابگردان در هر سه رقم کاهش یافت LADخروس، با افزایش تراکم تاج. هدشاهد کاهش د درصد

در میانگین (خروس هاي مختلف تاجاز نظر این صفت، در رقم آلستار اختالف بین تراکم). 5شکل (

) هادر میانگین تراکم(خروس هاي مختلف سبز شدن تاجبیشتر از اختالف بین زمان) هاي سبز شدنزمان

در  بوته 7/41 و 25، 3/8هاي  نسبت به شاهد در تراکمLADدر این رقم کاهش . )5 و 4هاي شکل(بود 

 آفتابگردان LAD.  محاسبه شددرصد 32 و 21، 3/9به ترتیب ) هاي سبز شدندر میانگین زمان( متر مربع

 میزان کاهش  مترمربع در روز فراتر نرفت؛ در حالی که1/4 و 8/4، 5/5در این تیمارها به ترتیب از سطح 

LADتوان گفت که اثر تراکم بنابراین می.  ناشی از افزایش تراکم تاج خروس در دو رقم دیگر کمتر بود   

  . تر از زمان سبز شدن آن بود رقم آلستار مهم  LADهرز بر علف
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شاهد  8.3بوته در مترمربع 25بوته در مترمربع 41.7بوته در مترمربع
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  روز پس از سبز شدن آفتابگردان

   در طول دوره رشدآفتابگردانم ارقابر شاخص سطح برگ بز شدن آن در میانگین زمان هاي س تاثیر تراکم تاج خروس -2شکل 

A: ،آذرگل B: هایسان و C:آلستار   

A

B

C
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شاهد   سبز شدن همزمان با آفتابگردان    

سبز شدن 15 روز پس از آفتابگردان    سبز شدن 30 روز پس از آفتابگردان   
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  روز پس از سبز شدن آفتابگردان

   آن بر شاخص سطح برگ ارقام آفتابگردان در طول دوره رشدي تراکم هانیانگی تاثیر زمان سبز شدن تاج خروس در م-3شکل 

A: ،آذرگل B:و  هایسان C:آلستار   

A
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C
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تأثیر ) b1994(تولنار و همکاران . هرز مهمتر بوددر حالی که در دو رقم دیگر تأثیر زمان سبز شدن علف

      LAD وLAIهرز روي تجمع ماده خشک را در ذرت ناشی از اثر آن روي کاهش هايمنفی علف

 در بسیاري از گیاهان دوام سطح برگ که بیانگر سطح برگ هر بوته در طول زمان است،. دانندمی

رسد که یکی از دالیل کاهش عملکرد آفتابگردان بنابراین، به نظر می ).2( با عملکرد دارد همبستگی قوي

 و در نتیجه کاهش ظرفیت ساخت مواد فتوسنتزي در LADدر تیمارهاي رقابت با تاج خروس، کاهش 

  .طی زمان باشد
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آذرگل  هایسان   آلستار   

رقم آفتابگردان 

شکل  4:  تاثیر رقم آفتابگردان و زمان سبز شدن تاج خروس روي دوام سطح برگ آفتابگردان در 75-60 روز پس از سبز شدن .

سبز شدن 15 روز پس از آفتابگردان سبز شدن همزمان با آفتابگردان سبز شدن 30 روز پس از آفتابگردان
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آذرگل هایسان   آلستار

رقم آفتابگردان

شکل  5:  تاثیر رقم آفتابگردان و تراکم تاج خروس روي دوام سطح برگ آفتابگردان در         75-60 روز پس از سبز شدن   . 

8.3بوته در مترمربع  25بوته در مترمربع  41.7بوته در مترمربع 
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 روز پس از 75-60 آفتابگردان در LADبر ) هادر میانگین تراکم(خروس مان سبز شدن تاجمطالعه تأثیر ز

طور نسبی در رقم خروس بههاي سبز شدن تاج در بین زمانLAD نیز نتیجه داد که اختالف سبز شدن

م آلستار گیري آن شروع شده بود، ولی در رقآذرگل و به ویژه در رقم هایسان از همان مراحل اولیه اندازه

دهد این امر نشان می. هم بودهاي سبز شدن تا حدودي نزدیک بهوضعیت برعکس و اختالف بین زمان

خروس که همانند سایر صفات، در دو رقم آذرگل و هایسان تأثیر زمان سبز شدن مهمتر از تراکم تاج

 سورگوم در تیمارهاي دریافتند که درصد جذب نور و تولید ماده خشک) 2003(ترائور و همکاران . است

هرز بود، ولی میزان رشد و تجمع ماده کشتی آن بیشتر از تیمارهاي کشت مخلوط با علفشاهد تک

این محققان ضمن . هرز در هیبرید پابلند چهار برابر بیشتر از هیبرید پاکوتاه بودخشک در حضور علف

 LAIپابلند و برخوردار از دهاي  روي درصد جذب نور توسط کانوپی، اصالح هیبریLAIتأکید بر نقش 

  .اندهرز مفید تلقی کردههايعلف تلفیقی باال را در دستیابی به اهداف مدیریت

  عملکرد دانه آفتابگردان    

شـاخص  عملکرد دانه آفتابگردان در تداخل با تاج خروس در تیمارهاي مواجه با افزایش پوشش سـبز و                  

 را به ترتیب از     در هر متر از ردیف     بوته علف هرز     3/8 و   7/41ور  رقم آذرگل حض  .  بیشتر بود  سطح برگ 

در ایـن رقـم   . دار در عملکرد دانه تحمل کرد معنیسطوح سوم و دوم زمان سبز شدن به بعد بدون کاهش      

 روز پس از سبز شدن 15 در مرحله در هر متر از ردیف بوته 7/41 به 25 و از 25 به 3/8افزایش تراکم از  

کـاهش  )  کیلوگرم در هکتـار    4171( نسبت به شاهد     درصد 14 و   درصد 7ترتیب حدود   ه را به  عملکرد دان 

یک از تیمارهـاي مـورد مطالعـه نتوانـستد در شـرایط رقابـت بـا تـاج خـروس           در رقم هایسان هیچ  . داد

  کیلـوگرم 1968 کیلوگرم در هکتار در شاهد تـا  3858شاهد تولید کند و عملکرد دانه از         عملکردي مشابه 

        کیلوگرم در هکتار در زمـان دوم سـبز شـدن       2453،  )کاهش  درصد 49(در هکتار در زمان اول سبز شدن        

)  کـاهش  درصـد  16( کیلوگرم در هکتار در زمان سوم سبز شدن علف هـرز             3235و  )  کاهش  درصد 37(

 خـروس  اختالف قابل توجه در کاهش عملکرد دانه با زودتـر سـبز شـدن تـاج    ). 2جدول (افت پیدا کرد    

زیرا زمان سبز شدن علف هرز نسبت به گیاه زراعـی یکـی از مهـم                . نسبت به آفتابگردان مورد انتظار بود     

با توجه به دو برابر شدن درصد       ). 20(ترین عوامل مؤثر در کاهش عملکرد ناشی از علف هاي هرز است             

هاي  خروس فقط در تراکمشود که تاج بوته دوم تاج خروس، معلوم می17کاهش عملکرد دانه با افزایش  

در . تواند بر عملکرد رقم آذرگل تأثیر منفی بیشتري داشـته باشـد         می در هر متر از ردیف     بوته   25باالتر از   

رقم پاکوتاه آلستار درصد بیشتر کاهش عملکرد دانه نسبت به شاهد در مقایسه با تیمارهاي مشابه دو رقم                  

هیبریدهایی از آفتابگردان که ضـمن دارا بـودن ارتفـاع           . دتاج خروس با آن بو     دیگر دلیل بر شدت رقابت    

ساقه بلند، بتوانند در ابتداي فصل رشد با توسعه سطح برگ، تاج پوشش خود را زودتر تکمیـل کننـد، در                   
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