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   هاي هرز بر رشد و عملكرد آفتابگردان علفاثرتاريخ كاشت و دوره بحراني مهار 
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  رازيبخش زراعت و اصالح نباتات دانشگاه ش .استاد 2
  رازيبخش زراعت و اصالح نباتات دانشگاه ش شيار دان. 3
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  چكيده

 1391، آزمايشي در سال ).Helianthus annuus L(هاي هرز آفتابگردانعلف كنترلمنظور بررسي اثر تاريخ كاشت بر دوره بحراني به
تاريخ  . فاكتور اصلي،شدتكرار اجرا  4تصادفي با  هاي كاملدانشگاه شيراز، به صورت كرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوك در

برگي و پايان  9برگي،  6تا ، هرزو بدون علفبا ( هرزعلفسطح  6 ،يفرعفاكتور تير) و  9تير و  2خرداد،  26(كاشت در سه سطح
 رقابت دوره افزايش با ،داد نشان بيولوژيك عملكرد بر هرز هايعلف بحراني دوره و كاشت تاريخ . اثربود دوره رشد آفتابگردان)

 در ترتيب بهگرم  62/38 و 91/49 دانه هزار وزن كمينه و بيشينه .آيدمي بوجود آن در يداريمعن اهشك ،يزراع اهيگ با هرز علف
صد در68/19و  1/14 به ترتيب) ماهريت 9و  2(هايدر تاريخ عملكرد روغنبا گذر تاريخ كاشت، . شد مشاهده دوم و اول كاشت تاريخ

بوجود آمد.  عملكرد روغندر يدار ياهش معنكافت، يش يافزا ياه زراعيدوره رقابت علف هرز با گ هر چه وكاهش نشان داد 
تاريخ كاشت اول بهترين تاريخ بوده و با نتيجه نهايي نشان داد يافت. عملكرد دانه نيز به طور معني داري با تاخير در كاشت كاهش 

  لف هاي هرز در اكثر صفات كاهش معني داري مشاهده شد.افزايش رقابت ع گذر زمان و
  

  عملكرد، هرز هاي علف، بحراني دوره، كاشت آفتابگردان، تاريخ: كلمات كليدي
  مقدمه

هاي هرز بايستي به عنوان راهكاري براي جلوگيري از كاهش غير قابل قبول عملكرد است، علف هرز هايدوره بحراني كنترل علف
بر گياه زراعي اعمال كند،  و حداقل تاثير منفي راكنترل مبارزه با علف هاي هرز به نحوي كه حداكثر نترل شوند. در طي اين دوره ك

. عوامل مختلفي از جمله ژنوتيپ، تراكم و تاريخ ]1[باشدهاي هرز ميهاي كنترل در چارچوب دوره بحراني كنترل علفيكي از روش
توان گفت . مي]1[ باشده بحراني كنترل علف هرز تاثير گذار ميورهرز بر طول د هايلفكاشت گياه زراعي، تراكم و زمان رويش ع

اي بر روي . درمطالعه]4[كه دوره بحراني يك صفت ذاتي در گياهان زراعي نيست، بلكه متاثر از محيط، علف هرز و گياه زراعي است
  . ]3[هفته پس از سبز شدن تعيين مي شود  4 در اين گياهآفتابگردان نشان داده شده كه شروع دوره بحراني كنترل علف هرز 

  
  ها مواد و روش

هاي خرد در مزارع آزمايشي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز انجام شد. اين آزمايش به صورت كرت 1391 زراعي آزمايش در سال
 9تير و  2خرداد،  26تاريخ كاشت در سه سطح ( چهار تكرار اجرا شد. فاكتور اصلي شامل باهاي كامل تصادفي شده و در قالب بلوك

) بدون علف هرز تا شش برگي 1( [كردي به دوره بحراني، در شش سطح هاي هرز با رويعلف سطوحشامل  يفاكتور فرعتير) و 
علف هرز تا شش  ) با4) بدون علف هرز تا پايان دوره رشد آفتابگردان، (3) بدون علف هرز تا نه برگي آفتابگردان، (2آفتابگردان، (

 ،عمليات تهيه بستراز . پس ]) با علف هرز تا پايان دوره رشد آفتابگردان6) با علف هرز تا نه برگي آفتابگردان و (5برگي آفتابگردان، (
 كيلوگرم در هكتار اضافه گرديد. بذور در 100كيلوگرم در دو نوبت، و كود سوپر فسفات تريبل به ميزان  250كود اوره به ميزان 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ٢

سانتي متر ايجاد شده بود  60هاي با فاصله سانتيمتري به صورت دستي بر روي پشته 5متر از يكديگر و در عمق سانتي 15فاصله 
ها در مرحله گرده افشاني و به جهت روز يك بار انجام و طبق 10تا  7كشت شدند. فاصله آبياري بر اساس نياز آبي گياه و تقريبا هر 

دگان توسط پاكت پوشانده شد. محل آزمايش به طور عمده آلوده به علف هاي هرز مهمي همچون تاج جلوگيري از خسات پرن
تاريخ كاشت متفاوت (با فاصله زماني يك هفته از يكديگر) و نوع  3بود كه با توجه به انتخاب خروس، خارشتر، پيچك صحرايي و ...

 تنظيم شد. روز  40تا  10بين دان بر اساس دوره بحراني آفتابگر ،كه آلودگي و عدم آلودگي به علف هرز مي باشدفرعي فاكتور 

 
  تايج و بحثن

 عملكرد بيولوژيك 

درصد كاهش يافت. 95/16، 35/14به ميزان ماه به ترتيب ريت 9و  2در تاريخ  كيولوژيعملكرد بدر اين بررسي با گذر تاريخ كاشت، 
ش يافزا ياه زراعيدار بود .هر چه طول دوره رقابت علف هرز با گيد معندرص 1در سطح  كيولوژيعملكرد بفاكتور علف هرز بر 

به ترتيب  58/471مينه كو  23/980  كيولوژيعملكرد بشينه يبطوري كه بوجود آمد. به كيولوژيعملكرد بدر  يدارياهش معنكافت، ي
 فصل رشد) مشاهده شد. شايد اينتمام طول  علف هرز در با( 6سطح(بدون علف هرز در تمام طول فصل رشد) و  3مربوط به سطح

باشد. بايد توجه به علت اثر دماي دوره رشد و قرار گرفتن مراحل رشد رويشي اين دو تاريخ كاشت، در زمان هايي با دماي باال مي
شد رويشي است، باشد و چون خود معيار و نمادي از رهاي هوايي گياه زراعي ميداشت كه اين صفت برآمده از مجموع وزن اندام

هاي هرز قرار گرفته و سبب نقصان رشد رويشي تواند تحت تاثير عوامل تنش زاي محيطي همچون گرما و علفپس به راحتي مي
 .]4[مطابقت داشت  گردد. نتايج بدست آمده با نتايج ديگر محققين

  
  شده گيري اندازه صفات برخي بر هرز علف و كاشت تاريخ اثر مقايسه ميانگينجدول  - 1 جدول

  (آزمون دانكن) %5اعداد داراي حروف مشترك فاقد اختالف معني دار در سطح  -
با  -4بدون علف هرز تا پايان دوره رشدي آفتابگردان  -3بدون علف هرز تا مرحله نه برگي   -2هرز تا مرحله شش برگي  بدون علف _1علف هرز:  سطح -*

  با علف هرز تا پايان دوره رشدي آفتابگردان. -6تا مرحله نه برگي با علف هرز  - 5هرز تا مرحله شش برگي  علف
  
  

 )هكتار در كيلوگرم(عملكرد دانه (كيلوگرم در هكتار)روغن عملكرد (گرم در مترمربع)بيولوژيكعملكرد (گرم)وزن هزار دانه  تيمار

      فاكتور تاريخ كاشت
 49/91a 767/57aa94/915  2229/76a خردادماه)26(

 38/62c 657/32b b37/786 1867/76a تيرماه)2(
 43/58b 637/38bb57/735  1819/05b تيرماه)9(

      علف هرزسطح*
1 46/08ab 790/17cb75/889  2053/1bc 
2 49/00a 883/45bab14/1001  2280/1ab 
3 51/16a 980/23aa50/1106  2526/5a 
4 41/58bc 599/46dc78/721  1721/1cd 
5 40/33dc 526/04decd45/621 1577/1d 
6 36/08d 471/58e d13/535  1394/3d 
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  وزن هزار دانه 
در تاريخ هاي دوم و سوم به وزن هزار دانه با گذر تاريخ كاشت، وزن هزار دانه هرز بر علف سطحدر بررسي اثر تاريخ كاشت و 

و  91/49وزن هزار دانه  نهيو كم نهيشيب). 1افت (جدول تاريخ كاشت اول كاهش يدرصد نسبت به  69/12و  63/22ترتيب به ميزان 
). در مورد 1(جدول  تاريخ كاشت تفاوت كامالً معني دار بود سطوحبين  ، امامشاهده شد دومكاشت اول و  خيدر تار بيبه ترت 62/38

علف هرز در تمام طول فصل رشد)  مار  (بدونيبه ترتيب مربوط به ت 08/36مينه كو  16/51وزن هزار دانه شينه يعلف هرز نيز ب سطح
اهش وزن هزار دانه در كزان يمرسد اين است كه آنچه مهم به نظر مي). 1(جدول و (با علف هرز در تمام طول فصل رشد) بود 

 هرزبدون علف يمارهايو در تمام طول فصل رشد نسبت به سطوح مشابه در ت نه برگي، شش برگيبا علف هرز در مراحل  يمارهايت
يابد و داري با تاخير در كاشت كاهش ميمحققين بيان داشتند وزن هزار دانه به طور معني. درصد بود 48/29و  7/17، 77/9ب يبه ترت

  .]4[باشد (در اثر تاخير در كاشت) مي اين امر به دليل برخورد دوران رشد رويشي و زايشي با دماهاي باالتر
  

 عملكرد روغن

و  1/14 به ترتيب ) ماهريت 9و  2(در تاريخ  عملكرد روغنها نشان داد با گذر تاريخ كاشت، واريانس دادهنتايج تجزيه در بررسي  
.هر چه طول دوره رقابت علف هرز با  اثر گذار بودنيز عملكرد روغن علف هرز بر  سطح. )1(جدول  دادكاهش نشان درصد 68/19
مينه كو  5/1106 عملكرد روغنشينه يبكه اي گونهبه بوجود آمد.  رد روغنعملكدر يدار ياهش معنكافت، يش يافزا ياه زراعيگ

 اثر دما . به طور كلي)1(جدول  بود )مار (بدون علف هرز) و (باعلف هرز در تمام طول فصل رشديبه ترتيب مربوط به ت آن، 13/535
باتوجه به . يابدكاهش ميبا دماي باال  تاريخ هاييدر  ها،پركردن دانه و بويژه روغن دانه، دوره رشد و قرار گرفتن مراحل زايشي بر

 .نقصان گردد هاي هرز قرار گرفته و دچارزاي محيطي همچون گرما و علفتواند تحت تاثير عوامل تنشاينكه اين صفت به راحتي مي
 در مرحله پر كردن دانهآب  يور كافهوا و عدم حض يگرما ليتواند به دليم روغن كاشت بر عملكرد  خيتارتاثير محققين بيان داشتند 

  .]5[دارد  يدارياثر معن روغن عملكرد يبر رو ميمستقبه طور  باشد، كه
  عملكرد دانه 

 در عملكرد دانه .)P>0.001( درصد معني دار بود 1ها نشان داد، تاريخ كاشت بر عملكرد دانه در سطح نتايج تجزيه واريانس داده  
ولي تفاوت معني داري  تند،درصد نسبت به تاريخ كاشت اول كاهش يافت 42/18و  24/16به ترتيب به ميزان  )رماهيت 9و  2( تاريخ دو

 26به ترتيب در تاريخ كاشت اول ( در هكتار) لوگرمي(ك1819و  8/2229عملكرد دانه . بيشينه و كمينه )1 (جدول را نشان نداند
اه يهرز با گ هاينشان داد، هر چه طول دوره رقابت علفنيز  عملكرد دانهر ر علف هرز بيتاث تير) مشاهده شد. 9خرداد) و سوم (

 در هكتار) عملكرد دانه لوگرمي(ك 5/2526نه يشيو ب 3/1394نه يمكمشاهده شد.  عملكرد دانه بر يدارياهش معنكافت يش يافزا يزراع
اهش كزان يمدر تمام طول فصل رشد) بدست آمد.  مار (با علف هرز در تمام طول فصل رشد) و (بدون علف هرزيب در تيبه ترت
 يمارهايو در تمام طول فصل رشد نسبت به سطوح مشابه در ت نه برگي، شش برگيبا علف هرز در مراحل  يمارهايرد دانه در تكعمل

ري با تاخير در محققين بيان داشتند عملكرد دانه، به طور معني دا .درصد بود 82/44و  84/30، 18/16ب يبدون علف هرز به ترت
. اين كاهش به دليل برخورد دوران رشد رويشي و زايشي با دماهاي باالتر (در اثر تاخير در كاشت)، )1(جدول  مي يابدكاشت كاهش 
  .]2[شودنسبت داده مي

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ۴

  گيرينتيجه
هاي اي محيطي و مواجه با علفزبه دليل برخورد احتمالي با عوامل تنش ،آفتابگردان هاي كاشت ديرهنگامبه طور كلي در تاريخ   

 دقدرت رقابتي خود را از دست داده و سبب كاهش مضاعف رشد محصول و افت عملكرد آن مي گردگياه  هاي باالتر،هرز در تراكم
عالوه بر  تاريخ هاي كاشت دير)نيز(در . علف هاي هرز(در اين پژوهش بهترين تاريخ كاشت، تاريخ كاشت اول به اثبات رسيد)

  . موادغذايي و محيط مناسب استفاده نشده از سوي گياه زراعي) با يك گياه زراعي قوي مواجه نخواهد شدامكانات رشد ( داشتن
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Abstract 
In order to investigate the effect of planting (sowing) date and critical period of weed control on sunflower 
growth and yield, an experiment was carried out in 2012 growing season at Shiraz University. The 
experimental design was split plot based on randomized complete block with four replications. Main plot 
was planting date in three levels (June 16th, 23th and 30th) and sub plot was in 6 levels (weedy & weed free, 
until 6 and 9 leaves stage and during the growing season). Effect of planting date and critical period on 
biological yield, showed that increase of competition period of weeds with this crop, decreasing was 
significantly. Max and min grain weight 49.91 and 38.62 mg, respectively, were observed on first and second 
planting date. Over planting dates, oil function in (23, 30 June) respectively 14.1 and 19.68 percent and by 
increase the period of crop weed competition, there was a significant reduction in oil function. Grain yield 
was also significantly reduced with delay in planting date. Final result showed that the first planting date was 
the best date and with passage of time and increase weed competition, significant decreases were observed 
for most traits. 
  

  
Keywords: Critical period, Planting date, Sunflower, Weed, Yield  
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