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اثر رقابت تاج خروس سفید ( )Amaranthus albus L.بر عملکرد و اجزای عملکرد
ارقام آفتابگردان ( )Helianthus annuus L.در منطقه بیرجند
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چکیده
این آزمایش به منظور بررسی اثر رقابت تاج خروس سفید بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان به
صورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه
بیرجند در سال  1391اجرا شد .عوامل مورد بررسي شامل شش رقم آفتابگردان (آذرگل ،فرخ ،یوروفلور،
سیرنا ،جامع اصفهان و پروگرس) و چهار تراکم مختلف تاج خروس سفید (صفر 10 ،5 ،و  15بوته در متر
مربع) بود .در این تحقیق عملکرد و اجزای عملکرد دانه آفتابگردان مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد
که با افزایش تراکم تاج خروس سفید عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان کاهش يافت .با افزایش
تراکم علفهرز از صفر به  15بوته در متر مربع ،کاهش در عملکرد میانگین دانه ارقام برابر  40/2درصد بود.
رقم جامع اصفهان نسبت به دیگر ارقام توانایی بیشتری برای تولید دانه داشت ( 578/9کیلو گرم در هکتار)،
ا ّما رقم فرخ كمترين درصد کاهش عملکرد دانه ( 22/26درصد) را نسبت به شاهد در تراکم  15بوته در
مترمربع تاجخروس سفید را از خود نشان داد .به طور کلی ارقام پروگرس ،یوروفلور و جامع اصفهان ارقامی
با قدرت رقابتی باال و رقم آذرگل رقمی با قدرت رقابتی ضعیف در برابر تاجخروس سفید بود.

کلمات کلیدی :آذرگل؛ تاجخروس غلتان ( )Amaranthus albus L.؛ دانههای روغنی؛ فرخ
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مقدمه

رقابت علفهای هرز با گیاهان زراعی یکی

از مهم ترین عوامل کاهش دهنده رشد و عملکرد

محسوب میشود (Oad et al., 2007; Keramati et
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 .)al., 2008نحوه رقابت و میزان خسارت ناشی از
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گونه هاي مختلف علفهایهرز در آینده تغییرات
زیادي را در سیستمهای کشاورزی ایجاد میکند

( )McDonald et al., 2009و از طرفی مطالعات
مربوط به رقابت علفهای هرز با گیاهان زراعی

میتواند اطالعات ارزشمندی را به کشاورزان و
مدیران زمینهای کشاورزی برای مدیریت این

گونهها همراه داشته باشد (.)Swanton et al., 2015

در آزمايش میرشکاری و همکاران (Mirshekari
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 )et al., 2009گزارش داده شد که رقابت تمام فصل و
همزمان علفهایهرز تاجخروس وحشی (Amaranthus.

 ،)retroflexus Lپیچک (،)Convolvulus arvensis L.

سلمهتره ( )Chenopodium album L.و َمرغ

( )Cynodon dactylon L.کاهش  27/5درصدی

عملکرد دانه آفتابگردان رقم آلستار حاصل شده

است .نتايج تحقيقات بنچ و همکاران (Bensch et al.,

 )2000حاكي از آن است كه حضور  ١٥بوته تاجخروس

در هر متر از رديف كاشت آفتابگردان كاهش ١٢
درصدي عملكرد دانه را موجب گرديد ،كه اين

كاهش در تراکمهاي باال بسيار معنيدار بود .کاهش

 58درصدی عملکرد ذرت شیرین ()Zea mays L.
در برابر علفهایهرز نیز گزارش شده است

( .)Williams et al., 2008لویز و همکاران (Lewis

 )et al., 2016در بررسی رقابت آفتابگردان با نوعی

درمنه ( )Artemisia biennis L.کاهش  46درصدی

عملکرد دانه آفتابگردان را گزارش دادند .در مطالعه
دیگری کاهش  80درصدی عملکرد کلزا در حضور

تمام فصل  11علف هرز باریکبرگ و پهنبرگ نیز

گزارش شده است ( .)Ale-kasir et al., 2010در

مطالعه رقابت بین گونههای مختلف تاجخروس

(A. deflexus, A. hybridus, A. retoflexus, A. spinosus
 )and A. viridisبا لوبیا (Phaeolus vulgaris.

 )Lگزارش شد که خسارت علفهای هرز بیشتر
وابسته به تراکم باالی آلودگی است و کمتر تحت
تأثیر قدرت رقابتی ذاتی گونه ها قرار می گیرد

( .)De Carvalho et al., 2008رقابت تمام فصل
تاجخروس وحشی با تراکم  41/7بوته در متر مربع با
سه رقم آفتابگردان شامل آذرگل ،هایسان  33و آلستار

به ترتیب منجر به کاهش  55 ،35و  84درصدی

عملکرد دانه ارقام مختلف شد (.)Mirshekari, 2010
کاهش  67درصدی عملکرد آفتابگردان در رقابت با

علف هرز کوشیا ( )Kochia scoparia L.نیز گزارش
شده است (.)Lewis et al., 2014

آفتابگردان گیاهی یک ساله ،تابستانه است

که سطح زیر کشت آن در جهان بیش از 25/6

میلیون هکتار است که در اين ميان سهم ایران

چیزی در حدود  70هزار هکتار میباشد (FAO,

 .)2014تاجخروس ،تاجریزی (،)Solanum nigrum L.
سلمهتره و چند علف هرز دیگر از جمله مهمترین

علفهای هرز مزرعه آفتابگردان معرفی شدهاند
(.)Shahverdi et al., 2002

تاجخروس یکی از علف های هرز مهم دو لپهای

در سطح جهان است که به دلیل دارا بودن طبیعت

رشد نامحدود و مسیر فتوسنتزی  C4در دمای باال

و نور شدید بهویژه در مزارع گیاهان زراعی تابستانه و
گرمادوست نظیر آفتابگردان قدرت رقابتی بیشتری از
خود نشان داده و با گیاهان زراعی برای جذب نور ،آب
شدت رقابت میکند (Agutoh and
و مواد غذایی به ّ

اثر رقابت تاج خروس سفید ( )Amaranthus albus L.بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان...

برای بسیاری از شرایط زراعی که ابتدا مزرعه

جدول :1نوع ،مبدأ ،تیپ رشدی و وزن هزار دانه ارقام آفتابگردان
Table 1- Type, origin, growth form and 1000-seed weight of Sunflower cultivars

نوع رقم
()Variety type
هیبرید
()Hybrid
هیبرید
()Hybrid
هیبرید
()Hybrid
هیبرید
()Hybrid
آزاد گرده افشان
()Open pollinating
آزاد گرده افشان
()Open pollinating

مبدأ رقم
()Cultivar origin
ایران
()Iran
ایران
()Iran
فرانسه
()France
ترکیه
()Turkey
روسیه
()Russia
ایران
()Iran

تیپ رشدی
()Growths
دیررس
()Serotinous
زودرس
()Precocious
دیر رس
()Serotinous
زودرس
()Precocious
دیررس
()Serotinous
زودرس
()Precocious

وزن هزار دانه ()g
(()1000-seed weight )g
59.57±0.35
33.65±0.22
62.96±0.12
63.17±0.03
42.72±0.27
41.38±0.41

رقم
()Cultivars
آذر گل
()AzarGol
فرخ
()Farrukh
یوروفلور
()Euroflor
سیرنا
()Syrna
پروگرس
()Progress
جامع اصفهان

()Jame Isfahan
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مواد و روش ها
به منظور بررسی تراکمهای مختلف تاجخروس
سفید روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان
آزمایشی در سال زراعي  1390-91در مزرعه
تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند واقع
در  8کیلومتری جاده کرمان – بیرجند ،با عرض
جغرافیایی  56′و◦ 32شمالی ،طول جغرافیایی 13′
و◦ 59شرقی و  1480متر ارتفاع از سطح دریا انجام
گرفت .آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی با  3تکرار اجرا شد .عامل
اول شامل  4تراکم مختلف تاجخروس سفید شامل
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 .)Masiuna, 2003; Rafael et al., 2001تاجخروس
سفید یکی از مهمترین علفهای هرز تابستانه منطقه
خراسان جنوبی است که در زراعت گیاهانی چون
آفتابگردان ،ذرت ،سورگوم و ارزن موجب خسارت
زیادی میشود.
از اين رو اين آزمايش با هدف بررسی اثرات
تراکمهای مختلف تاجخروس سفید بر عملکرد
و اجزای عملکرد شش رقم آفتابگردان در منطقه
بیرجند انجام شده است.

صفر 10 ،5 ،و  15بوته در متر مربع ،و عامل دوم نیز
شش رقم آفتابگردان روغنی بود (جدول  .)1آنالیز
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه مورد
ّ
نظر نیز در جدول  2ذکر شده است .مزرعه مورد
نظر در فصل قبل زیر کشت ذرت بود .مزرعه در
پاییز تا عمق  30سانتیمتر شخم زده شد و در اوایل
تابستان با انجام شخم سطحی و اضافه کردن 80
کیلوگرم در هکتار از هر یک از کودهای فسفات
آمونیوم و سولفات پتاسیم و  50کیلوگرم در هکتار
اوره دیسک زده شد .دو مرحله کود سرک اوره در
هر مرحله به میزان  50کیلوگرم در هکتار بعد از
تنک کردن و مرحله ستاره ای شدن به مزرعه داده
شد .فاصله بین ردیفهای کشت  60سانتیمتر بود.
ابعاد هر کرت آزمایش نیز برابر  15متر مربع
( 3×5متر) نظر گرفته شد .در هر واحد آزمایش
 5ردیف کشت وجود داشت .در این مطالعه
برای تراکم علف هرز از طرح افزایشی استفاده
شد .به طوری که تراکم گیاه زراعی ثابت ،در
حالی که تراکم علف هرز متغیر بود .این روش
در سطح وسیع مورد استفاده قرار می گیرد زیرا

محمد جواد بابائی زارچ و همکاران

جدول–2برخی از خصوصیّات فیزیکی و شیمیایی خاک
Table 2 - Some physical and chemical properties of soil
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هدایت الکتریکی

سدیم

پتاسیم

کلر

کلسیم

بی کربنات

EC

Na

K

Cl

Ca

HCO3

()ds.m-1
8.63

98

42.35

()meq.L-1
30

38

0.5

مواد آلی
اسیدیته

( Organic

pH

)matter

7.76

0.68

()%

آهک
()Lime
12.5

بافت خاک
()Texture
()Loam
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به وسیله تراکم ثابتی از یک گونه کاشته شده

برداشت ،تعداد دانه در طبق ،درصد پوکی دانه،

میگیرد ،قابل اجرا است (Mahdavi Damghni

نرم افزار  ،SASتجزیه خوشهای از نرم افزار SPSS

و سپس توسط گونۀ دیگری مورد تهاجم قرار

 .)and Kamkar, 2009; Zand et al., 2004بذور

وزن هزاردانه بود .برای تجزیه واریانس داد هها از
استفاده شد .مقایسه میانگین داده ها با استفاده

آفتابگردان با تراکم ثابت  9بوته در متر مربع با

از آزمون  LSDدر سطح معنیداری  5درصد انجام

تاریخ  1391/4/15کشت شدند .بذور تا جخروس

استفاده از نرم افزار  Excelانجام پذیرفت.

فاصله  18/5سانتیمتر روی یک طرف ردیف در
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سفید نیز در روی هر یک طرف به صورت زیگزاگ

با فاصله  20سانتیمتری از بذور آفتابگردان مورد

شد .نمودارها و اشکال و دیگر محاسبات نیز با

نتایج و بحث

کشت قرار گرفتند .برای جلوگیری از شستوی بذور

نتایج تجزیه واریانس حاكي از اثر معنیدار

اول صورت گرفت و دو روز بعد مزرعه دوباره آبیاری
شد 4 .مرحله آبیاری اول مزرعه به علّت سله بستن

سفید بر عملکرد و اجزای عملکرد بود (.)P<0.01
شاخص برداشت فقط در بین ارقام آفتابگردان

شدن آبیاری بر اساس نیاز و هر  7تا  10روز یک

هیچ یک از صفات مورد بررسی معنیدار نبود

تاجخروس ،کاشت آن با دو روز تأخیر بعد از آبیاری

ارقام آفتابگردان و تراکمهای مختلف تاجخروس

زمین با فاصله  4روز یک بار انجام شد .بعد از سبز

معنیدار شد ( )P<0.01و اثرات متقابل نیز برای

بار صورت میگرفت .مدیریت علفهای هرز غالب

(جدول .)3

خارخسک ( ،)Tribulus terrestris L.پیچک

برابر با  11/9تن در هکتار بود که با افزایش تراکم

مزرعه همچون خارشتر (،)Alhagi camelorum L.

عملکرد بیولوژیک ارقام آفتابگردان در شاهد

( )Convolvulus arvensis L.و علفشور ()Salsola kali L.

علفهرز کاهش در عملکرد بیولوژیک مشاهده

نیز با وجین دستی طی سه مرحله صورت گرفت.

شد به گونهای که با افزایش تراکم علف هرز از

بعد از مرحله رسیدگی فیزیولوژیک ،برداشت

صفر به  10 ،5و  15بوته در متر مربع کاهش

در نظر گرفتن  0/5متر حاشیه از هر طرف صورت

 71و  60درصد بود .عملکرد کلش نیز با افزایش

از هر کرت در ابعاد  2/5متر مربع از آفتابگردان با

گرفت .صفات اندازهگیری شده شامل عملکرد
بیولوژیک ،عملکرد کلش ،عملکرد دانه ،شاخص

عملکرد بیولوژیک ارقام به ترتیب برابر با ،79

تراکم علف هرز کاهش یافت .در تیمار بدون علف

هرز عملکرد کلش آفتابگردان ،برابر با  6/1تن در

اثر رقابت تاج خروس سفید ( )Amaranthus albus L.بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان...
عملکرد ارقام آفتابگردان
عملکرد و
سفید بر
خروس
تراکم
واریانس اثر
اجزایآفتابگردان
عملکرد ارقام
عملکرد و اجزای
سفید بر
تاجخروس
تراکم تاج
واریانس اثر
تجزیه -3تجزیه
جدول -3جدول
Table 3- Analysis
of variance
effect of pigweed
tumble pigweed
densityon
on yield
andand
yield yield
components
of sunflower of
cultivars
Table 3- Analysis of variance
for the
effectfor
ofthe
tumble
density
yield
components
sunflower cultivars
میانگین مربعات ()Mean of squares

پوکی دانه
()Hollow seed
72.2776

پوکی دانه
()Hollow seed

تعداد دانه در طبق
)No.per
(head
72.2776
**1628.12

*80372.680

**1628.12

**261999.75
57.0525
96.6318

**1960.797

**110625.66
29.04

**261999.75

89.9052

**110625.66

**585.4373

**824.4234

**11447842.61

**9293733.88

**14031153.84

**1020.992

6.6941

**17623434.36

**17980656.6

**71123389.18

32.5588

466022.18

**3053639.12

**824.4234**93.2983 585.4373
89.0329
25678.933

**9293733.88
**11447842.61
1268099.71
1023116.99
6800118.19

48.1516

1960245.166

18003.158

**1020.992
12.28

59.2468
17.22

6.6941

14.35

* و**  :به ترتیب معنیداری در سطح احتمال  5و  1درصد.

93.2983

89.0329

1401461.99

582402.70

**17623434.36
23.17

**17980656.6

15.21

24.81

ارقام آفتابگردان(الف)
()Sunflower cultivars
5
2 )A( 5629656.97
تراکم علف هرز (ب)
3
(Weed density))B
(ب × الف)

**14031153.84
15
46

()A × B
خطا
()Error

**71123389.18
تغییرات ()%
ضریب

5
3

(CV )%

1268099.71
1023116.99
6800118.19
*15
and **: Means
significant at 5% and
1% probability levels.

57.0525

25678.933

96.6318

1960245.166به ترتیب46در
 1348دانه در طبق
بود و بين  917تا
48.1516هرز تا 15
افزایش تراکم علف
18003.158بود که با
هکتار
1401461.99
582402.70
59.2468

درصد.
رقم احتمال  5و
سهسطح
داری در
خروس وحشی ،با
آفتابگردان1با تاج
* و**  :به ترتیب معنیرقابت

آفتابگردان و افزایش تراکم تاجخروس ،تعداد دانه در

29.04

12.28

17.22

14.35

به میزان  3/7تن در هکتار رسید (جدول  .)4در
افزایش تراکم و زود سبز شدن تاجخروس میزان

کاهش در عملکرد بیولوژیک سه رقم آفتابگردان

23.17

24.81

15.21

کاهش فاصله زمانی بین ظهور تاجخروس وحشی و
طبق در شدیدترین حالت بیش از  70درصد کاهش

یافت (.)Syami et al., 2008

بیشتر شد ا ّما میزان کاهش در عملکرد بیولوژیک
آفتابگردان در شاهد از  1850گرم در متر مربع به

تراکم علف هرز از صفر به  10 ،5و  15بوته در متر

 25بوته تاجخروس رسید (.)Mirshekari, 2010

 14/9 ،3/4و  22/6درصد بود .افزایش درصد پوکی

با علفهای هرز توسط دیگر محققان نیز گزارش

( .)Mirshekari et al., 2008بنابراین وجود علفهای

 1350گرم در متر مربع در تیمار رقابت تمام فصل

کاهش عملکرد بیولوژیکی آفتابگردان تحت رقابت
شده است (.)Azad bakht et al., 2012

رقابت با علفهای هرز افزايش يافت .با افزایش
مربع افزایش پوکی دانههای داخل طبق برابر با

همبستگی مثبتی با تعداد گلهای تلقیحنشده دارد
هرز تلقیح گلها را کاهش داده است .با کم شدن

تعداد دانه در طبق در تیمار شاهد فاقد رقابت

تعداد گلهای تلقیح یافته باید انتظار داشت درصد

 10 ،5و  15بوته در متر مربع به ترتيب 11/2 ،7/9

را داشته باشیم (Mirshekari et al., 2008; Samaei

طبق اثر منفی و معنیدار رقابت تمام فصل علف

وزن هزار دانه نیز تحت تأثیر رقابت تمام

 .)4تعداد دانه در ارقام مختلف نیز بسیار متفاوت

هزاردانه میانگین ارقام مورد بررسی در تیمار عدم

 1193/5عدد بود که با افزایش تراکم تاجخروس به
و  15/5درصد کاهش يافت .کاهش تعداد دانه در

هرز تاجخروس سفید با ارقام آفتابگردان بود (جدول

()Block

ارقام آفتابگردان(الف

(nflower cultivars
()A
تراکم علف هرز (ب
(Weed density))B
(ب × الف)
()A × B
خطا
()Error

ضریب تغییرات ()%
(CV )%

and **: Means significant at 5% and 1% probability levels.

درصد پوکی دانه آفتابگردان تحت تأثير

ارقام با هم تفاوت داشت .به گونهای که بیوماس
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بوته در متر مربع این مقدار با  39درصد کاهش

ارقام سیرنا و جامع اصفهان تغییر کرد (جدول  .)4با

منابع تغییر
(urces of variance

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

**1960.797

درجه

درجه
میانگین مربعات ()Mean of squares
آزادی
منابع تغییر
وزن هزار دانه
عملکرد بیولوژیک
عملکرد کلش
عملکرد دانه
شاخص برداشت
تعداد دانه در طبق
)Degree
آزادی
()Sources of variance
)1000 seed
هزار دانه
(headوزن
()Biological yield( )Stubble yield
()Seed yield
()Harvest index
)No.per
of
(freedomبیولوژیک
عملکرد
عملکرد کلش
عملکرد دانه
(weightشاخص برداشت
)Degree
)1000
seed
)Stubble yield
(
)Seed
(yield
)Harvest
index
(
 )Biological2yield( 5629656.97بلوک of
466022.18
**3053639.12
32.5588
89.9052
*80372.680
(weight
()Block
(freedom

پوکی دانه در طبق افزایش یافته و کاهش عملکرد

.)et al., 2007

فصل علفهرز قرار داشت به گونهای که وزن

محمد جواد بابائی زارچ و همکاران
خروس سفید
تاج
تراکم
ارقام وارقام
تأثیرتأثیر
تحت
برداشت
شاخص
عملکرد و
میانگیناجزای
عملکرد،
میانگین
جدول  -4مقایسه
سفید
خروس
تراکموتاج
آفتابگردانتحت
برداشت آفتابگردان
شاخص
عملکرد و
عملکرد ،اجزای
مقایسه
جدول -4

پوکی دانه
()Hollow seed
()%
53.57 a
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34.59 b
نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

31.52 b
32.21 b
34.01 b
17.01 c
54.63 a
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45.72 b

41.46 bc
36.96 c

Table
4 - Mean comparison
of yield,
componentsand
and harvest
index
of sunflower
affected affected
by cultivarby
andcultivar
density ofand
tumble
pigweedof tumble pigweed
Table 4 - Mean
comparison
of yield,
yieldyield
components
harvest
index
of sunflower
density
عملکرد کلش
عملکرد دانه
شاخص برداشت
وزن هزار دانه
تعداد دانه در طبق
پوکی دانه
بیولوژیک
عملکرد
عملکرد بیولوژیکتیمارها
عملکرد کلش
عملکرد دانه
شاخص برداشت
وزن هزار دانه
تعداد دانه در طبق
تیمارها
)Seed yield
()Harvest index( )1000 seed weigh( )No. per head( )Hollow seed
()Biological yield( ) Stubble yield
()Treatment
( -1
-1
yield
)Seed
)Harvest
index( )g()1000 seed weigh( )No. per
)Kg.ha-1( ) Stubble
()Biological yield
)Kg.ha
(
)Kg.hayield
(
()%
()%(head
()Treatment
-1
-1
( )Kg.ha-1آذر گل
)Kg.ha
(
)Kg.ha
(
()%
()g
9306.30 b
6309.1 a
2997.13 e
31.74 b
32.24 c
1027.66cd
53.57 a
()Azargol
آذر گل
9306.30 bجامع اصفهان
6309.1 a
2997.13 e
31.74 b
32.24 c
1027.66cd
()Azargol
10761.66 ab
4972.55 b
5789.1 a
53.95 a
48.19a
1347.75 a
34.59 b
()Jame Isfahan
جامع اصفهان
فرخ
c
4188.78
3798.68
48.8653.95
a
40.63 b
1022.66 cd
31.52 b a
10761.66 7987.47
ab
4972.55
b bc
5789.1d a
a
48.19a
1347.75
()Jame Isfahan( )Farrokh
سیرنا
فرخ
7954.04 c
3712.1 c
4241.93 cd
52.14 a
50.42 a
917 d
32.21 b
)Syrna( 7987.47 c
4188.78 bc
3798.68 d
48.86 a
40.63 b
1022.66 cd
()Farrokh
پروگرس
9773.44 ab
4746.14 b
5027.3 b
51.97 a
48.12 a
1155.91 b
34.01 b
سیرنا
()Progress
7954.04
c
3712.1
c
4241.93
cd
52.14
a
50.42
a
917
d
یوروفلور
()Syrna
9411.57 b
4700.47 b
4711.1 bc
51.27 a
47.85 a
1082.41 bc
17.01 c
()Euroflor
پروگرس
9773.44بوته در متر مربع
صفر
ab
b a
5027.3a b
a
1155.91
11855.08
a 4746.14
6108.75
5746.32
48.7051.97
a
1193.5a 48.12 a23.61 c
54.63 a b
()Progress( )0 plant.m-2
 5بوته در متر مربع یوروفلور
9366.88
b
4824.11
4542.77 bbc
48.6651.27
a
45.72 b bc
-9411.57
2
b
4700.47
b b
4711.1
a 1106.55 ab 47.85 a 27 c
1082.41
( )Euroflor( )5 plant.m
 11بوته در متر مربع
8413.47 c
4423.12 bc
3990.35 c
47.42 a
1059.83 bc
38.47 b
41.46 bc
صفر بوته در متر مربع
()10 plant.m-2
11855.08 a
6108.75 a
5746.32 a
48.70 a
1193.5a
23.61 c
-2
 15بوته در متر مربع( )0 plant.m
7160.88 d
3730.15 c
3430.72 d
48.51 a
1009 c
46.25 a
36.96 c
-2
(  5)15 plant.mبوته در متر مربع

9366.88 b
4824.11
4542.77احتمال b 5
 48.66اساس آزمون b
فاقد اختالف آماری a
1106.55
 27میانگینهای دارای ab
درصد میباشند.
 LSDدر سطح
معنی دار بر
حروف مشابه
در هر cستون
()5 plant.m-2
)Means with similar letters in each column have no significant difference based on LSD test (α=0.05
 11بوته در متر مربع
8413.47 c
4423.12 bc
3990.35 c
47.42 a
1059.83 bc
38.47 b
()10 plant.m-2
حضور علف هرز برابر با  54/6گرم بود که با افزایش
مربعبوته در متر مربع
تراکم علف هرز به  10 ،5و  15بوته در متر 15
7160.88 d
3730.15 c
3430.72 d
48.51 a
1009 c
46.25 a
-2
( )15 plant.m

تراکم از صفر به  10 ،5و  15بوته در متر مربع

به ترتیب با کاهش  30/5 ،20/9و  40/2درصد

و  32/34درصد کاهش همراه بود (جدول .)4

 3990و  3431کیلوگرم در هکتار رسید (جدول.)4

نیز کاهش  33درصدی وزن صددانه آفتابگردان تحت

در بررسی اثر تراکم و زمان سبز شدن تاجخروس

در هر ستون میانگینهای دارای حروف مشابه فاقد اختالف آماری معنی دار بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد میباشند.
eachبه inمیزان
columnهرز)
شاهد(بدون علف
differenceنسبت به
24/09
،16/3
ترتیب با
علف هرز ،وزن هزاردانه به
Means with ،4543
similar letters
have no significant
based
on LSD
)test (α=0.05

میرشکاری و همکاران (،)Mirshekari et al., 2008

رقابت تمام فصل با علفهای هرز را گزارش دادند.

میرشکاری و همکاران ()Mirshekari et al., 2008

وحشی روی آفتابگردان گزارش دادند که کاهش

همچنین اظهار داشتند که وجود دو هفته علفهرز در

عملکرد آفتابگردان با افزایش تراکم و زود سبزشدن

وزن هزاردانه ارقام نیز بسیار متفاوت و از

سبزشدن اثر بیشتری نسبت به تراکم داشته است.

ابتدای فصل نیز منجر به کاهش وزن صددانه میشود.

این علف هرز اتفاق میافتد ولی زمان نسبی

 32/45برای رقم آذرگل و  50/44برای رقم سیرنا

ارقام مختلف توانایی تولید دانه متفاوتی را از خود

تاجخروس سفید عملکرد دانه آفتابگردان کاهش

میباشد ولی نسبت به دیگر ارقام کمترین (2997

در تراکمهاي مختلف علف هرز بسیار متفاوت بود.

اصفهان با تولید  5789کیلوگرم دانه در هکتار بیشترین

برابر با  5746کیلوگرم در هکتار بود که با افزایش

نسبت به شاهد نیز بسیار زیاد و در تراکمهای  10 ،5و

متغیر بود (جدول  .)4با افزایش تراکم علفهرز
یافت که این کاهش برای ارقام مختلف آفتابگردان

در تراکم صفر علف هرز عملکرد دانه آفتابگردان

نشان دادند .رقم آذرگل اگر چه رقمی پابلند و دیررس
کیلوگرم دانه در هکتار) عملکرد را داشت .رقم جامع

عملکرد دانه را داشت .کاهش در درصد عملکرد ارقام

a
b
a
a
b
b

c

c
c

50
60
6040
50
5030
40
4020
30
3010
20
20 0
10
10

تراکم علف هرز (بوته در متر مربع)
0
Weed
Density )Plant/m2(d
0
5
10
15
5
10
15
به)
مربع
ارقامهرز (بوته در متر
شکل  :1کاهش درصد تراکم علف
مربع)شاهد با افزایش تراکم علف هرز
نسبت
آفتابگرداندر متر
عملکرد علف هرز (بوته
تراکم
2(d
Weed
Density
)Plant/m
2(d
Figure 1: The percentage of different sunflower
cultivars
yield
loss compared
to the control in response to weed
Weed
Density
)Plant/m

density increase
شکل  :1کاهش درصد عملکرد ارقام آفتابگردان نسبت به شاهد با افزایش تراکم علف هرز
شکل  :1کاهش درصد عملکرد ارقام آفتابگردان نسبت به شاهد با افزایش تراکم علف هرز
Figure 1: The percentage of different sunflower cultivars yield loss compared to the control in response to weed
Figure 1: The percentage of different sunflower cultivars yield loss compared to the control in response to weed
density increase
density increase

شکل  -2دندروگرام حاصل از تجزیه خوشهای عملکرد و اجرای عملکرد شش رقم آفتابگردان  6رقم آفتابگردان

آفتابگردان  6رقم
وزن رقم
عملکرد شش
18/6خوشهای
حاصلبااز تجزیه
ج-
شکل 2
 29/3،و
دندروگرامبرابر
خروس
 15بوته در مترمربع تا
Figureافزایش
نتیجه آن
آفتابگردانکه
افزایش یافته
هزاردانه
عملکرد و اجرایدانهها،
2 - Dendrogram resulted from cluster analysis of yield and yield components of six sunflower cultivar
Figure 2 - Dendrogram resulted from cluster analysis of yield and yield components of six sunflower cultivar

 38/4درصد بود (شکل  .)1بر اساس تجزیه خوشهای

عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک میباشد .گروه اول را

برای صفات مذکور ،ارقام آفتابگردان در  3گروه ژنوتیپی

میتوان ارقام با توان رقابتی باال در جهت حفظ عملکرد

که ارقام مورد بررسی در فاصله اقلیدسی  10در مقیاس

نیز ارقام سیرنا و فرخ وجود داشتند که برای صفات

 2 ،1و  3به ترتیب دارای  1 ،2 ،3رقم بودند (شکل

ارقام این گروه نیز دارای قدرت رقابتی نسبی در برابر

قرار گرفتند (شکل  )2و در این گروهبندی فرض شد

تغییر یافته با یکدیگر مشابه هستند .گروههای ژنوتیپی

 .)2گروه ژنوتیپی اول شامل ارقام پروگرس ،یوروفلور
و جامع اصفهان بود .در این گروه بیشترین عملکرد

در برابر تاجخروس سفید معرفی کرد .در گروه دوم
مورد بررسی مقادیر کمتری از گروه اول را نشان دادند.

علف هرز تاجخروس سفید بودند .در گروه سوم نیز
فقط رقم آذرگل وجود دارد که دارای کمترین عملکرد

ماده خشک ،بیشترین عملکرد دانه ،بیشترین وزن

دانه ،کمترین عملکرد بیولوژیک ،کمترین وزن هزار

تعداد دانه در طبق و کمترین درصد پوکی دانه در

پوکی و عملکرد کلش بود که رقمی با قدرت رقابتی

هزاردانه و باالترین درصد شاخص برداشت ،بیشترین
طبق را داشتند .در این گروه با کاهش درصد پوکی

دانه ،کمترین شاخص برداشت و دارای بیشترین درصد

ضعیف در مقابل تاجخروس سفید میباشد.
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شکل  -2دندروگرام حاصل از تجزیه خوشهای عملکرد و اجرای عملکرد شش رقم آفتابگردان  6رقم آفتابگردان
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60
اثر رقابت تاج خروس سفید ( )Amaranthus albus L.بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان...

محمد جواد بابائی زارچ و همکاران

 درصد کاهش نسبت به شاهد همراه40/2  و30/5
 یوروفلور و جامع، در بین ارقام نیز پروگرس.بوده است
اصفهان ارقامی با قدرت تولید دانه بهتر و رقم آذرگل نیز

.کمترین تولید دانه را داشت
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A B ST R AC T
In order to evaluate the effect of tumble pigweed competition on yield, yield
components and seed quality of six cultivars of sunflower; an experiment
was conducted with factorial layout based on a completely randomized block
design at the research farm of College of Agriculture, University of Birjand in
2012. The factors were four weed densities (0, 5, 10 and 15 plants/m2) and
six cultivars of sunflower (Azargol, Jame Isfahan, Syrna, Farrukh, Progress and
Euroflour). The results showed that by increasing weed density, yield and yield
components of sunflower were decreased. By increasing weed density from
zero to 15 plants/m2, grain yield of sunflower was decreased up to 40.2%.
Jame Isfahan cultivar produced the highest seed yield (5.789 kg/ha), and
Farrukh cultivar had the least percentage of seed yield loss in weed density of
15 plants/m2. Generally, Progress, Euroflour and Jame Isfahan cultivars had the
most competitiveness and Azargol cultivar showed the least competitiveness
against tumble pigweed.
Keywords: Azargol; tumble pigweed (Amaranthus albus); Farrukh; Oil seeds

How to cite this article
Babaie Zarch MJ, Mahmoodi S, Eslami SV. Effect of Tumble Pigweed (Amaranthus albus L.) Competition on Yield and Yield
Components of Sunflower (Helianthus annuus L.) Cultivars in Birjand Region. J Crop Sci Res Arid Reg, 2017; 1(2):133-142. DOI:
10.22034/csrar.01.02.01
COPYRIGHTS
Copyrights for this article are retained by the author(s) with publishing rights granted to the CSRAR Journal.
The content of this article is distributed under CSRAR open access policy and the terms and conditions of the Creative Commons Attribution
4.0 International (CC-BY 4.0) License. For more information, please visit http://cropscience.uoz.ac.ir/?lang=en.

