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Amaranthus albus)دیرقابت تاج خروس سفریتاث L.)ماده خشک آفتابگردانيرو
(Helianthus annuus L.)

2و سید وحید اسالمی2، سهراب محمودي1محمد جواد بابائی زارچ

ي دانشگاه بیرجند. بیرجند، ایراندانشکده کشاورزدانشجوي دکتري گروه زراعت -1
ي دانشگاه بیرجند. بیرجند، ایراندانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورز-2
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چکیده
،ییبه اندام هوايدیماده خشک تولصیو تخصدیدر تولدیارقام آفتابگردان در مقابل تاج خروس سفییتوانایابیبه منظور ارز

در رجندیدانشگاه بيدانشکده کشاورزیقاتیتکرار در مزرعه تحق3با یکامل تصادفهايدر قالب طرح بلوكلیفاکتوریشیآزما
) وروفلوریپروگرس، رنا،یرقم آقتابگردان (آذرگل، جامع اصفهان، فرخ، س6شامل شیآزماهايماریانجام شد. ت1390- 91سال 

مجموع وزن برگ و ساقه نتایج نشان داد بوته در متر مربع) بود. 15و 10، 5(شاهد، دیتراکم تهاجم تاج خروس سف4و 
مار ینسبت به تسفید، بوته در متر مربع تاج خروس15و5،10با تحت رقابتکیولوژیزیفیدگیآفتابگردان بعد از رسيدیتول

تاج در متر مربعبوته15رقابت یدرصد کاهش داشت. به طور کل56/41و 5/31، 7/22با بترتیبههرزشاهد بدون علف
از کل ماده خشک آفتابگردان را به همراه داشت.يدرصد5/39با آفتابگردان کاهش دیخروس سف

رقابت، کاهش عملکرد، تجمع ماده خشک، وزن برگ.کلیدي: هايواژه

Effect of tumble pigweed (Amaranthus albus L.) competition on dry mater of
sunflower (Helianthus annuus L.)

M. J. Babaie Zarch1, S. Mahmoodi and2 and S. V. Eslami2

1- PhD Student of Department of Agronomy & Plant Breeding, Birjand University, Birjand, Iran
2- Associate Professor of Department of Agronomy & Plant Breeding Birjand University,

Abstract

In order to evaluate the ability of sunflower varieties against tumble pigweed in terms of production and
allocation of dry matter to shoot, a factorial experiment in a randomized complete block design with three
replications was performed in research field at Birjand University in 2011-2012. Treatments included 6
sunflower varieties (Azargol, Jame Esfehan, Farrokh, Sirena, Progress and Euroflor) and 4 tumble pigweed
densities (0, 5, 10 and 15 plants per square meter). The results showed that the total weight of leaves and stems
of sunflower after physiological maturity demonstrated a 22.7, 31.5 and 41.56 percent reduction compared to the
control, respectively, under competition with 5, 10 and 15  plants m-2 of tumble pigweed. Generally competition
of 15 plants m-2 of pigweed with sunflower yielded 39.5 percent total dry matter reduction.
Keywords: competition, yield reduction, dry matter accumulation, leaf weight.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


110

بیولوژي و اکولوژي علفهاي هرز هاي هرز ایرانششمین همایش علوم علف
1394شهریور 12الی 10بیرجند، 

مقدمه 
و در مزارع در مزارع محصوالت تابستانه هستندهرز يهاعلفنیترو فراواننیمهمتریکیخانوده تاج خروس هرزهايعلف

فیبوته در متر رد1/0دهد که رقابت ی). مطالعات نشان م1381و همکاران، يآفتابگردان به وفور مشاهده شده است (شاهرود
Amaranthus palmeri 35کاهش .)2004(مور و همکاران، درصد عملکرد سورگوم شده است5/3تا 8/1منجر به کاهش

یکیدیتاج خروس سف).1389،يرشکاریگزارش شده است (مزینیعملکرد آفتابگردان در رقابت با تاج خروس وحشيدرصد
زراعتدرهرزعلفنیاست. اياریبسیفراوانيرادایمهم از خانوده تاج خروس بود و در منطقه خراسان جنوبهاياز گونه

. از این رو این آزمایش با کندیمشکل مجادیایچون آفتابگردان، ذرت، سورگوم و ارزن در خراسان جنوبتابستانه همیاهانگی
و یارقام آفتابگردان طراحییهواهايبر تجمع ماده خشک در اندامدیمختلف تاج خروس سفهاياثرات تراکمیهدف بررس

اجرا شده است.

مواد و روشها
(برگ، ساقه، دمبرگ و طبق) ییتجمع ماده خشک در اندام هوايرودیمختلف تاج خروس سفهاياثر تراکمیبه منظور بررس

انجام گرفت. رجندیدانشگاه بيدانشکده کشاورزیقاتیدر مزرعه تحق1390- 91در سال زراعی یشآزمایگردانارقام آفتاب
تراکم مختلف تاج 4تکرار اجرا شد. عامل اول شامل 3با یکامل تصادفيهاطرح بلوكبلدر قالیبه صورت فاکتورشیآزما

(آذرگل، سیرنا، پروگرس، یشش رقم آفتابگردان روغنزیبوته در متر مربع، و عامل دوم ن15و 10، 5شامل صفر، دیخروس سف
تابستان با انجام شخم لیمتر شخم زده شد و در اوایسانت30تا عمق زییبود. مزرعه در پایوروفلور، جامع اصفهان و فرخ) 

در هکتار لوگرمیک50و میو سولفات پتاسومیفسفات آمونهاياز کودکیدر هکتار از هر لوگرمیک80و اضافه کردن یسطح
-در هکتار بعد از تنک کردن و مرحله ستارهلوگرمیک50زانیهر مرحله به مدرزده شد. دو مرحله کود سرك اوره سکیاوره د

3×5متر مربع (15برابر زینشیبود. ابعاد هر کرت آزمامتریسانت60کشت هايفیردنیشدن به مزرعه داده شد. فاصله باي
یشافزایطرحازهرزتراکم علفيمطالعه برانیادر. کشت وجود داشتفیرد5شی. در هر واحد آزمامتر) نظر گرفته شد

با گزاگیهر دو طرف به صورت زيدر روزیندیبذور تاج خروس سفوبوته 9گردان با تراکم ثابت استفاده شد.  بذور آفتاب
ریبذور تاج خروس کشت آن با دو روز تأخياز شستويریجلوگياز بذور آفتابگردان کشت شدند. برامتريیسانت20فاصله 

یبرگ8آفتابگردان در مرحله هايشد. تنک کردن بوتهياریاول صورت گرفت و دو روز بعد مزرعه دوباره آبياریبعد از آب
عه به علّت سله اول مزرياریمرحله آب4صورت گرفت. یقیحقیبرگ10تاج خروس در مرحله هايو تنک کردن بوتهیقیحق

. گرفتیبار صورت مکیروز 10تا 7و هر ازیبر اساس نياریبار انجام شد. بعد از سبز شدن آبکیروز 4با فاصله نیبستن زم
کیولوژیزیفیدگیاز مرحله رسبعد.سه مرحله صورت گرفتیطیدستنیبا وجزیغالب مزرعه نهرزهايعلفتیریمد

از هر طرف صورت گرفت و وزن هیمتر حاش5/0متر مربع از آفتابگردان با در نظر گرفتن 5/2برداشت از هر کرت در ابعاد 
با نیانگیمسهیو مقاSASافزارنرمازهادادهانسیوارهیتجزيشد. برايریاندازه گزیطبق، دانه و مجموع وزن برگ و ساقه ن

با استفاده از نرم افزار زیمحاسبات نگردیواشکالوهادرصد انجام شد. نمودار5داريیدر سطح معنFLSDاستفاده از آزمون 
Excelرفتیانجام پذ.

ایج و بحثنت
بوته در متر مربع با 15بههرزتراکم علفشیدر آفتابگردان با افزاافتهیکل ماده خشک تجمع کیولوژیزیفیدگیدر مرحله رس

يباالهايتدر شدژهی) تجمع کم ماده خشک در آفتابگردان به و1386(يرشکاریمدهیدرصد کاهش همراه بود. به عق5/39
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آنها در آفتابگردان نسبت داد. مجموع زشیو رینییپايها-زودرس برگيزرد،يریپلتبه عتواندیمهرزهايرقابت با علف
دربوته15و5،10خروستاجهرزکه با تراکم علفیهنگامکیولوژیزیفیدگیآفتابگردان بعد از رسيدیتولوزن برگ و ساقه

درصد کاهش 56/41و 5/31، 7/22با بیترتبههرزعلفبدونشاهدتماربهنسبتبودرقابتحالدرخروستاجمربعمتر
گزارش زی) ن1386(يشکارریتوسط مدسفیخروسرقابت با تاجکاهش وزن برگ و ساقه آفتابگردان تحت .)1(شکل داشت

بوته تاج خروس در متر مربع سهم وزن برگ از 15حضور مارتیوهرزشاهد بدون علفماریروز بعد از در ت74شده است. در 
شاخص سطح برگ نیمثبت بی) وجود همبستگ1996و همکاران (ی. مورف)2(شکل بود75/21-70/21نیبوتهکل وزن ب

نکته اشاره کردند که نیبه انیرا گزارش داده است. آنها همچنیزراعاهیماده خشک گدیجذب نور و تولزانیم،یزراعاهیگ
همبستگیآنخشکمادهوهرزتوسط علفیافتیدريفوتون فتوسنتزانیو شدت جریزراعاهیشاخص سطح برگ گنیب

یهمبستگهرزهايدر برابر علفیزراعاهانیگیشاخص سطح برگ و قدرت رقابتنیبوجود دارد. گزارش شده است کهیمنف
شتریبیزراعاهی). کروستر و همکاران نشان دادند که هر چه سطح برگ گ2006و همکاران، یمثبت بر قرار است (باغستان

-میافزودههرزبا علفیزراعاهیرقابت گجهیو در نتابدیمیکاهشهرزتوسط علفیافتیدريتابش فعال فتوسنتززانیمباشد، 

گزارش شد که سطح جهینتنیایبا ارزن وحشنیریذرت شيتجاردیبریه23ی). در بررس2006(کروستر و همکاران، شود
).2009ذرت موثر است (سو و همکاران، هايدیبریهیبرگ تک بوته و شاخص سطح برگ در قدرت رقابت

کیولوژیزیفیدگیارقام آفتابگردان در مرحله رسییهوايماده خشک در اندام ها: تجمع 1شکل

کیولوژیزیفیدگیدر مرحله رسدیآفتابگردان تحت رقابت با تاج خروس سفییهواي: تجمع ماده خشک در اندام ها2شکل
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در استفاده از منابع موجود در یزراعاهیبهتر گییتوانالدلیبههرزاز علفيعارهايماریبودن وزن خشک برگ در تشتریب
توان به میراهرزتداخل علفيمارهایکه کاهش وزن خشک برگ در تیهرز بوده است در حالهايعدم حضور علفطیشرا

لیدلنیکه کاهش وزن خشک برگ به ارسدیبه نظر منیچننسبت داد. همیزراعاهیو گهرزهايعلفنیبدیرقابت شدجادیا
با دیتاج خروس سفدهند،یمشیبه سرعت سطح برگ و وزن خشک خود را افزااهانیکه گعیباشد که در مرحله رشد سر

نیاختالل کند. همچنجادیااهیگکرده و در رشد جادیمزاحمت اییبه آب، نور و مواد غذایکه دارد در دسترسیرقابتییتوانا
ییبه منابع غذااهیگیهرز، عالوه بر آنکه دسترسهايزمان رقابت علفشیاست که با افزانیايموضوع نشان دهندهنیا

یاهیکه از نفوذ نور به داخل جامعه گشودیمباعث یزراعاهیگهايبرگيبر روهرزهايعلفاندازيهیساابد،ییکاهش م
که دهدیاز خود نشان ميریگو کاهش چشم،يتزکمتر مواد فتوسنصیبا کاهش فتوسنتز و تخصجهیشده و در نتيریجلوگ

ماده دیکه درصد جذب نور و تولافتندی) در2003. ترائور و همکاران (شودیدر بوته مافتهیآن کاهش ماده خشک تجمع جهینت
رشد و تجمع زانیمولیبود،هرزکشت مخلوط با علفهايماریتازشتریآن بیشاهد تک کشتهايماریخشک سورگوم در ت

داریاگر چه اثرات متقابل معنقیتحقنیپا کوتاه بود. در ادیبریاز هشتریپابلند بدییبرهیدرهرزماده خشک در حضور علف
در رنایبه ارقام فرخ و سنسبتو تجمع ماده خشک در ارقام پابلند همچون اذرگل، پروگرس و جامع اصفهان دینبود اما تول

5/31مربعمتردربوته15بهصفرازهرزتراکم علفشیبا افزازیبود. وزن خشک طبق آفتابگردان نشتریحضور تاج خروس ب
و 5/30، 9/20زانمیبهمربعمتردربوته15و5،10بهصفرازهرزتراکم علفشیبا افزازی. وزن دانه نافتیکاهشدرصد

نشان دهنده کاهش نیهرز به وجود آمده است که ايدرصد کاهش داشت. کاهش وزن طبق در اثر رقابت با علف ها2/40
.حجم مخزن است

رقابت با تاج ریفصل رشد تحت تأثينشان داد که تجمع ماده خشک در آفتابگردان در ابتداقیتحقنیاجینتایطور کلبه
روز بعد از کاشت در حضور تاج خروس 53. کاهش در وزن خشک برگ، ساقه، دمبرگ، طبق از ردگییقرار نمدیخروس سف

تجمع يارقام برانیشد. بقیتحقنیآفتابگردان در اکیولوژیبعملکرددرصد 40منجر به کاهش تاًیمشاهده شد و نهادیسف
رجندیماده خشک نسبت به ارقام پا کوتاه در منطقه بارقام پابلند در تجمع یبه طور کلیماده خشک تفاوت وجود داشت ول

موفق تر بودند.
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