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  چکیده
ـ به منظـور ارز باشد. هاي هرز آفتابگردان در منطقه بیرجند میترین علف) یکی از مهم.Amaranthus albus Lتاج خروس سفید ( قـدرت   یابی

دانشکده  یقاتیتکرار در مزرعه تحق سهبا  یکامل تصادف هايدر قالب طرح بلوك لیفاکتور یشیآزما ،دیارقام آفتابگردان در مقابل تاج خروس سف یرقابت
) (آذرگـل، جـامع   .Helianthus annuus L( تـابگردان فرقـم آ  شـش شامل  شیانجام شد. فاکتورهاي آزما 1391در سال  رجندیدانشگاه ب يکشاورز

نشان داد سبز شدن سریع، سرعت  جیبوته در متر مربع) بود. نتا 15و  10، 5، 0( دیخروس سفتراکم تاج  چهار) و وروفلوریپروگرس،  رنا،یفرخ، س هان،اصف
 یرقابت رتقد شیصفات مؤثر در افزا نتریروز بعد از کاشت مهم 53تا  17سطح برگ از  شیسرعت افزا و بعد از کاشت ییروز ابتدا 53ارتفاع در  شیافزا

تر، سرعت افزایش ارتفاع و سرعت افـزایش سـطح   رقم جامع اصفهان به علت سبز شدن زوداست.  دسفی خروس تاج هاي هرزعلفآفتابگردان در برابر 
تاج خروس سفید داشت. ارقام پروگرس، آذرگل، یوروفلور و فرخ نیز ارقامی  هاي هرزعلفبرابر  روز بعد از کاشت بیشترین قدرت رقابتی را در 24برگ در 

 تر سبز شدن، سرعت کم در افزایش ارتفاع و سطح برگ رقمی با قدرت رقابتی ضعیف بود.با قدرت رقابتی متوسط بودند. رقم سیرنا نیز به علت دیر
  
  گبر سطح ارتفاع، افزایش سرعت ز،هرعلف تودهستیرقابت، ز :يدیکل هايژهوا

  
    1 مقدمه
 هاي هـرز از هاي نوین در جهت حذف علفرغم توسعه روشعلی

تـرین مشـکالت تولیـد    هـا همچنـان از عمـده   مزارع کشـاورزي، آن 
). Mahmoodi et al., 2010آیند (محصوالت کشاورزي به شمار می

هـاي زراعـی بسـیار    هاي هرز براي بازده سیسـتم مدیریت مؤثر علف
ها نیز منجر بـه  کشتعیین کننده است ولی کاربرد وسیع و مکرر علف

ها شده، که اغلب افزایش هزینه لف کشهاي مقاوم به عظهور بیوتیپ
). امـروزه  Eslami et al., 2006هاي هرز به همراه دارد (کنترل علف

بـه سـمت کـاهش مقـدار      هـاي هـرز  علفهاي جامع مدیریت راهبرد
ها سـوق یافتـه   بردن عمر مفید آنکش در محیط و باالمصرف علف
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هرز، بـر  هاي هاي زیست محیطی ناشی از کنترل علفاست. آلودگی
کند. اسـتفاده از گونـه  هاي جایگزین تأکید میضرورت توجه به روش

-هاي زراعی و ارقام گیاهان زراعی با قدرت رقابتی باال در برابر علف
). Saadatiyan et al., 2012کارهاسـت ( هاي هرز یکـی از ایـن راه  

چون نیـام هاي هرز (همگیاهان با قدرت رقابتی ضعیف در برابر علف
 ) معموالً داراي ارتفاع و بنیه کم هستند. به طور کلی غالت دانهداران

هسـتند و  داراي توان رقابتی بیشتري  ايهاي دانهریز نسبت به لگوم
 دارند هرز هايعلف برابر در ینیز قدرت رقابتی متوسط یگیاهان روغن

)Upadhyaya & Blackshow, 2007.(  
 درت رقـابتی گیاهـان،  دهد عالوه بر تفاوت قتحقیقات نشان می

 در یزراع اهانیگ لفتمخ ارقام یرقابت قدرت در يامالحظه قابل تنوع
. نتایج تحقیقات روي قدرت رقابتی دارد وجودنیز  رزي ههاعلف برابر

 ,.Oryza sativa L. ()Zhao et al( ارقام در گیاهانی همچون برنج

)، Triticum aestivum L.( )Lemerle et al., 2006( )، گندم2006
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 )، ذرت شـیرین Glycine max L. ()Jannink et al., 2000(سـویا  
)Zea mays L. var.saccharata( )So et al., 2009ــو  )، ج
)Hordeum vulgare L.( )Watson et al., 2002) عدس ،(Lens 

culinaris L.) (Hamzei el al., 2016ــابگردان  ) و آفتـ

)HeIianthus annuus L.( )Mirshekari, 2012( یـره همگـی   و غ
-مؤید تفاوت قدرت رقابتی ارقام مختلف گیاهان زراعی در برابر علف

هاي هرز قدرت رقابتی گیاهان زراعی در برابر علف باشد.هاي هرز می
اي و ارقـام مختلـف   هـاي متفـاوت گونـه   بر اساس ترکیبی از ویژگی
تبط بـا تـوان   که به طور مکـرر مـر   یصفاتمعرفی شده است. از بین 

تـوان  یم ،اندشده یمعرفمختلف گیاهان زراعی ارقام  انیدر م یرقابت
توسعه بـرگ،   زانیبذر، م هیبن شه،یر عیبه سرعت سبز شدن، رشد سر

 تاج پوش عیو ساقه، بسته شدن سر شهیدر ر زیست توده عیتجمع سر
 ,.Zand & Beckie, 2002; Watson et al(اشاره کرد  اهیو ارتفاع گ

توانـایی رقـابتی بـا دو شـاخص توانـایی جلـوگیري از رشــد        ).2002
و  هاي هرزعلفیا همان کاهش شاخص زیست توده  1هاي هرزعلف

و یا همان شـاخص   2هاي هرزعلفنیز شاخص تحمل گیاه زراعی به 
شود. توانایی جلـوگیري از  گیري میجلوگیري از کاهش عملکرد اندازه

 هـاي هـرز  علففظ عملکرد در حضور و توانایی ح هاي هرزعلفرشد 
شود، لذا بهتر است این هاي متفاوتی در گیاه ایجاد میتوسط مکانیزم

شوند، چرا که ممکن اسـت ایـن دو شـاخص     دو مفهوم از هم تفکیک
). جدا کردن این Jordan, 1993لزوماً در یک رقم وجود نداشته باشد (

 Lemerleت (اي مشکل اسـ هاي مزرعهها از هم در آزمایششاخص

et al., 2001 اما، شواهدي وجود دارند که تنوع ارقام گیاهان زراعی .(
ممکـن اسـت بیشـتر از     هـاي هـرز  علف رشد از جلوگیري تواناییدر 

). به عالوه از آن Jordan, 1993باشد ( هاي هرزعلف به هاآن تحمل
جمعیـت   هـاي هـرز  علـف  رشد از جلوگیري توانایی جایی که شاخص

تواند به عنوان خصوصیت کند، میهرز را در آینده کنترل میهاي علف
تري مورد توجه قـرار گرفتـه و بنـابراین کـاربرد بیشـتري در      مطلوب
 ,.Jannink et alداشـته باشـد (   هاي هـرز علفهاي مدیریت برنامه

2000; Jordan, 1993.(  
) (تاج .Amaranthus albus Lتاج خروس سفید ( هاي هرزعلف

هـاي هـرز   تـرین علـف  ترین و سـمج ) یکی از خطرناكخروس غلتان
منطقه خراسان جنوبی است که ساالنه خسارت زیادي به محصوالت 
                                                        
1- Weed suppressive ability 
2- Crop tolerance 

کند. هدف از این تحقیـق بررسـی قـدرت رقـابتی     فصل گرم وارد می
 -شش رقم آفتـابگردان روغنـی و معرفـی مهمتـرین صـفات مورفـو      

 هاي هـرز علفا ها در شرایط تداخل بفیزیولوژیکی مؤثر بر رقابت آن
 باشد.تاج خروس سفید در منطقه بیرجند می

  
  هامواد و روش

هاي کامـل  این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك
 دانشگاه کشاورزي دانشکده تحقیقاتی مزرعه تصادفی با سه تکرار در

 عـرض  بـا  بیرجنـد،  – کرمـان  جاده کیلومتري هشت در واقع بیرجند
 و شـرقی  59◦و 13′ جغرافیـایی  طـول  شـمالی،  32◦و 56′ جغرافیایی

انجام گرفت. عامل اول  1391دریا در سال  سطح از ارتفاع متر 1480
شش رقم آفتابگردان روغنی شامل آذرگل، جامع اصفهان، فرخ، سیرنا، 

) و عامل دوم چهارم تراکم تاج خـروس  1پروگرس، یوروفلور (جدول 
متـر مربـع) بـود. برخـی از      بوته در 15و  10، 5(شاهد)،  سفید (صفر

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعـه مـورد آزمـایش نیـز در     
 ذکر شده است. 2جدول 

مزرعه مورد نظر که در فصل قبل در زیر کشت ذرت بود است در 
سانتی متر شخم زده شد و در اوایل تابستان با انجام  30پاییز تا عمق 

-تار از هر یک از کودکیلوگرم در هک 80شخم سطحی و اضافه کردن 
کیلوگرم در هکتـار اوره   50هاي فسفات آمونیوم و سولفات پتاسیم و 

 50دیسک زده شد. دو مرحله کود سرك اوره در هر مرحله به میـزان  
اي شــدن کیلــوگرم در هکتــار بعــد از تنــک کــردن و مرحلــه ســتاره

سانتی  60هاي کشت آفتابگردان به مزرعه داده شد. فاصله بین ردیف
متر) نظر گرفته  3×5متر مربع ( 15تر بود. ابعاد هر کرت آزمایش نیز م

شد. در هر واحد آزمایش پنج ردیف کشت وجود داشت. در این مطالعه 
 Mahdavi(از طرح افزایشی استفاده شـد   هاي هرزعلفبراي تراکم 

Damghni et al., 2009( 
 5/18بوته در متر مربع با فاصله  نُهردان با تراکم ثابت گبذور آفتاب

کشت شدند.  15/4/1391 خیدر تار فیطرف رد کی يرو متر یسانت
بذور تاج خروس سفید نیز در روي هر دو طرف به صورت زیگزاگ با 

متر از بذور آفتابگردان کشت شدند. براي جلوگیري از سانتی 20فاصله 
از آبیـاري   شستشوي بذور تاج خروس کشت آن با دو روز تأخیر بعـد 

اول صورت گرفت و دو روز بعد مزرعه دوباره آبیاري شد. تنک کردن 
-هاي آفتابگردان در مرحله هشت برگی حقیقی و تنک کردن بوتهبوته

  هاي تاج خروس در مرحله ده برگی حقیقی صورت گرفت.
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 ه ارقام آفتابگردان نوع، مبدأ، تیپ رشدي و وزن هزار دان - 1 جدول

Table 1- Class, origin, growth type and 1000- seed weight of sunflowers cultivars 
  نوع  رقم

 Variety type  
  مبدأ رقم

Cultivar origin  
  تیپ رشدي

 Growth type  
  وزن هزار دانه

1000-seed weight  
  رقم

Cultivars 
  هیبرید

 Hybrid  
  ایران
Iran  

  دیررس
Late maturing  0.35±59.57  آذر گل 

Azargol 
  هیبرید

 Hybrid  
  ایران

 Iran  
  زودرس

Early maturing 
 فرخ  0.22±65.33

Farrukh 
  هیبرید

Hybrid  
  فرانسه

France  
  دیر رس

Late maturing  0.12±62.96  یوروفلور 
Euroflor 

  هیبرید
 Hybrid  

  ترکیه
Turkey  

  زودرس
Early maturing  0.03±63.17  سیرنا 

Syrna 
  آزاد گرده افشان

Open pollinating   
  روسیه

Russia  
  دیررس

Late maturing  0.27±42.72  پروگرس 
Progress 

  آزاد گرده افشان
Open pollinating  

  ایران
 Iran  

  زودرس
Early maturing  0.41±41.38  جامع اصفهان 

Esfahan Jame 

 
 مزرعه  ایی خاكیخصوصیات فیزیکی و شیم برخی از – 2 جدول

Table 2 - Some physical and chemical properties of field soil  
هدایت 
  الکتریکی

EC  

  سدیم
Na  

  پتاسیم
K  

  کلر
Cl  

کلسیم
Ca  

  بی کربنات
3o3H  اسیدیته  

Ph 

  مواد آلی
Organic 
matter  

  آهک 
Lime  بافت خاك  

Soil texture  
)1-(dS.m    )1-Meq.Lit( (%)  

  لوم  12.5  0.68  7.76  0.5  38  30  42.35  98  8.63
Loam 

 
چهار مرحله آبیاري اول مزرعه به علت سله بستن زمین با فاصله 

بار انجام شد. بعـد از اطمینـان از سـبز شـدن گیاهـان،      چهار روز یک
گرفـت.  آبیاري بر اساس نیاز و هر هفت تا ده روز یک بار صورت می

 Alhagiهـرز غالـب مزرعـه همچـون خارشـتر (     هاي مدیریت علف

camelorum L. ) خارخسـک ،(Tribulus terrestris L.  پیچـک ،(
 Salsola kaliشور () و علفL. Convolvulus arvensisصحرایی (

L..نیز با وجین دستی طی سه مرحله صورت گرفت ( 
ــدن    ــبز ش ــراي س ــت ب ــی از کاش ــه روز تجمع ــداد روز و درج تع

روز بعد از آن،  75در طول فصل رشد از کاشت تا  آفتابگردان ثبت شد.
ارتفاع بوته، سطح برگ و ماده خشک آفتابگردان طـی چهـار مرحلـه    
ثبـت گردیـد. بعــد از مرحلـه رسـیدگی فیزیولوژیــک، برداشـت دانــه      

متر مربع از هـر کـرت بـا در نظـر      5/2آفتابگردان از سطحی معادل 
 60ها به مدت دانه متر حاشیه از هر طرف صورت گرفت و 5/0گرفتن 

  روز در هواي آزاد خشک و در نهایت وزن شدند.
) Watson et al., 2002گیري شاخص تحمل رقابتی (براي اندازه

 هاي هـرز علف، شاخص توانایی جلوگیري از زیست توده 1از معادله 

)Challaiah et al., 1986(   سـرعت افـزایش ارتفـاع از    2از معادلـه ،
استفاده  4سرعت افزایش سطح برگ نیز از  معادله و  3معادله شماره 

  شد.
)1(                                              퐴푤푐 =

	  

)2(                                                퐶퐼 = /	  

)3(                                                    푅퐻퐸 = 

)4(                                            푅퐿퐴퐸 =  
هاي علفدر شرایط آلوده به  iعملکرد رقم  :infestedV 1در معادله 

 هـاي هـرز  علفعاري از  عملکرد همان رقم در شرایط :pureVو  هرز
، هـاي هـرز  علـف عملکرد رقم در حضـور   :i V، 2باشد. در معادله می

meanV:    هـاي هـرز  علـف متوسط عملکرد تمام ارقـام در حضـور،i W: 



  91    ... ارزیابی قدرت رقابتی ارقام آفتابگردان

میانگین  :meanWو   iدر حضور رقم هاي هرزعلفزیست توده تولیدي 
در حضور تمـام ارقـام آفتـابگردان     هاي هرزعلفزیست توده تولیدي 

و  2h، نشانگر سطح برگ :1LAو  2LA ، 4و  3باشد. در معادالت می
1h: 2 و نشانگر ارتفاعt  1وt : نشانگر تعداد روز به ترتیب در یک مرحله

  باشند.خاص و نمونه برداري قبل آن می
و بـراي    SAS v.9.1افـزار هـا از نـرم  براي تجزیه واریـانس داده 

اســتفاده شــد. مقایســه  SPSS v.16افــزار اي از نــرمتجزیــه خوشــه
-محافظت شده در سطح معنـی  LSDها با استفاده از آزمون میانگین

ها و اشکال و دیگر محاسـبات نیـز بـا    داري پنج درصد و رسم نمودار
 انجام شد. v.2010  Excelاستفاده از نرم افزار

  
  بحث و جینتا

) و شـاخص  هـاي هـرز  علفشاخص رقابت (کاهش زیست توده 
از کاهش عملکرد) دو شاخص مهم در تعیین قدرت تحمل (جلوگیري 

باشـد. نتـایج تجزیـه    هاي هـرز مـی  رقابتی گیاه زراعی در برابر علف
واریانس نشان داد که در بین ارقام آفتابگردان براي شاخص کـاهش  

دار وجـود داشـت   تفـاوت بسـیار معنـی    هـاي هـرز  علـف زیست توده 
)P≤0.01روس سـفید اثـر   هاي مختلف تـاج خـ  ). هرچند وجود تراکم

دار روي این شاخص نداشت، اما اثر متقابـل رقـم آفتـابگردان و    معنی
  ).P≤0.05دار بود (تراکم تاج خروس سفید بر روي این شاخص معنی

مقایسه میانگین شاخص کاهش رقابت، تحت تأثیر اثر اصلی رقم 
نشان داد که در بین ارقام آفتابگردان مورد استفاده در این تحقیق، رقم 

باالترین توانـایی جهـت کـاهش     6/1امع اصفهان با مقدار شاخص ج
زیست توده تاج خروس سفید را داشت. بعد از این رقم، ارقام یوروفلور، 
آذرگل، پروگرس، فرخ و سیرنا به ترتیـب بـا داشـتن مقـدار شـاخص      

به ترتیـب   73/0و  1، 11/1، 15/1، 18/1 هاي هرزعلفزیست توده 
قابتی قرار داشتند. به این ترتیب رقم جامع در رده هاي بعدي قدرت ر

درصد بیشتر از رقم سیرنا توانایی رقابت و کاهش زیست  54اصفهان 
  تاج خروس سفید را داشت.  هاي هرزعلفتوده 

- اي و رقابت برونگونهرقابت در جوامع گیاهی شامل رقابت درون
شد رقابت اي است. اگر تراکم هر یک از گیاهان متعادل و بهینه باگونه
اما اگر تراکم یکی از گیاهان بیش  ،آیداي کمتر به چشم میگونهدرون

شود. اي نیز در گیاه زیاد میگونهاز حد انتظار افزایش یابد، رقابت درون
بـراي   هـاي هـرز  علـف مقایسه میانگین شاخص کاهش زیست توده 

هرز در این تحقیق به خوبی اثر رقابت هاي مختلف کشت علفتراکم

دار اي را نشان داد. اگر چه این شاخص تحـت تـأثیر معنـی   گونهروند
قرار نگرفت، ولی شاخص کـاهش زیسـت تـوده     هاي هرزعلفتراکم 

بوته در متر  15به  5از  هاي هرزعلفبا افزایش تراکم  هاي هرزعلف
  درصد افزایش یافت. 11مربع، 

بر شاخص کـاهش   هاي هرزعلفبررسی اثر متقابل رقم و تراکم 
 5از  هاي هـرز علفرقابت نشان داد که این شاخص با افزایش تراکم 

بوته در متر مربع به ترتیب در ارقام جـامع اصـفهان و آذرگـل     10به 
). در رقـم یوروفلـور نیـز    1(شکل  درصد افزایش یافت 5/50و  5/36

 15به  5از  هاي هرزعلفتوانایی کاهش زیست توده با افزایش تراکم 
درصد بهبود داشـت امـا ایـن شـاخص در رقـم       13وته در متر مربع ب

و  6/5بـه ترتیـب    هـاي هـرز  علفپروگرس و سیرنا با افزایش تراکم 
 کاهش پیدا کرد. بیشترین مقدار شاخص کاهش زیسـت  درصد 8/30

بوته تاج خـروس و رقابـت بـا رقـم      15در تراکم  هاي هرزعلفتوده 
و کمتـرین آن   هاي هرزعلفر متر بوته د 15اصفهان در تراکم  جامع

و در رقم سیرنا بود. به طور کلی اثر  هاي هرزعلفبوته  15در تراکم 
 هاي هرزعلفبراي شاخص کاهش زیست توده  هاي هرزعلفتراکم 

فقط در ارقام جامع اصفهان، آذرگل و سیرنا معنی دار بود و دیگر ارقام 
  ).1(شکلقرار نگرفتند  هاي هرزعلفتحت تأثیر تراکم 

شاخص تحمل رقابت در این تحقیق فقط تحت تـأثیر معنـی دار   
). به طـور کلـی بـا افـزایش     P≤0.01واقع شد ( هاي هرزعلفتراکم 
شاخص تحمـل آفتـابگردان افـزایش یافـت. بـا       هاي هرزعلفتراکم 

بوتـه در مترمربـع    15و  10بـه   5از  هـاي هـرز  علـف افزایش تراکم 
درصد افزایش یافت. مقدار  03/39 و 3/13شاخص تحمل آفتابگردان 

بوته در متر مریع به ترتیب  15و  10،  5هاي این شاخص براي تراکم
 بود. 177و  144، 127برابر با 

اي بر اسـاس شـاخص تحمـل و شـاخص کـاهش      تجزیه خوشه
، ارقام آفتـابگردان مـورد اسـتفاده در ایـن     هاي هرزعلفزیست توده 

-سه گروه تقسـیم  به 10اقلیدیسی  تحقیق را با در نظر گرفتن فاصله
-هاي رقابتی باال میبندي شد. گروه اول که داراي ارقامی با شاخص

تاج خروس سفید معرفی  هاي هرزعلفباشد به عنوان گروه مقاوم به 
تـوان در  شد. در این گروه فقط رقم جامع اصفهان قرار گرفت که می

خطرناك کشت گـردد. گـروه دوم    هاي هرزعلفمناطق آلوده به این 
تـاج   هـاي هـرز  علـف داراي ارقامی با قدرت رقابتی متوسط در برابر 

خروس سفید بود. در این گروه ارقام فرخ، پروگرس، یورفلور و آذرگل 
قرار داشتند. در گروه سوم نیز رقم سیرنا قرار داشت که داراي قـدرت  



  1396، بهار 1، شماره 9، جلد نشریه بوم شناسی کشاورزي     92

 سفید بود (شکلتاج خروس  هاي هرزعلفرقابتی ضعیف در رقابت با 
هـاي قـدرت رقـابتی    ). در ادامه به عوامل مؤثر بر افزایش شـاخص 2

  اشاره خواهد شد.

 
 

  

  

 

 

 

 

 
 

بر شاخص رقابت  هاي هرزعلفاثرات متقابل رقم و تراکم  -1شکل  
Fig. 1- Interaction effect of cultivar and weed density on competitive index 

  

 
هاي رقابتی در ارقام آفتابگردان مورد مطالعه در برابر تاج خروس سفیداي شاخصدندروگرام حاصل از تجزیه خوشه - 2 شکل  

Fig. 2 - Dendrogram of cluster analysis for competitive indices in studied sunflower cultivars against tumble pigweed 
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نتـایج   :شدن آفتابگردان فاصله زمانی از کاشت تا سبز

تجزیه واریانس این صفت نشان داد که فاصله زمانی از کاشت تا سبز 
شدن (برحسب روز و درجه روز تجمعی) در بین ارقام آفتابگردان مورد 

). P≤0.01استفاده در این تحقیق، به شکل معنی داري متفاوت است (
سبز شدن اولین مرحله رشد و نمو بذر کاشته شده در مزرعه است که 

گیري بوده و جنبه بسیار مهمی براي افزایش قدرت رقابتی قابل اندازه
هاي هرز دارد. سبز گیاه زراعی در طول دوره رشد و نمو در برابر علف

شدن خروج ساقچه از سطح خاك اسـت و عوامـل بسـیاري از جملـه     
  حیطی روي آن تأثیرگذار است.عوامل م

نتایج تحقیقات دیگران در مورد تنوع ژنتیکی در سبز شدن ارقـام  
) و شبدر یکساله Vicia faba L) (Ajm noruzi et al., 2007باقال (.

)Trifolium incarnatum L.) (Ivannucci et al., 2000 حاکی از (
باشـد.  ه مـی شدن بذور ارقام یک گیـا دار زمان سبزوجود تفاوت معنی

البته شرایط محیطی همچون درجه روز تجمعی و میزان رطوبت نیـز  

گذار است. نتایج مقایسه میانگین فاصله زمانی در چگونگی بروز آن اثر
از کاشت تا سبز شدن آفتابگردان، نشان داد که رقم جامع اصفهان با 

درجه حرارت روزانه  5/139روز بعد از کاشت و با دریافت  3/6گذشت 
شدن نیاز به زمان سبز شد این در حالی است که رقم سیرنا براي سبز

  ).3روز داشت (شکل 3/11
باشـد و  شدن ارقام بسیار قابل توجـه مـی  روزه بین سبز 5تفاوت 

هاي هرز در ادامه فصـل رشـد تـأثیر قابـل     تواند در سرکوب علفمی
عی اي داشته باشد. گزارش شده است که زود سبز شدن گیاه زراتوجه
توان گامی مهم در جهت افزایش قدرت رقابتی گیاه زراعی در برابر می

هـاي  ). گیاهچـه Mehdizadeh et al., 2012هاي هرز باشـد ( علف
تر سبز شده اسـت در جـذب آب و امـالح از    حاصل از بذوري که زود

هاي هـرز  تواند بر علفتر عمل کرده و به همین دلیل میخاك موفق
ها نداده و از عوامل محیطی به اجازه رشد را به آنمزرعه غالب شود و 

 .میزان مناسب براي افزایش عملکرد خود استفاده کنند

 
 

  

 

  

  

  فاصله زمانی کاشت تا سبز شدن ارقام آفتابگردان بر اساس روز و درجه روز تجمعی -3شکل
Fig. 3- Time (day and GDD) from planting to emergence of sunflower cultivars 

 
نتایج تجزیه واریانس  ارتفاع آفتابگردان: افزایش سرعت

 42و  9نشان داد که سرعت افزایش ارتفاع بوته آفتابگردان فقـط در  
). تـراکم تـاج   P≤0.01بـود ( دار روز بعد از کاشت، در بین ارقام معنی

-روز بعد از کاشت بر این صفت اثر معنی 42خروس سفید نیز فقط در 
). اثر متقابل فاکتورهاي آزمـایش نیـز در هـیچ    P≤0.01دار گذاشت (

 گیـاه  دار نبـود. رشـد  برداري بر این صفت معنی کدام از مراحل نمونه

 و هـرز هـاي  علـف  کـانوپی  معماري .است محیط و ژنوتیپ از تابعی
سـرعت افـزایش ارتفـاع سـاقه در ابتـداي       مخصوصاً زراعی محصول

هـاي مجـاور در   فصل، عامل مهمی براي افزایش قدرت رقابتی گونه
  شود.حال رقابت محسوب می

روز  9بررسی سرعت افزایش ارتفاع نشان داد که رقم آذرگـل در  
 74/0ابتدایی کشت نسبت به ارقام دیگر رشد طولی سـاقه بیشـتري (  
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متر بر روز) داشـته اسـت. در همـین دوره زمـانی، رقـم سـیرنا       انتیس
سانتی متر در روز) داشت. در  50/0کمترین میزان رشد طولی ساقه را (

روز بعد از کشت) رقم آذرگل  24تا  9برداري (از روز مرحله دوم نمونه
با حفظ توانایی افزایش رشد طولی ساقه خود نسبت به دیگـر ارقـام،   

-سانتی متر داشت. در مرحله سـوم نمونـه   5/1ي برابر با روزانه رشد
روز بعد از کاشت) رقم پروگرس جاي رقم آذرگل را  42تا  24برداري (

متـر بـود   سـانتی  43/3گرفت و افزایش روزانه ارتفاع ساقه آن برابـر  
-سرعت افزایش ارتفاع در ابتداي فصل رشد بسیار مهم می ).4(شکل 

واند عامل مهمی در برتري رقـابتی بـین   تباشد. سرعت رشد ساقه می

هاي همجوار باشد. گیـاهی کـه در اوایـل فصـل رشـد توانـایی       گونه
بیشتري براي افزایش ارتفاع و بسـتن کـانوپی خـود داشـته باشـد در      

  تر عمل خواهد کرد.رقابت به احتمال زیاد موفق
رقابت تاج خروس سفید نیز موجب کاهش سرعت افزایش ارتفاع 

روز از بعد از کاشت، سرعت افزایش  42تا  24گردان شد. از بوته آفتاب
 53/3)، هـاي هـرز  علـف ارتفاع آفتابگردان در تیمار شـاهد (عـاري از   

و  10، 5بـه   هاي هرزعلفسانتی متر در روز بود که با افزایش تراکم 
سانتی متر در  82/2و  07/3، 98/2بوته در متر مربع، به ترتیب به  15

 ). 5شکلروز کاهش یافت (

 

 

 

  

  

  

سرعت افزایش ارتفاع بوته ارقام آفتابگردان در طی فصل رشد -4شکل  
 ).دهدرا در سطح احتمال پنج درصد نشان می LSD(خطوط عمودي باالي هر مرحله نمونه برداري مقدار 

Fig. 4 - The rate of plant height enhancement of sunflower cultivars during the growing season 
(Vertical lines above each sampling indicate the LSD at 5% level.) 

 
اي روي ارقام جو مشخص شد که افزایش ابتداي ارتفاع در مطالعه
هاي هرز شـده  افزایش قدرت رقابتی آن در برابر علف ساقه منجر به

). Didon & Boström, 2003; Didon & Hansson, 2002است (
اي اي با توسعه سیسـتم ریشـه  رشد سریع ساقه به طور قابل مالحظه

اي در ابتدا فصل اگر به خوبی توسط مرتبط است. توسعه سیستم ریشه
تواند از طریق جذب بهتر آب و دیگر مواد گیاه زارعی صورت گیرد می

غذایی موجب افزایش سرعت رشد ابتدایی ساقه شود تا گیاه با ارتفـاع  
اولیه بیشتر، با گیاهان همجوار خود به رقابت نـوري بپـردازد. ارتفـاع    

هاي هرز تازه اندازي روي علفساقه بیشتر در ابتداي فصل براي سایه
باشـد. تفـاوت قابـل    اي اهمیـت مـی  شدن دارشده یا در حال سبزسبز

اي در فاکتورهاي مرتبط با بسته شدن ابتدایی کانوپی در بین مالحظه
ــا ارزن (    ــت ب ــت رقاب ــیرین تح ــدهاي ذرت ش  Panicumهیبری

miliaceum L.(  هـایی بـا   گزارش شده است، در این گزارش هیبریـد
ها نهاي هرز را بهتر سرکوب کردند. آتر و بزرگتر، علفکانوپی مرتفع

 ,.So et alها مـرتبط دانسـتند (  این ویژگی را با قدرت اولیه گیاهچه

2009.(  
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 سرعت افزایش ارتفاع بوته آفتابگردان تحت رقابت با تاج خروس سفید در طی فصل رشد - 5شکل 
  ).دهددرصد نشان می 5را در سطح احتمال  LSDبرداري مقدار (خطوط عمودي باالي هر مرحله نمونه

Fig. 5- The rate of plant height enhancement of sunflower under competition of tumble pigweed during the growing 
season. (Vertical lines above each sampling indicate the LSD at 5% level.)  

 
نتـایج تجزیـه    آفتـابگردان:  برگ سطح شیافزا سرعت

واریانس نشان داد که این صفت در مراحـل اول، دوم و سـوم نمونـه   
روز بعد از کاشت) در بین ارقام مختلف داراي تفـاوت   42تا  9برداي (

صفت ت بر این نیز توانس هاي هرزعلف). تراکم P≤0.01دار بود (معنی
دار داشته روز پس از کاشت) اثر معنی 42برداري (در مرحله سوم نمونه

) ولی اثر متقابل فاکتورهاي آزمایش بر این صـفت در  P≤0.01باشد (
دار نبود. بیشتر بودن سرعت افـزایش  هیچ یک از مراحل رشدي معنی

توانـد از طریـق توانـایی    سطح برگ یک گیاه یا یک رقم خاص، مـی 
هاي هـرز  انوپی، موجب موفقیت گیاه در رقابت با علفبستن زودتر ک

  شود.
روز اولیه بعد از کاشت  9بیشترین سرعت افزایش سطح برگ در 

 26/3متـر مربــع در روز)، آذرگــل ( ســانتی 28/3در ارقـام یوروفلــور ( 
متر مربع در روز) سانتی 72/2متر مربع در روز) و جامع اصفهان (سانتی

روز بعد از کاشت سرعت افزایش سطح بـرگ   24تا  9مشاهده شد. از 
در رقم جامع اصفهان نسبت به دیگر ارقام پیشی گرفت و بـه میـزان   

سانتی متر مربع در روز رسید. رقم پروگـرس نیـز بـا داشـتن      58/41
سانتی متر مربـع در روز   96/22سرعت افزایش سطح برگی به میزان 

تا  24داشت. از  روز بعد از کاشت 24کمترین توسعه سطح برگ را تا 
متـر مربـع در   سانتی 05/109روز بعد از کاشت رقم فرخ با میزان  42

روز بیشترین توسعه سطح برگ را داشت. ارقام یوروفلور، آذرگل، جامع 
اصفهان، پروگرس و سیرنا نیز به ترتیب بعد از فرخ بیشترین سـرعت  

اي افزایش سطح برگ را داشتند. سرعت تغییرات سطح برگ تا مرحله
هـاي چـون   از رشد به صورت افزایشی است که بعـد از آن بـه علـت   

هـا در ارقـام مختلـف    هاي جوان و ریزش برگافزایش در اندازه برگ
روز بعـد از کاشـت سـرعت     63تواند کاهشی یا افزایشی باشد. در می

متـر  سـانتی  12افزایش سطح برگ تنها در رقم جامع اصفهان مثبت (
ارقام دیگر در این مرحله با کاهش شدید و منفی اما ، مربع در روز) بود

 30اي که رقم یوروفلـور روزانـه تـا    سطح برگ همراه بودند. به گونه
سانتی متر مربع از سطح برگ خود را به علتـی چـون ریـزش سـریع     

 ).6 هاي پیرتر از دست داده است (شکلبرگ
هاي مختلف تاج خروس سفید نیز بر سرعت افزایش سطح تراکم

روز بعد از کاشت شروع شد.  42آفتابگردان مؤثر بود و این اثر از برگ 
در تمام مراحل در طی فصل رشد  هاي هرزعلفتیمار شاهد عاري از 

داراي بیشترین سرعت افزایش سطح برگ آفتابگردان بود. این صفت 
سانتی متر مربـع در روز   111روز بعد از کاشت در تیمار شاهد  42در 

سـانتی   79بوته در متر مربع تاج خروس به حدود  15بود و در تراکم 
تـاج خـروس    ،). به طـور کلـی  7متر مربع در روز کاهش یافت (شکل

شود سفید منجر به کاهش سرعت افزایش سطح برگ آفتابگردان می
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 افتد.دانه اتفاق میو با کاهش هنگام سطح برگ در انتهاي فصل، افت شـدید عملکـرد   
 

 

 

  

  

 

سرعت افزایش سطح برگ ارقام آفتابگردان طی فصل رشد -6شکل  
 دهد)را در سطح احتمال پنج درصد نشان می LSDبرداري مقدار (خطوط عمودي باالي هر مرحله نمونه

Fig. 6- The rate of leaf area expansion of sunflower cultivars during the growing season.  
(Vertical lines above each sampling indicate the LSD at 5% level) 

 

    

  

 

  

  

 

  طی فصل رشد سرعت افزایش سطح برگ آفتابگردان تحت رقابت با تاج خروس سفید -7شکل
 ).دهددرصد نشان می 5را در سطح احتمال  LSDبرداري مقدار (خطوط عمودي باالي هر مرحله نمونه

Fig. 7 - The rate of leaf area expansion of sunflower under competition of tumble pigweed during the growing 
season. (Vertical lines above each sampling indicate the LSD at 5% level.) 

 
 یـک  توانـد مـی  بـرگ  سطح توسعه اند که افزایش سرعتاشاره کرده) بـه ایـن نکتـه    Ngouajio et al., 2001( نگویاجیو و همکاران
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 گیاهان رقابتی درتق بهبود براي اصالحی هايبرنامه در مهم صفت

باشد. تحقیقات انجام شده روي گیاهانی  هرز هايعلف برابر در زراعی
 ) و فستوکاي بلندLindquist & Mortensen, 1999همچون ذرت (

)Festuca elatior L.( )Forcella, 1987دهـد افـزایش   ) نشان می
 رزهـ  هـاي علـف  بـه  را زراعی تحمل گیاه برگ، سطح توسعه سرعت
دهد. افزایش سرعت توسعه برگ در ابتـداي فصـل داراي   می افزایش

باشد و یک صفت منفرد نیست و تحت تـأثیر  اهمیت بسیار مهمی می
که گیاه افزایش سطح برگ خوبی گیرد. براي اینچندین صفت قرار می

اي قـوي و  در ابتداي فصل رشد داشته باشد باید از یک سیستم ریشه
همچنین یک اسکلت قوي (ساقه) جهـت حفـظ آن برخـوردار باشـد.     

هاي مرتبط با این صفت را نیز بررسی و براي بنابراین باید دیگر جنبه
  اصالح گیاهان در این بخش فعالیت کرد.

ات نشان داد که بین شاخص کاهش زیسـت  همبستگی بین صف
دن گیـاه زراعـی   و فاصله زمانی کاشت تا سبز ش هاي هرزعلفتوده 

. )3) وجــود دارد (جــدول r=-465/0داري (همبســتگی منفــی معنــی

تر سبز شود در رقابت و کنتـرل علـف   بنابراین هر چه گیاه زراعی زود
سطح برگ بـا شـاخص    شیسرعت افزاهاي هرز موفق تر می باشد. 

روز بعـد از کاشـت    24و  9در  هـاي هـرز  علـف تـوده   ستیکاهش ز
سـطح   شیافزا). P≤0.01را نشان داد ( داريیمثبت و معن یهمبستگ

 گرید يمهمتر از زمان ها ياریفصل رشد از جهات بس يبرگ در ابتدا
 شـتر یفصل رشد ب يابتدا درسطح برگ  شیاست. هر چه سرعت افزا

 برگ سطح شاخص به ترزود اهگی و شده بسته ترزود اهیگ یباشد کانوپ
به شاخص سطح بـرگ مطلـوب عـالوه بـر      دنی. رسرسدمی مطلوب

منجر بـه   کند،-یم يریجلوگ يدشیشعات خورعاز هدر رفت تش نکهیا
سـطح   ریز هاي هرزعلف جهینتدر شده و  یکاهش نفوذ نور به کانوپ

همبسـتگی مثبـت و معنـی دار     .دهـد یرا تحت فشار قرار مـ  یکانوپ
)555/0=r روز ابتدایی کشت نیـز بـا    9) بین افزایش روزانه ارتفاع در

نیز وجود داشت که اهمیت  هاي هرزعلفشاخص کاهش زیست توده 
 دهد.سایه اندازي ابتداي فصل روي علف هاي هرز را نشان می

  
 هاي رقابتیآفتابگردان با شاخص سبز شدندرصد  50زمان الزم براي فزایش ارتفاع، سطح برگ و همبستگی سرعت ا - 3جدول 

Table 3- Correlation between the enhancement rate of plant height, leaf area and time to 50% of emergence of 
sunflower with competitive indices 

 

 صفات
Traits 

درصد سبز شدن 50 يزمان الزم برا  
 Time to 50 % emergence 

  سطح برگ آفتابگردان شیسرعت افزا
  (روز پس از کاشت)

The rate of leaf area expansion   
 (Days after planting)  

(2) (3) 

(9) (24) (42) (63) 
 شاخص رقابت

Competitive Index (2) 
-0.465** 0.437** 0.461** 0.217* 0.129 1  

 شاخص تحمل
Tolerance Index (3) 

-0.047 -0.048 -0.060 -0/384** 0/178 -0.212 1 

 صفات
Traits 

درصد سبز شدن 50 يزمان الزم برا   
Time to 50 % emergence 

  ارتفاع بوته آفتابگردان شیسرعت افزا
  (روز پس از کاشت)

The rate of plant height enhancement 
(Days after planting)  

(2) (3) 

(9) (24) (42) (63) 
 شاخص رقابت

Competitive Index (2) 
-0.465** 0.555** 0.048 -0.209 0/010 1  

 شاخص تحمل
Tolerance Index (3) 

-0.047 -0/266* -0.294* -0.277* 0.075 -0.212 1 

 به ترتیب بیانگر تفاوت معنی دار در سطح پنج درصد و یک درصد می باشند *، **
*, ** show significant difference at levels of 5% and 1% , respectively. 
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  گیرينتیجه
به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که رقم جامع اصفهان به 

تر، سرعت افزایش ارتفاع و سرعت افـزایش سـطح   شدن زودعلت سبز
روز بعد از کاشت نسبت به دیگـر ارقـام قـدرت رقـابتی      24برگ در 

بیشتري داشت. ارقام پروگرس، آذرگل، یوروفلور و فرخ نیز ارقامی بـا  

تـر  قدرت رقابتی متوسط ارزیابی شدند و رقم سیرنا نیز با علـت دیـر  
و سطح برگ رقمی با قـدرت  شدن، سرعت کم در افزایش ارتفاع سبز

تاج خروس سفید ارزیابی شـد.   هاي هرزعلفرقابتی ضعیف در مقابل 
هرز، رقـم جـامع   شود در مناطق آلوده به این علفبنابراین توصیه می

  اصفهان کشت شود.
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Introduction 

Using crop species and cultivars with high competitive ability against weeds is one of the effective strategies 
for sustainable weed management.  Emergence rate, rapid root growth, seed vigor, development rate of leaves, 
rapid root and shoot biomass accumulation, rapid canopy closure and plant height are important traits in relation 
to the competitiveness between different cultivars of crops. Competitive ability is measured using two indices 
including the weed growth prevention ability or weed biomass reduction index and crop tolerance to weed or 
yield reduction preventing index. The purpose of this study is to evaluate the competitive ability of six oilseed 
sunflower (Helianthus annuus L.) cultivars and also introducing the most important morpho-physiological 
attributes affecting their competitive ability with tumble pigweed (Amaranthus albus L.) in Birjand. 

Materials and methods 
This experiment was carried out as factorial layout based on randomized complete block design with three 

replications at the Agricultural Research Station, University of Birjand in 2012. Treatments were included six 
sunflower oilseed cultivars (Azargol, Jame esfehan, Farrokh, Syrna, Progress, Euroflor) and tumble pigweed 
densities in four levels (zero (control), 5, 10 and 15 plants per square meter). The number of days and cumulative 
degree days were recorded from sowing to emergence. Plant height, leaf area and dry matter were recorded at 
four stages from emergence to 75 days after it. Sunflower seeds were harvested after physiological maturity. 
Preventing indices were used to evaluate the competitive ability of cultivars, competitive tolerance (Watson et 
al., 2002) and weed biomass. Data were analyzed with the SAS software and cluster analysis was performed 
using SPSS software. FLSD test was employed for comparison of the means at the 5% significance level.  The 
graphs were prepared by Excel. 

Results and Discussion 
Analysis of variance showed that there was a significant difference between the sunflower cultivars for 

Competitive Index (P≤0.01). While, different densities of tumble pigweed had no significant effect on 
Competitive Index. However, the interaction effect between sunflower cultivar and tumble pigweed density was 
significant on this index (P≤0.05). The highest competitive ability index (1.6) was obtained in the Jame Esfehan 
cultivar, Followed by Euroflour, Azargol, Progress, Farrukh and Syrna cultivars. Although weed biomass 
decreased index was not affected by weed density, it increased by 11% with enhancing weed density from 5 to 
15 plants m-2. In this study, tolerance index was significant only by the effect of weed density (P≤0.01). In 
general tolerance index increased by 13.3 and 39.03 percent by increasing the weed density from 5 to 10 and 15 
plants m-2. This index for 5, 10 and 15 plants m-2 of weed densities were 127, 144 and 177, respectively. The 
results showed that rapid emergence and height increasing rate at first 53 days after planting and leaf area 
development rate between 17 to 53 days after planting were the most important effective factors that increase 
sunflower competitiveness against tumble pigweed. 

Conclusion 
In general, Jame Esfehan cultivar had the greatest competitive ability against tumble pigweed due to a rapid 
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emergence, height increasing and leaf area development rates at 24 days after planting. Progress, Azargol, 
Euroflor and Farrokh cultivars had medium competitive abilities. Syrna had a weak competitive ability due to 
late emergence, as well as low rates of height increasing and leaf area development. 

 
Keywords: Competitiveness, Daily height increase, Leaf area index, Weed biomass reduction 
 
 


