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     چكيده

خـروس،  شدن علف هرز تـاج  هاي مختلف سبزها و زمانپذيري سه رقم آفتابگردان در تداخل با تراكممنظور مطالعه رقابت به
هاي كامل تصادفي در سه تكـرار اجـرا   صورت فاكتوريل در قالب طرح پايه بلوكبه 1383-84هايي در طي دو سال آزمايش

و زمان ) بوته در مترمربع 7/41و  25، 3/8(خروس تاج ، تراكم)آلستار آذرگل، هايسان و(آفتابگردان فاكتورها شامل رقم . شد
هاي تك كشـتي آفتـابگردان از   كرت. بودند) آفتابگردانروز بعد از سبزشدن  30و  15همزمان، (خروس تاج دنسبز شنسبي 

نتايج نشان داد كه سرعت ظهور برگ و فاصله زماني بين . هاي هرز نگهداشته شدندزمان سبزشدن تا برداشت عاري از علف
به بعد در تيمارهاي مربوط به سبز شدن همزمان با آفتـابگردان و  ظهور دو برگ متوالي در آفتابگردان از پنجمين جفت برگ 

زمـان ظهـور   . كنـد بوته تاج خروس در مترمربع در دو رقم هايسان و آلستار روند كاهشي پيدا مـي  7/41و  25سطوح تراكم 
ترتيـب تـا   ه شاهد بهنسبت ب بوته در مترمربع 7/41و  25هاي خروس با تراكمجوانه طبق در تيمارهاي رقابت تمام فصل تاج

در دو رقم هايسان و آلستار زمان سبز شـدن  . درصد در رقم آلستار به تأخير افتاد 47و  38درصد در رقم هايسان و  16 و 15
در رقم آذرگل فقـط سـطح سـوم تـراكم توانسـت روي      . تأثير داشت آفتابگردانگلدهي تا هرز روي زمانشتر از تراكم علفبي

اصالح هيبريـدهاي آفتـابگردان بـا ارتفـاع سـاقه      . به بعد رفع گرديد 75داشته باشد و اين رقابت از روز ارتفاع آن تأثير منفي 
عنـوان  تـوان بـه  ساز خواهد شد و از آن ميهرز مشكلهايخروس و ساير علفها با تاجبلندتر موجب بهبود قدرت رقابتي آن
  .هرز بهره گرفتهايابزاري مفيد در مديريت تلفيقي علف

  
    .سرعت ظهور برگسبز شدن، نسبي ، زمان خروس، تراكمآفتابگردان، تاج: هاي كليديواژه
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  مقدمه
هرز هايبدون در نظر گرفتن متغيرهاي آب و هوايي، كاهش محصول گياهان زراعي بيشتر از رقابت علف

رشد آن  دورةكند و طول اي قوي رشد ميصورت بوتهزراعي به آفتابگردان). Gupta, 2000(شود  ناشي مي
 .Khajehpour, 1995 .( Shahroudi et al(روز متغير است  150تا  90به رقم و عوامل محيطي از  بسته

تره ، سلمه(Solanum nigrum)ريزي ، تاج(Amaranthus retroflexus)خروس تاج) 2003(
(Chenopodium album) اندهرز آفتابگردان معرفي كردههايترين علفو چند علف هرز ديگر را از مهم .

تا  ، موجب شده استC4مندي از مسير فتوسنتزي خروس و بهرههاي تاجباال بودن قدرت رقابتي در گونه
هرز هايها بر عملكرد گياهان زراعي تابستانه مورد توجه محققان علم علف ارزيابي تأثير تداخل منفي آن

  ). Dieleman et al., 1995(واقع شود 
هرز و گياهان زراعي است كه هايتقابل بين علفابط مرو ترينو پيچيدهترين آيند رقابت يكي از مهمفر

رقابت بين گياهان فرآيندي است كه ). Robinson et al., 2002(عوامل متعددي در ايجاد آن دخالت دارند 
تي و طبيعي در گياهان قابليت رقابت يك خصوصيت ذا. آيد بيشتر براي دسترسي به منابع محدود پيش مي

گيري است قابل اندازهها  هرز نيست، بلكه اين ويژگي فقط در مقايسه با ساير گونههايزراعي و يا علف
)Harper, 1965 .(منظور حصول عملكرد كنندگان بذر در تالش براي معرفي ارقامي هستند كه به اصالح

فقيت هرز مو هايباشند، در حالي كه علف 1فنوتيپيپذيري  بيشتر و كارآيي باالتر، داراي كمترين انعطاف
-از مشخصات بارز اكوسيستم). Mc Lachlan, 1992(پذيري فنوتيپي هستند  رقابتي خود را مديون انعطاف

ها رقابت تحت عنوان تالش براي جذب و در اين اكوسيستم. هاي زراعي، نوسانات شرايط محيطي است
هاي هرز كه نسبت به  علف. شودهرز تعريف مي هايو علف مصرف منابع مشترك توسط گياه زراعي

توانند خود را با شرايط موجود سازگار كنند و در پذيري بااليي دارند، مينوسانات محيطي، تحمل و انعطاف
برعكس، گياهان زراعي طي فرآيند اصالح نباتات، . آن شرايط قابليت رشد و توليد خود را حفظ كنند

اند  ه تغيير شرايط محيطي از دست دادهشناسي و فيزيولوژيك خود را نسبت بپذيري ريختانعطاف
)Harper, 1977 .(  

هاي هرز متمركز شده  جهت به حداقل رساندن اثرات علفگياهي در علوم كشاورزي، مطالعه رقابت 
عملكرد، براي تري از ميزان كاهش و برآورد دقيق زراعي تراكم مطلوب گياهرقم و است كه از طريق انتخاب 

 & ,Rahimian-Mashhadi( شودهايي با حداقل مصرف علفكش اعمال ميافزايش كارآيي مديريت سيستم

Shariati, 2003؛Abbasdokht, 2004  .(عقيده بهRadoserida & Holt )1984( رقابت در يك سيستم ،
زني و سرعت رز، زمان جوانههزراعي و علف هرز، مجموع تراكم گياهزراعي و علف زراعي به گونه گياه

هرز و عملكرد گياه زراعي براي قضاوت بنابراين تنها توجه به رابطه تراكم علف. رشد گياهان بستگي دارد
هرز نسبت به گياه در مورد واكنش دو گونه رقيب كافي نيست، بلكه بايستي به عامل زمان سبز شدن علف

                                                 
1 Phenotypic Plasticity 
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شود اي ممكن ميگونهاي و درونگونهرقابت برون تردقيق ترتيب، مطالعه اين به. زراعي نيز توجه شود
اهميت زمان سبز شدن بذر و آرايش ) 1968( Roethآزمايشات ). Zimdahl, 1980؛ 1371راشدمحصل، (

 Dactylis)در اين آزمايش ده بذر علف باغ . فضايي گياهان را در فرآيند رقابت روشن كرده است

glomerata)  فضاي اشغال شده توسط . اي با شرايط يكنواخت كشت شدندروز متوالي در گلخانه 10طي
ها با وزن آن نسبت مستقيم داشت و زماني كه فضاي يك بوته توسط بوته مجاور آن هر يك از گياهچه

  . تسخير شد، رشد آن بوته كاهش يافت
 و (Bidens pillosa) هرز دو دندانهايعلف منظور ارزيابي تأثيرانجام شده در برزيل به مطالعات نتايج

Sida rhombifolia  4 زمان تداخل وهرز در مترمربع بوته علف 64و  32، 16، 8، 4صفر،  تراكمدر سطوح 
حاكي است كه سطوح اول و هاي زراعي سويا بر ويژگي روز بعد از سبز شدن سويا 4روز قبل، همزمان و 

هاي جانبي در اين تحقيق ارتفاع ساقه و تعداد شاخه. روي سويا دارد راري اثر رقابتي بيشت ،تداخل زماندوم 
درصد كاهش ارتفاع ساقه در سطح اول نسبت به سطح  و هرز كاهش يافتهايحضور علف اثر برسويا 
حتي بيشتر از آن هرز هايعلف بااليهاي تراكم دركاهش  اينميزان و  بيشتر درصد 40تداخل زمان  سوم

 هرزباالي علفهاي در سطح اول تداخل و تراكم ويژههبهاي سويا برگسرعت ظهور همچنين . مقدار بود
   ).Nilson et al., 2004( كاهش يافت

Fellows & Roeth )1992 ( در مطالعه تأثير تداخل سورگوم(Sorghum bicolor)  روي سويا
وجود آمدن اختالف ارتفاع بين هرز بايستي قبل از بهكنترل اين علفگيري در دريافتند كه هر گونه تصميم

در اين تحقيق ارتفاع ساقه به عنوان شاخصي . اندازي سورگوم روي سويا انجام شودسويا و سورگوم و سايه
- تاج هرزعدس در تداخل با دو علف ارتفاعديگر،  در مطالعه. هرز شناخته شدبراي تعيين زمان كنترل علف

درصد نسبت به  42 ، حدود(Portulaca oleracea) خرفه و (Amaranthus hybridus) دورگوسرخ
همچنين، در آزمايش انجام شده در دانشگاه ساري  ).Bielinski, 2003(هرز كاهش يافت بدون علف شاهد

و روي رشد  (Xanthium spinosum) خاردارهرز زردينههاي مختلف علفمنظور تعيين اثر تراكمبه
ساقه، سطح هاي گره كاشت، ارتفاع و تعدادهاي هرز در هر متر از رديفعملكرد پنبه، وجود يك بوته علف

 & Alhani(درصد كاهش داد  7/46و  2/30، 4/7، 2/5ترتيب به مقدار خشك پنبه را به برگ و وزن

Bararpour, 2001.(   
از نظر ظهور برگ، مراحل فنولوژيك و ارتفاع اين تحقيق با هدف كمي كردن واكنش سه رقم آفتابگردان 

  .هاي سبز شدن تاج خروس به اجرا درآمدها و زمانساقه نسبت به تراكم
  

  ها مواد و روش
دانشگاه آزاد اسالمي تبريز كشاورزي  در ايستگاه تحقيقات 1383-84آزمايش در طي دو سال متوالي 

سرد با خشكاقليم منطقه از نوع نيمه. تبريز اجرا شدكيلومتري شرق  15پوشان در خلعتواقع در منطقه 
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كمتر از يك و  ECشني،  بافت خاك محل آزمايش از نوع لومي. است مترميلي 268ميانگين بارندگي ساالنه 
pH  است) 5/7– 2/8(ضعيف تا متوسط قليايي .  

تكرار و  سهمل تصادفي در هاي كاصورت فاكتوريل و در قالب طرح پايه بلوكهبدر هر دو سال آزمايش 
 25، 3/8خروس شامل تاج ، عامل تراكم.ام.آلستار آر و 33آذرگل، هايسان  شامل آفتابگردان فاكتور رقم سهبا 
روز بعد از  30و  15، همزمان شاملخروس تاج شدن بزسنسبي  زمان مربع و عاملبوته در متر 7/41 و
هاي در زمان هايي كهخروسترتيب ارزيابي شدت و اثرات رقابت تاج بدين .آفتابگردان اجرا شد بزشدنس

تعداد  .مربع بودمتر 3×4ابعاد هر كرت آزمايشي . ي متفاوت سبز كرده بودند، فراهم شدهامتفاوت و با تراكم
هاي كرت. عدد بودند 30 آفتابگردانارقام  هرزبدون علفسه تيمار شاهد با احتساب  تيمارها در هر تكرار

  . اشته شدنددهرز نگههاياز زمان سبزشدن تا برداشت عاري از علفتك كشتي 
. متر است سانتي 175روز و ارتفاع ساقه  115-125رس با طول دوره رويش آذرگل هيبريد متوسط

روز و آلستار هيبريدي با دوره رشد  105-115هايسان هيبريد متوسط رس و نيمه پابلند با طول دوره رويش 
اين رقم در . باشد متر مي سانتي 160حدود  ارتفاع ساقه رقم آلستار كوتاه،. روز است 95حدود كوتاه و 

  . مقايسه با دو هيبريد ديگر شاخص سطح برگ و تعداد برگ كمتري دارد
تن در هكتار  20شامل افزودن تهيه زمين  عمليات. كشت جو بودين محل اجراي آزمايش سال قبل زيرزم

كيلوگرم در  150 كردناضافه شخم سطحي و متر در پاييز و  سانتي 30شخم به عمق كود دامي پوسيده و 
اوره به كود . بوددر اوايل بهار زني ك سيو د و سولفات پتاسيم آمونيم هكتار از هر يك از كودهاي فسفات

 .به خاك اضافه شد ،تنك بعد ازو  كاشتبه هنگام  قسمت مساويكيلوگرم در هكتار در دو  130مقدار 
ند و تهيه شدج كر بذر و نهال روغني مؤسسه اصالح هايدانهتحقيقات بخش  آفتابگردان از هاي ارقامبذر

 هايدر تاريخ ترتيب، در طي دو سال آزمايش بههاي قارچيبعد از ضدعفوني با سم كاپتان بر عليه بيماري
  .كشت شدند 21/2/84و  15/2/83

براي دو رقم آذرگل و  مترسانتي 25ها روي رديف و فاصله بوتهمتر  سانتي 60هاي كشت فواصل رديف 
متري انجام و بالفاصله آبياري سانتي 3-4كشت بذرها در عمق . براي رقم آلستار بود مترسانتي 20هايسان و 

بعد از هاي آفتابگردان در دو طرف رديف يمترسانتي 10 فاصله درخروس تاج بذرهاي. صورت گرفت
   .ندكشت شد 5به  1بادي در نسبت  با ماسهكردن  مخلوط

صفات مورد . بار انجام شدروز يك 7-10هر  هاي بعديآبياري اول پس از كاشت آفتابگردان و آبياري
جفت برگ حقيقي، ظهور جوانه طبق در رأس ساقه،  تا دوازدهمين هاي تشكيل اولينگيري شامل زماناندازه

   .ارتفاع ساقه بودندگلدهي و رسيدگي در آفتابگردان و 
اي تك تك صفات سپس بر. گانه تجزيه واريانس شدندطور جدااطالعات آزمايش براي هر دو سال به

نس يكنواخت در طول دو سال هاي دو سال از نظر يكنواختي تست و در مورد صفاتي با واريا واريانس
يمارهاي كشت مخلوط آفتابگردان و هاي مربوط به تتجزيه واريانس داده. تجزيه مركب انجام شد آزمايش و
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افزار آماري و با استفاده از نرمتصادفي  هاي كامالًبلوك صورت فاكتوريل و در قالب طرح پايهخروس بهتاج
MSTAT-C با  فوقدسترسي به اطالعات تكميلي، مقايسه تيمارهاي  برايكه جايياز آن. انجام شد

امل تصادفي با هاي كبلوكصورت اي نيز بهجداگانه بود، تجزيه زيادي برخوردار شاهد از اهميتتيمارهاي 
انجام  LSDبر اساس آزمون  هامقايسه ميانگين. انجام گرفت) تيمار شاهد 3تيمار اصلي و  27(تيمار  30
  .شد

  
  نتايج و بحث

 ظهور برگ 

دار در هر بوته آن معنيها نشان داد كه تأثير رقم آفتابگردان روي تعداد برگ نتايج تجزيه واريانس داده
جفت و رقم  12خروس و شاهد، داراي در تداخل با تاج آذرگل و هايسان در تمامي تيمارهادو رقم . است

رسد كه تعداد كل برگ در هر گياه نظر ميبه). انداطالعات درج نشده(جفت برگ بود  11آلستار داراي 
روي ) 1999( Tollenaarو ) Rajcan et al. )2002در مطالعات . باشدبيشتر از محيط تحت كنترل ژنتيك 

در آزمايش (هاي مختلف ذرت و تراكم) در آزمايش اول(خروس تعداد كل برگ توسط تداخل تاج ،ذرت
  . تحت تأثير قرار نگرفت) دوم

سرعت ظهور برگ و فاصله زماني بين ظهور دو برگ متوالي در آفتابگردان از پنجمين جفت برگ به بعد 
خروس در بوته تاج 7/41و  25تيمارهاي مربوط به سبز شدن همزمان با آفتابگردان و سطوح تراكم در 

مشاهده  2و  1هاي طوري كه در شكلهمان. مترمربع در دو رقم هايسان و آلستار روند كاهشي پيدا كرد
ه در مترمربع بوت 3/8هرز در تراكم هاي مختلف سبز شدن علفشود، بين تيمارهاي مربوط به زمان مي

خروس، روند افزايش زمان تا ظهور تاجدار وجود نداشت، ولي در سطوح دوم و سوم تراكم اختالف معني
روز پس از آفتابگردان تا مرحله سبز شدن همزمان  15خروس در از مرحله سبز شدن تاج برگدهمين جفت 

  .دار شديويژه رقم آلستار معنآن با آفتابگردان، در دو رقم مورد نظر به
و  25هاي خروس با تراكمكه زمان ظهور دهمين جفت برگ در تيمارهاي سبز شدن همزمان تاجطوريبه 

از نظر اين . روز در رقم آلستار بود 68و  62روز در رقم هايسان و  65و  63ترتيب بوته در مترمربع به 7/41
عالوه، تأثير بيشتر تراكم به. س از خود نشان دادخروصفت رقم آلستار بيشترين تأثيرپذيري را از رقابت با تاج

زمان الزم تا ظهور دهمين . بوته در مترمربع در هر دو رقم هايسان و آلستار مشهود بود 25نسبت به  7/41
  . روز بود 48و  57ترتيب هرز در دو رقم هايسان و آلستار بهعلف جفت برگ در تيمارهاي شاهد بدون

آسميالتي كاهش پيدا  گياه به موادكانوپي و به تبع آن امكان دسترسي نفوذ نور به داخلبا افزايش تراكم، 
خروس و آفتابگردان در تيمارهاي هاي هوايي تاجرسد كه اين نتيجه از تداخل نسبي اندامنظر ميبه. كندمي

. ناشي شده باشد خروسمربوط به دو رقم مورد نظر و جذب درصدي از سهم نوري آفتابگردان توسط تاج
افزايش  درصد 16شدت نور، سرعت ظهور برگ در ذرت با دو برابر شدن ) Tollenaar )1999در مطالعه 
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از مطالعه همبستگي فيلوكروني برگ با تابش ) 1998( .Brich et alو ) Pokovai et al. )2004 .نشان داد
ترين فواصل يابد و كوتاهت افزايش ميشدشدت نور، فيلوكرون برگ بهنور در ذرت دريافتند كه با كاهش 

  .شودهاي باالي تابش نور مشاهده ميفيلوكروني در شدت
  

  گلدهي و رسيدگي دانه
طبق، زمان تا گلدهي و زمان از خروس بر زمان تا ظهور جوانة سبز شدن تاجمطالعه تأثير تراكم و زمان 

دار است، بين تيمــارها در مقايسه با شاهد معني داد كه اختـالف دانه در آفتابگردان نشانگلدهي تا رسيدگي 
در رقم آذرگل بين سطوح مختلف تراكم و زمان سبز شدن ). 1جدول (دار نبود كه تأثير سال معنيدرحالي

كه براي دو رقم هايسان  حاليدار وجود نداشت، درخروس از نظر زمان تا ظهور جوانه طبق اختالف معنيتاج
   ).2جدول (دار شد لستار اين اختالف معنيو آ
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خروس با اي بود كه زمان ظهور جوانه طبق در تيمارهاي رقابت تمام فصل تاجاين تأثير تا اندازه
و  38درصد در رقم هايسان و  16 و 15ترتيب تا نسبت به شاهد به بوته در مترمربع 7/41و  25هاي  تراكم

خروس بوته تاج 3/8دهد كه غير از سطح تراكم اين نتيجه نشان مي. در رقم آلستار به تأخير افتاد درصد 47
در مترمربع، دو سطح تراكم بعدي در زمان سبز شدن همزمان با آفتابگردان توانستند زمان ظهور جوانه طبق 

ميزان تأخير در ظهور طبق در رقم آلستار در هر . م آلستار به تأخير اندازندويژه رقرا در دو رقم مورد نظر به
كه با توجه به تأثير فاكتورهاي مورد  )2جدول (و برابر رقم هايسان بود دو سطح تراكم مورد نظر بيش از د

نسبي سبز دهد كه تأثير زمان ساير نتايج نشان مي. باشدمطالعه روي سرعت ظهور برگ دور از انتظار نمي
روز سبز شدن زودتر  15كه فقط هرز است، زيرا هرز روي اين صفت بيشتر از تراكم علفشدن علف

خروس در بوته تاج 7/41و  25هاي توانست ظهور جوانه طبق را در تراكم) i15و  i0اختالف بين(خروس  تاج
يسه با شاهد به تأخير ستار در مقاروز در رقم آل 26و  21روز در رقم هايسان و  11و  10ترتيب مترمربع به

سبز شدن مشابه، تأثير بوته در مترمربع در زمان 7/41به  25خروس از كه افزايش تراكم تاج اندازد، درحالي
اختالف بين زمان تا گلدهي ). 2جدول (دار بر زمان ظهور جوانه طبق در اين دو رقم نداشت معني

ويژه تيمارهاي رقابت تمام كه در دو رقم ديگر بهحاليدر. ار نشددآفتابگردان در رقم آذرگل با شاهد معني
از اين ). 2جدول (دار نشان داد خروس در مترمربع، زمان تا گلدهي افزايش معنيبوته تاج 7/41و  25فصل 

دار دار و در رقم آلستار معنيخروس در رقم هايسان غيرمعنينظر، اختالف بين سطوح دوم و سوم تراكم تاج
خروس در مترمربع در مرحله سبز شدن بوته تاج 25نسبت به  7/41دهد كه تراكم مياين امر نشـان . دبو

  .انداخته است همزمان با آفتابگردان، زمان تا گلدهي رقم آلستار را بيشتر به تأخير
  

همراه با شاهد روي صفات تاج خروس  سبز شدن و تراكم زمانتجزيه واريانس مركب تأثير رقم آفتابگردان و  -1جدول 
  مورد مطالعه در آفتابگردان

 
 درجه آزادي

 ميانگين مربعات

 زمان از گلدهي تا رسيدگي زمان تا گلدهي زمان تا ظهور جوانه طبق

1 686/2442/6 سال  356/8  
4361/3  سال \ تكرار  294/6  106/1  

 67/347** 575/366** 473/381** 29 تيمار

 241/0 204/0 310/0 29  سال× تيمار 
  41/6  352/1 116 194/3 خطاي آزمايش

 69/7 10/15 26/12 - (% .C.V)ضريب تغييرات 

    ددهرا نشان مي درصد 1داري در سطح احتمال معني **     
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  صفات مورد مطالعه در آفتابگردان هاي برخي از ينمقايسه ميانگ -2جدول 

 
 جوانهتا ظهورزمان

 )روز( طبق

تاگلدهيزمان
 )روز(

  زمان ازگلدهي
 )روز( تارسيدگي

 عملكرد دانه
(kg/ha) 

  درصد كاهش عملكرد
 نسبت به شاهد 

V1D1I0 5/69  c 80c 5/31 f 3342cd 20 
V1D1I15 5/69  c 7/79 c 0/35 bc 3957ab 2/5  

V1D1I30 69 c 80c 0/37a 4062ab 7/25 

V1D2I0 69 c 80c 7/32e 3109de 5/25 

V1D2I15 33/69  c 5/79 c 7/34 cd 3883b 7 

V1D2I30 33/69  c 5/79 c 7/36 a4033ab 4/3  
V1D3I0 15/69  c 3/79 c 7/32 e 2724fg 7/34  
V1D3I15 15/69  c 7/79 c 5/34 cd 3580c 2/14  

V1D3I30 69 c 2/79 c 2/37 a 4081ab 2/2  
V2D1I0 67/68  c 7/79 c 5/30 g 2151h 2/44  

V2D1I15  69 c 8/79c 5/32e 2732fg 2/29 

V2D1I30  69 c 79c 3/34cd 3509c 9 

V2D2I0  15/79 a 89a 7/30g 2031hi 4/47 

V2D2I15  69 c 79c 0/33e 2556g 7/33 

V2D2I30  85/68 c 8/78c 5/34cd 3238d 1/16 

V2D3I0  5/79 a 5/89a 5/23i 1723j 3/55 

V2D3I15  8/68 c 79c 7/32e 2078h 46 

V2D3I30  69 c 79c 0/34d 2960ef 3/23 

V3D1I0  34/55 d 3/66d 5/31f 1581j 9/49 

V3D1I15  55 d 2/66de 7/21g 1793ij 43 

V3D1I30  55 d 3/66d 7/21g 2038hi 4/35 

V3D2I0  33/75 b 3/85b 8/21g 829lm 7/73 

V3D2I15  15/54 d 2/64f 3/17k 1028kl 4/67 

V3D2I30  15/54 d 3/64ef 8/17k 1226k 61 

V3D3I0  33/80 a 3/90a 0/18k 537h 83 

V3D3I15  85/54 d 3/65def 7/14l 652mn 3/79 

V3D3I30  15/54 d 3/64ef 3/14l 757mn 76 

 - V1  69 c 2/79c 2/15l 4173a شاهد آفتابگردان

 - V2  85/68 c 9/78c 7/35b 3858b شاهد آفتابگردان

 - V3  50/54 d 7/64def 3/30g 3153de شاهد آفتابگردان

LSD (1%) 702/2 76/1 7/25 7/239 -  
 1دار در سطح احتمال  داراي اختالف معنيهاي داراي حداقل يك حرف مشابه  در هر ستون ميانگين. است هاي دو سال هر عدد ميانگين داده

و  25، 3/8هاي  به ترتيب تراكم D3و  D1 ،D2ترتيب ارقام آذرگل، هايسان و آلستار آفتابگردان،  به V3و  V1 ،V2 .دنيستن LSDدر آزمون درصد 
روز پس از  30و  15 همزمان وهاي سبز شدن تاج خروس به صورت  ترتيـب زمان به I30و  I0 ،I15مربـــع و بوته تاج خروس در هر متـر 7/41

  . سبز شدن آفتابگردان هستند
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اين محققان از . مطابقت دارد) Tamado et al. )2002هاي دست آمده از اين تحقيق با يافتهنتايج به
هر دو ( X260و  DK54و ) پابلند( FS2مطالعه تأثير تداخل گاوپنبه بر رشد و عملكرد دانه سه رقم سورگوم 

دريافتند كه زمان گلدهي در تيمار شاهد در هر سه هيبريد يكسان و در تيمارهاي برخوردار از ) پاكوتاه
  . افتدروز به تأخير مي 8و  4ترتيب هرز در دو رقم پاكوتاه بهعلف

است كه در دو رقم هايسان و آلستار زمان نسبي سبز شدن بيشتر از از آن ساير نتايج آزمايش حاكي 
توانند حضور همچنين، اين دو رقم مي. ه استهرز روي زمان تا گلدهي آفتابگردان تأثير داشتتراكم علف

خروس در بوته تاج 7/41و  25 شدن وسبزتلف هاي مخخروس در مترمربع را در زمانبوته تاج 3/8
روز پس از آفتابگردان را بدون تأثير بر زمان تا گلدهي در مقايسه با شاهد  30و  15هاي سبز شدن  زمان

  ).2جدول (تحمل كنند 
خروس، زمان از گلدهي تا رسيدگي آفتابگردان را در هر سه رقم تحت تراكم و زمان نسبي سبز شدن تاج

خروس نسبت به آفتابگردان، مقدار اين صفت در دو تاجشدن طوري كه با تأخير در سبز داد، به تأثير قرار
تراكم، اختــالف بين سطوح  كه در رقم آلستار در هر سه سطح آذرگل و هايسان افزايش يافت، درحاليرقم 

اهد نيز نشان داد كه افزايش مقايسه تيمارهاي مختلف با ش. دار نشدخروس معنيشدن تاجسبز  مختلف زمان
اين نتيجه . دار كاهش داده استطور معنيهرز زمان از گلدهي تا رسيدگي را در رقم آلستار بهتراكم علف
به عبارت ديگر، با افزايش تراكم . تر از زمان سبز شدن آن استهرز مهمدارد كه تأثير تراكم علفمعلوم مي

بوته در مترمربع، زمان الزم از گلدهي تا رسيدگي آفتابگردان از  7/41به  25و از  25به  3/8تاج خروس از 
كاهش يافت، در صورتي كه اين زمان در ) هاي سبز شدندر ميانگين زمان(روز  15به  18و از  18به  22

هرز دهد كه در رقم پاكوتاه آلستار حضور علفروند موجود نشان مي ).2جدول (روز بود  26تيمار شاهد 
. گلدهي آفتابگردان را در مقايسه با شاهد افزايش و زمان از گلدهي تا رسيدگي را كاهش داده است زمان تا

خروس در اين رقم، بيشتر بر روي رسد كه شدت محدوديت منابع ناشي از حضور تاجدر واقع به نظر مي
  .است دار كاهش دادهطور معنيزمان الزم از گلدهي تا رسيدگي دانه مؤثر است و آن را به

  
  ارتفاع ساقه آفتابگردان 

خروس بر روند افزايش ارتفاع ساقه سه رقم آفتابگردان در طول دوره مطالعه تأثير زمان سبز شدن تاج
روز  45ترتيبي كه در دو رقم آذرگل و هايسان تا به. رشد حاكي از وجود واكنش متفاوت بين سه رقم بود

داري را اختالف معني) هادر ميانگين تراكم(مختلف زمان سبز شدن پس از سبز شدن، ارتفاع ساقه در سطوح 
شدن همزمان تاج خروس با آفتابگردان موجب ولي، در رقم آلستار سبز ). 4و  3هاي  شكل(با شاهد نداشت 

به ). 5شكل (گرديد ) روز پس از سبز شدن آفتابگردان 30-45(كاهش ارتفاع ساقه در مراحل ابتدايي رشد 
كاهش نسبت نور (، اين امر از تغيير كيفيت نور رسيده به گياه زراعي )Rohris & Stunzel )2001عقيده 

است و جزء ) هانه تعداد آن(ها شود كه عامل مؤثر در افزايش اندازة سلولناشي مي) قرمز به قرمز دور
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از روز پس  15طور نسبي در تيمار سبز شدن اين وضعيت به. شودهاي گريز از سايه محسوب ميمكانيسم
كه ارتفاع ساقه در سطح سوم زمان سبز شدن همانند ارتفاع ساقه تيمار حاليآفتابگردان نيز مشاهده شد، در

هايي كه با تأخير نسبت به آفتابگردان سبز كرده خروساين نتيجه نشانگر آن است كه كانوپي تاج. شاهد بود
وقوع . اندنور دريافتي توسط آفتابگردان داشتهكمتر تأثير محدودي در تغيير كيفيت بودند، به دليل ارتفاع 

دوم رشد به بعد شروع شد و از آن به بعد نيز با خروس تا حدودي از ماه نسبي بين رقم آذرگل و تاجرقابت 
شاهد بيشترين و تيمار سبز  هاي تيمارالبته، همواره آفتابگردان. رشد ادامه يافت دورةروند ثابتي تا انتهاي 

كاهش ارتفاع بوته را در جامعه گياهي ) Mc-Lachlan )1992. ارتفاع را داشتندهمزمان با آن كمترين شدن 
كاهش شدت نور موجب كم شدن نور . هاي مختلف نسبت دادمخلوط به تغييرات كميت نور در آشكوب

  .دهديشود و رشد گياه مغلوب را كاهش ممؤثر در فتوسنتز مي
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از سبز روز بعد  50هرز با شاهد حدود هاي مختلف سبز شدن علفدر رقم هايسان اختالف بين زمان
شدن آفتابگردان پديدار شد و از آن به بعد بيشترين و كمترين ارتفاع ساقه را تيمارهاي مشابه با رقم آذرگل 

ن از ماه دوم رشد در اين رقم اختالف بين سطوح دوم و سوم زمان نسبي سبز شد. به خود اختصاص دادند
زمان سبز شدن آن افزايش يافت و اين هرز در سطح دوم ترتيبي كه شدت رقابت علفبه به بعد شروع شد،

  ).4شكل (امر موجب كاهش ارتفاع ساقه آفتابگردان شد 
اختالف بين سطوح مختلف زمان نسبي سبز شدن با شاهد در رقم آلستار نه تنها بيشتر از دو رقم ديگر 

زودهنگام رقابت  رسد كه اين امر به دليل شروعنظر ميبه). 5شكل (ها نيز رخ داد بود، بلكه زودتر از آن
كاهش شديد ارتفاع ساقه . اي براي جذب بيشتر منابع موجود و شدت بيشتر آن مربوط استبرون گونه

گلدهي در سه تيمار سبز شدن  توان به شروع زودترآفتابگردان در سطح دوم زمان سبز شدن را مي
از آفتابگردان نسبت داد كه  روز پس 15بوته در مترمربع در  7/41و  25، 3/8هاي خروس با تراكم تاج

در رقم آلستار افزايش اختالف ارتفاع بين شاهد . سرعت افزايش ارتفاع ساقه آفتابگردان را كاهش داده است
و نيز بين ) سبز شدن آنهاي زمان در ميانگين(هرز  ي مربوط به سطوح مختلف تراكم علفبا تيمارها

ز روز پس ا 45از مرحله ) هاي آندر ميانگين تراكم(هرز علفشدن  سبزنسبي تيمارهاي سطوح مختلف زمان 
به دهد كه رقابت بين دو جزء مخلوط از اين مرحله نشان مي) 6و  5هاي  شكل(سبزشدن آفتابگردان به بعد 

در حالت كلي رقم . كه در دو رقم ديگر اين روند مشاهده نشد بعد در حال شدت گرفتن است، درحالي
دارا بودن ارتفاع ساقه بلندتر نسبت به دو رقم ديگر تأثيرپذيري كمتري را از تداخل با آذرگل به دليل 

هرز گاوپنبه با سه رقم از مطالعه تداخل علف )2003(ترائور و همكاران . خروس از خود نشان داد تاج
اين محققان . دسورگوم گزارش كردند كه درصد كاهش ارتفاع ساقه در رقم پابلند كمتر از دو رقم پاكوتاه بو

نتايج مشابهي نيز توسط . هرز به جذب نور نسبت دادندكاهش ارتفاع ساقه را با سبز شدن زودهنگام علف
Mahmoudi )2002 (تره با ذرت گزارش شده استاز مطالعه رقابت سلمه.  

اد كه نشان د) 8و  7، 6هاي شكل(خروس روي ارتفاع ساقه سه رقم آفتابگردان بررسي تأثير تراكم تاج
بسيار ) سبز شدن هايزماندر ميانگين (هرز در رقم آذرگل ارتفاع ساقه در سطوح اول و دوم تراكم علف

نزديك به مقدار شاهد است و فقط سطح سوم تراكم توانست روي ارتفاع آن تأثير منفي داشته باشد و اين 
اع ساقه تيمارهاي مختلف با شاهد در كه ارتفطوريبه. به بعد رفع گرديد 75محدوديت رقابتي نيز از روز 

در رقم هايسان وضعيت متفاوت از آذرگل بود و ارتفاع ساقه آفتابگردان از ). 6شكل (يك سطح قرار گرفت 
روز پس از سبز شدن به بعد از هر سه سطح تراكم متأثر گرديد و اختالف بين شاهد با سه سطح تراكم  45
تأييدي ديگر بر اين نتيجه است كه تأثير زمان نسبي سبز شدن اين امر ). 7شكل (خروس بيشتر شد تاج

رسد كه پيشدستي در اشغال فضا به نظر مي. هرز بر ارتفاع ساقه آفتابگردان از تراكم آن بيشتر استعلف
  .استدر رقابت  عامل مهمي
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هرز زودتر هاياست كه علفاز آن روي آفتابگردان حاكي  )Carranza et al. )1995نتايج مطالعات 

نتايج . دهرز دير سبز شده را داشتنهايبرابر توان رقابتي علف 5/1دليل ارتفاع ساقه بلندتر، سبز شده به
 Alhani & Bararpour، و هرزهايدر رقابت بين عدس و علف) Bielinski )2003مشابهي نيز توسط 

  .گزارش شده است (.Xanthium sp) هرز زردينه خارداردر رقابت بين پنبه و علف) 2001(
رقابت آن با گياه در رقم آلستار نيز بيشترين درجه رقابت را با آفتابگردان سطح سوم تراكم داشت و تأثير 

هرز هم با يكديگر و تر شد و از آن به بعد هر سه سطح تراكم علفبه بعد مشخص 45زراعي از حدود روز 
هرز نسبت به زمان نسبي سبز شدن آن تأثير بيشتر تراكم علف. هم با شاهد از نظر ارتفاع ساقه فاصله گرفتند

شود كه سرعت افزايش ارتفاع سه رقم مشاهده ميدر هر ). 6شكل (در اين رقم نيز تا حدي مشهود است 
خروس به ويژه در دليل رقابت با تاجساقه آفتابگردان در ابتداي دوره رشد بيشتر، ولي در مراحل بعدي به

  .پاكوتاه آلستار كندتر شده است رقم
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خروس در زمان اول سبز شدن روي ارتفاع ساقه رقم هاي باالي تاجاين مطالعه نتيجه داد كه اثر تراكم

دو رقم ولي در . تأثير استهاي پايين تا حدودي بيهاي پايين آن است و در تراكمآذرگل بيشتر از تراكم
خروس روي كاهش ارتفاع ساقه در سطوح مختلف تراكم و در كليه هايسان و آلستار تأثير تراكم تاج

كننده توانايي  ويژه ارتفاع ساقه تعيينانوپي بهساختار ك. هرز تا حدودي يكسان بودهاي سبز شدن علف زمان
كه گياهان به سمت نور رشد  جايياز آن). Hot, 1995؛ Mazaheri, 1999(رقابت براي جذب نور است 

دليل سايه اندازي زياد نسبت به گياهان پاكوتاه بيشتر است و پابلند بهنور در گياهان جذب  كنند و ميزانمي
Gupta )2000 ( نيز بر آن تأكيد دارد، بنابراين، در اين تحقيق ارتفاع كمتر رقم آلستار و ارتفاع بيشتر رقم

  . عنوان شاخصي در تعيين درجه رقابت بين دو جزء مخلوط مد نظر قرار گيردتواند بهآذرگل مي
دانه، هاي آزمايش نيز نشان داد، واكنش سه رقم مورد مطالعه از نظر عملكرد  طوري كه ساير دادههمان

 به طوري كه رقم آذرگل توانست). 2جدول (خروس متفاوت بود شدن تاجسبزهاي ها و زماننسبت به تراكم
ترتيب از سطوح دوم و سوم زمان نسبي سبز شدن به را بهدر مترمربع بوته تاج خروس  3/8و  7/41وجود 
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در رقم هايسان، روند كاهش عملكرد دانه تا حدي . دار در عملكرد دانه تحمل كندمعنيبعد بدون كاهش
خروس رايط رقابت با تاجيك از تيمارهاي مورد مطالعه نتوانستند در شمتفاوت از رقم آذرگل بود و هيچ
 1968كيلوگرم در هكتار در شاهد تا  3858كه عملكرد دانه از طوريبه. عملكردي مشابه با شاهد توليد كنند

كيلوگرم در هكتار در زمان دوم سبز  2453، )كاهش درصد 49(ر هكتار در زمان اول سبز شدن كيلوگرم د
در ميانگين ) كاهش درصد 16(ان سوم سبز شدن ر هكتار در زمكيلوگرم د 3235و ) كاهش% 37(شدن 
در رقم پاكوتاه آلستار وجود . خروس بودتر از تراكم تاجها كاهش يافت و اثر زمان سبز شدن مهمتراكم

كيلوگرم در  218و  397، 457اختالف كمتر بين سطوح اول و سوم زمان نسبي سبز شدن و توليد حدود 
و  1142، 1047و توليد حدود در مترمربع خروس بوته تاج 7/41و  25،  3/8هاي ترتيب در تراكمهكتار به

ترتيب در سطوح اول، دوم و سوم زمان نسبي سبز شدن تأكيدي مجدد بر اهميت كيلوگرم در هكتار به 1287
در اين رقم، . خروس از نظر تأثير منفي بر عملكرد دانه آفتابگردان بودتراكم نسبت به زمان سبز شدن تاج

د بيشتر كاهش عملكرد دانه نسبت به شاهد در مقايسه با تيمارهاي مشابه دو رقم ديگر دليل بر شدت درص
دليل قدرت در ارقام پاكوتاه گياهان زراعي، به. هاي قبل نيز نتيجه شدكه در بخش خروس بود رقابت تاج

در مزرعه، نسبت به  هرزشود كه با ظهور تعداد معدودي علفهرز، توصيه ميهايرقابت كمتر با علف
طور كلي، اصالح هيبريدهاي آفتابگردان به). 22و  21، 15(اجراي عمليات كنترل در اولين فرصت اقدام كرد 

ساز خواهد هرز مشكلهايخروس و ساير علفها با تاجبا ارتفاع ساقه بلندتر موجب بهبود قدرت رقابتي آن
  .هرز بهره گرفتهايمديريت تلفيقي علفعنوان ابزاري مفيد در توان بهشد و از آن مي
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