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هرز تاج سطوح مختلف نيتروژن بر رشد و عملكرد آفتابگردان در شرايط رقابت با تراكم هاي مختلف علف ر به منظور بررسي اث
تكرار بود. تيمارها  3طرح آزمايشي اسپليت پالت با  انجام شد. شيراز دانشگاه خروس آزمايشي مزرعه اي در دانشكده كشاورزي

، 0( خروس تاج و تراكم علف هاي هرز اصليهاي  نبع اوره) به عنوان كرتكيلوگرم در هكتار از م 225و  150، 75شامل نيتروژن (
رقابت علف هاي هرز نيز منجر به كاهش معني داري در  نتايج نشان داد بوته در مترمربع) به عنوان كرتهاي فرعي بودند. 20، 10، 5

بوته در متر مربع) كاهش معني داري را  5هرز (عملكرد و اجزاي عملكرد آفتابگردان شد به طوريكه حتي تيمار كمترين تراكم علف 
بوته  10و  5درصد). تيمارهاي  58بوته علف هرز به دست آمد ( 20در اين صفات داشت. بيشترين ميزان كاهش عملكرد در تيمار 

م علف هاي هرز درصد كاهش در عملكرد آفتابگردان ايجاد كرد. برهمكنش نيتروژن و تراك 45و  28علف هرز در متر مربع به ترتيب 
كيلوگرم به بعد  75كه افزايش نيتروژن از سطح  معني دار بود. افزودن نيتروژن نتوانست از اثر كاهشي علف هاي هرز بكاهد. به طوري

بوته علف هرز در متر مربع افزايش معني داري را در عملكرد ايجاد نكرد. به طور كلي نتايج نشان داد  10در تيمارهايي با حضور 
كيلوگرم نيتروژن در هكتار ولي در  150بهينه قابل توصيه به كشاورزان در شرايطي كه علف هاي هرز وجود نداشته باشد  ميزان

 كيلوگرم نيتروژن در هكتار مي باشد. 75ميزان با آلودگي علف هاي هرز تاج خروس  مزارعي

 
 نيتروژن. رقابت، دانه روغني، كود تاج خروس، : كلمات كليدي

  
  مقدمه

شرايط آب و هوايي، باال بودن  بيشتركه بدليل سازگاري با  استدانه هاي روغني  يكي از (Helianthus annuus) ابگردانآفت
نداشتن كلسترول، كوتاه بودن دوره رشد آن و امكان كشت به عنوان محصول دوم بعد از برداشت گندم و  دليلكيفيت روغن آن به 

توليد آفتابگردان در صورت استفاده مناسب پژوهش ها نشان داده است كه ). 4( مي شود بمحسوجو، به عنوان يك گياه روغني مهم 
 عناصر مهمترين از نيتروژن. )4سوس مي باشد (كودهاي شيميايي در عملكرد آفتابگردان مح ). تاثير7از كودها مي تواند افزايش يابد (

استفاده بي رويه از . داز جمله آفتابگردان دار زراعي گياهان عملكرد افزايش در بسزايي نقش و مي باشد گياهان موثر در رشد غذايي
و در نتيجه آلودگي مواد غذايي مصرفي انسانها شده است. از طرفي استفاده بي رويه از  محيط زيستكودهاي شيميايي باعث آلودگي 

 مصرفي توسط دام و انسان شده استكودهاي شيميايي به خصوص كودهاي نيتروژن دار باعث آلودگي آب و حتي گياهان زراعي 
و آفتابگردان و قدرت رقابتي زياد اين   (Amaranthus retroflexus)همزماني جوانه زني و ويژگي هاي رشدي تاج خروس .)5(

گزارش شده است استفاده از كود نيتروژن مي تواند  .در مزارع آفتابگردان مشكل شود علف هرز باعث شده است كنترل اين علف هرز
نشان داده اند افزايش  زيادي مطالعاتروابط رقابتي بين گياهان زراعي و علف هاي هرز موجود در مزرعه را تغيير دهد به طوريكه 
بنابراين هدف از اين پژوهش ). 3،5كود نيتروژن باعث افزايش قدرت رقابت علف هاي هرز نسبت به گياهان زراعي مي شود (

  لف هرز تاج خروس بر عملكرد و اجزاي عملكرد آفتابگردان بود. بررسي اثر نيتروژن و تراكم هاي ع
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  مواد و روش ها
مختلف  تراكم هايسطوح مختلف نيتروژن بر رشد و عملكرد آفتابگردان در شرايط رقابت با  اثر وهش حاضر به منظور بررسيپژ

 225و  150، 75نيتروژن (تيمارها شامل  تكرار بود. 3انجام شد. طرح آزمايشي اسپليت اسپليت پالت با  ز تاج خروسعلف هر
به عنوان كرتهاي  بوته در مترمربع) 20، 10، 5، 0و تراكم علف هاي هرز ( اصليبه عنوان كرتهاي ) از منبع اوره كيلوگرم در هكتار

بود. بذرهاي عمليات تهيه زمين شامل شخم، دو ديسك عمود بر هم، ايجاد جوي و پشته، ايجاد نهرها و كرت بندي  فرعي بودند.
علف هرز به صورت وزني بر اساس تراكم مورد نظر در هر كرت به طور تصادفي پخش شد. براي اطمينان از دستيابي به تراكم مورد 

برخي صفات اندازه گيري شده در اين آزمايش عبارت بودند از قطر طبق، تعداد دانه  متر مربعي استفاده شد. 25/0نظر از كوادراتهاي 
مورد تجزيه  SAS (2002). داده هاي آزمايشي با استفاده از نرم افزار آماري فتابگردانآن هزاردانه و عملكرد دانه در طبق، وز

   واريانس قرار گرفت و ميانگين ها بر اساس آزمون دانكن مورد مقايسه قرار گرفت. 
  

  نتايج و بحث
. بيشترين ميزان وزن هزاردانه )1(جدول  روژن در هكتار به دست آمدتيكيلوگرم ن 150عملكرد دانه آفتابگردان در تيمار بيشترين ميزان 
صفت كيلوگرم نيتروژن در هكتار تفاوت معني داري نداشت.  75كيلوگرم كود نيتروژن به دست آمد كه با تيمار  150نيز در تيمار 

كيلوگرم در هكتار به دست آمد  225بق در تيمار ترين ميزان قطر طهي با وزن هزاردانه داشت. اما بيشتعداد دانه در طبق نيز روند مشاب
   مشابه بود.   )1390قلي نژاد و ساجدي (اين نتايج با يافته هاي  كيلوگرم در هكتار تفاوت معني داري نداشت. 150كه با تيمار 

تي تيمار كمترين رقابت علف هاي هرز نيز منجر به كاهش معني داري در عملكرد و اجزاي عملكرد آفتابگردان شد به طوريكه ح
بيشترين ميزان كاهش عملكرد در تيمار . )2(جدول  بوته در متر مربع) كاهش معني داري را در اين صفات داشت 5تراكم علف هرز (

در درصد كاهش  45و  28بوته علف هرز در متر مربع به ترتيب  10و  5درصد). تيمارهاي  58( بوته علف هرز به دست آمد 20
ن ايجاد كرد. علف هاي هرز رقابت كننده هاي قوي براي منابع محدودي همچون آب، مواد غذايي و نور مي باشند عملكرد آفتابگردا

  ).5كه باعث كاهش عملكرد كمي و كيفي در گياهان زراعي مي شوند (
برهمكنش نيتروژن و تراكم علف هاي هرز معني دار بود. افزودن نيتروژن نتوانست از اثر كاهشي علف هاي هرز بكاهد. به طوريكه 

افزايش معني داري را در عملكرد  بوته علف هرز در متر مربع 5كيلوگرم به بعد در تيمارهايي با حضور  75افزايش نيتروژن از سطح 
 (Brassica napus) و كلزا (Sinapis arvense)در مطالعه رقابت خردل وحشي ) نيز2011ري (نادري و غدي ايجاد نكرد.

بوته علف هرز به بعد افزايش نيتروژن باعث افزايش عملكرد كلزا نشد و تنها باعث افزايش قدرت رقابتي  10از تراكم  گزارش كردند
معني دار  بوته علف هرز در متر مربع نيز باعث كاهش 20ر تراكم كيلوگرم نيتروژن در هكتار د 225و  150افزودن خردل وحشي شد. 

 شد. بوته علف هرز در متر مربع 20و تراكم هكتار   در كيلوگرم نيتروژن 75نسبت به تيمارهاي  در عملكرد آفتابگردان بيشتري
يتروژن نه تنها باعث افزايش افزايش سطوح باالي ن ،گزارش كردند در تراكم هاي باالي علف هاي هرزپژوهشگران ديگري نيز 

عملكرد گياه زراعي نخواهد شد بلكه منجر به افزايش قدرت رقابت علف هاي هرز نسبت به گياه زراعي و در نتيجه كاهش عملكرد 
د در شرايطي كه علف هاي هرز وجوبه طور كلي نتايج نشان داد ميزان بهينه قابل توصيه به كشاورزان  ).1،3گياه زراعي خواهد شد (

كيلوگرم  75ولي در مزارعي كه كنترل علف هاي هرز به خوبي انجام نشده است ميزان  كيلوگرم نيتروژن در هكتار 150نداشته باشد 
 مي باشد. نيتروژن در هكتار
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 تروژنيم سطوح مختلف نكترا ين صفات برايانگيسه مي. مقا1جدول
 ن صفاتيانگيم  
 قطر طبق  تروژنيسطوح ن

  متر) ي(سانت 
  دانه 1000وزن  عداد دانه در طبقت

  (گرم) 
  ردكعمل

  تار)كلوگرم در هكي( 
75  a3/16 a74/946 a 79/55   c48/643  
150  b1/14 a73/888 ab 75/49  a 36/630  
225  b7/13 b782 b 96/47  b 94/475  

  ).% 5دانكن اعدادي كه داراي حروف مشابه مي باشند معني دار نيستند (
  
  

 هرزيم علف هاكتراين صفات برايانگيسه مي.  مقا2جدول
 ن صفاتيانگيم 

  م علف هرزكترا
  (بوته در متر مربع) 

 قطر طبق
  متر) ي(سانت 

  دانه 1000وزن تعداد دانه در طبق
  (گرم) 

  ردكعمل
  تار)كلوگرم در هكي( 

0  a8/16 a33/974 a36/62  a36/698  
5  b4/15 b97/882 b11/54  b64/499 

10  c9/13 b25/879 b47/49  c92/383  
20  c8/12 c42/753 c72/38  d72/288  

  ).% 5 دانكناعدادي كه داراي حروف مشابه مي باشند معني دار نيستند (
  

Response of yield and yield components of Sunflower to nitrogen under weed competition condition 
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To study the effects of nitrogen levels on growth and yield of sunflower in competition with redroot pigweed 
densities, a field experiment at the college of Agriculture, Shiraz University was conducted. Treatments 
consisted of nitrogen (75, 150 and 225 kg ha-1 as urea) as main plots and weeds density (0, 5, 10 and 20 
plants m-2) as sub plots. Results showed that Weed competition led to a significant decrease in yield and 
yield components of sunflower so that even the lowest weed density (5 plants m-2) was significantly lower in 
these traits. Maximum of the yield reduction was obtained in 20 weed plant-1 (58%). 5 and 10 weed plants m-

2 caused 28% and 45% yield reduction, respectively. Interaction of nitrogen and weed density was 
significant. Adding nitrogen could not reduce the detrimental effect of weeds. Increased nitrogen levels 
above 75 kg N ha-1 in 5 weed m-2 infested plots did not induce significant increase in sunflower yield. In 
general, the results showed that the optimum level advisable to farmers is 75 kg N ha-1 and 150 kg N ha-1 in 
weed free and weed-infested fields, respectively.  
Keywords: Redroot pigweed, Competition, Oilseed, Nitrogen fertilizer. 
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