
 

 دانش کشاورزی و تولید پایدارعلمی پژوهشی نشریه 

 13-96صفحات  3011/ سال  1 شماره 13جلد 

 

 

کمی و کیفی دانه رقم  زنده بر خصوصیات فنولوژیک و عملکرد پوشخاکمطالعه تأثیر 

 (.Helianthus annuus L)آفتابگردان

 
 3، علیرضا باقری*2، غالمرضا محمدی1بیتا عباسی

 
 21/1/2411تاریخ پذیرش:   21/4/99تاریخ دریافت: 

 ی، دانشگاه رازی، کرمانشاه عیو منابع طب یکشاورز سیپرداکولوژی گیاهان زراعی،  ،آموخته کارشناسی ارشددانش-2

 کرمانشاه  ،یدانشگاه راز ،یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد ،یاهیگ کیو ژنت دیتول یگروه مهندس دانشیار-1
  کرمانشاه ،یدانشگاه راز ،یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد ،یاهیگ کیو ژنت دیتول یگروه مهندس اریاستاد-3

 Email: mohammadi@razi.ac.ir*مسئول مکاتبه: 

 

 چکیده

بر فنولوژی، کیفیت دانه و  پوش زنده ) شنبلیله(ترین زمان کاشت خاکتعیین مناسبپژوهش حاضر به منظور اهداف: 
  عملکرد ارقام آفتابگردان انجام شد.

 

های کامل تصادفی اجرا شد. صورت فاکتوریل بر پایه بلوکدانشگاه رازی به در 2391ل آزمایش در ساها: واد و روشم
 21روز قبل، همزمان و  21)شاهد(، کاشت شنبلیله پوش زنده خاکفاکتور اول کاشت شنبلیله در چهار سطح )عدم کشت 

 ( بود.روز بعد از آفتابگردان( و فاکتور دوم سه رقم آفتابگردان )پروگرس، فرخ، الکومکا
 

که عملکردهای طوری ان شد. به کاشت شنبلیله قبل از آفتابگردان منجر به کاهش عملکرد کمی و کیفی آفتابگرد ها:یافته
 1/43و  9/33، 1/31روز قبل از آن به ترتیب  21پوش زنده خاکدانه، روغن و پروتئین آفتابگردان در شرایط کاشت 

ای شدن، گلدهی، تشکیل طبق و رسیدگی فیزیولوژیک به وقوع مراحل ستاره ندرصد کمتر از تیمار شاهد بود. همچنی
روز دیرتر( از شرایط شاهد رخ  3/4و  2، 2/2، 4/4درجه روز رشد بیشتر ) 1/11و  1/14، 1/12، 1/19ترتیب به میزان 

های آفتابگردان فی دانهروز بعد از آفتابگردان بر عملکرد کمی و کی 21همزمان و پوش زنده خاکداد. با این حال کاشت 
درصد بیشتر از  3/43و  4/31، 4/39تأثیر مثبت داشت. عملکردهای دانه، روغن و پروتئین با کاشت همزمان به ترتیب 

دست آمدند. درصد به 1/13و  3/11، 1/11ترتیب بعد از آفتابگردان به پوش زنده خاکشاهد بود. این مقادیر با کاشت 
روز  4/2و  3/1درجه روز رشد ) 2/43و  1/11ترتیب به ل طبق در شرایط کاشت همزمان بهوقوع مراحل گلدهی و تشکی

روز  1/4و  1/2درجه روز رشد کمتر ) 1/221و  3/41بعد از آفتابگردان به پوش زنده خاکزودتر( و در شرایط کاشت 
رقم پروگرس دیرتر از ارقام فرخ و  . بین ارقام آفتابگردان، وقوع مراحل فنولوژیک برایاحتیاج داشتزودتر( از شاهد 
کیلوگرم در  3411درصد(. بیشترین عملکرد دانه ) 31های رقم فرخ بیشترین محتوای روغن را داشتند )الکومکا بود. دانه

 کیلوگرم در هکتار( به رقم الکومکا اختصاص یافت. 131پروتئین )کیلوگرم در هکتار( و  2113هکتار(، روغن )
 

های جوان آفتابگردان، های شنبلیله با بوتهرقابت بین بوتهبه دلیل ایجاد پوش زنده خاکزودهنگام  کاشت گیری:نتیجه
زمان وقوع مراحل رشد فنولوژیک آفتابگردان خواهد شد. این نتایج اهمیت انتخاب  تأخیرمنجر به رشد رویشی ضعیف و 

زنده که باعث برتری اثر پوش زنده خاککاشت  رقم مناسب و به حداقل رساندن رقابت از طریق انتخاب زمان مطلوب
 کند.شود را ثابت مینسبت به اثر رقابتی آن میپوش زنده خاکمساعدتی 

 پوش زندهپروتئین، روغن، رسیدگی فیزیولوژیک، شنبلیله، خاک های کلیدی:واژه
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Abstract 

Background and Objective: The purpose of this study was to determine the effect of fenugreek planting as 

a living mutch on the phenology, grain quality and yield of sunflower cultivars and to determine the most 

appropriate time for planting of sunflower. 

 

Materials and Methods: This experiment was done in 2016-17 growth season at Razi University. The 

experiment was conducted as split plot based on randomized complete block design. First factor was the 

sowing fenugreek at four levels (control (without living mulch), 15 days before sowing of sunflower, 

simultaneous sowing with sunflower, 15 days after sowing of sunflower) and the second factor was three 

sunflower cultivars (Progress, Farrokh, Lakomka). 

 

Results: Planting of fenugreek as living mulch pre-sunflower led to a decrease in the quantitative and 

qualitative yield of sunflower. In 15 days before sunflower condition, grain, oil and protein yields of 

sunflower,were 38.5%, 37.9% and 43.6% lower than control treatment, respectively. In addition, the 

phenological stages of sunflower growth was delayed in pre-sunflower sowing conditions. So that the 

occurrence of staring, flowering, head formation and physiological maturity were 69.8, 21.8, 24.5 and 82.6 

days, respectively (4.4, 1.1, 1 and 3 day) more than control conditions. However, planting of living mulch 

simultaneous and 15 days after sunflower had a positive effect on the quantitative and qualitative yield of 

sunflower grains. Grain, oil and protein yields of sunflower were 39.4%, 36.4% and 43.3% higher than 

control, respectively. These values were 25.5%, 26.7% and 23.5% after sunflower planting, respectively. 

Flowering and head formation stages in simultaneous planting conditions were 20.8 and 47.1 °C (0.7 and 1.4 

days, respectively) and in post-sunflower sowing conditions were 42.3 and 122.6, respectively. Day growth 

rates were lower (1.8 and 4.6 days) than control conditions. Among sunflower cultivars, the occurrence of 

different phenological stages was higher for Progress cultivar than for Farrokh and Lakomka cultivars. 

Farrokh had the highest oil content (36%). The highest grain yield (3426 kg.ha-1), oil yield (1203 kg.ha-1) and 

protein yield (536 kg.ha-1) were allocated to Lacomka cultivar. 

 

Conclusion: It seems that competition between fenugreek plants and young sunflower plants seems to lead 

to poor vegetative growth and delay the time of phenological growth stages of sunflower by early sowing of 

mulch. These results confirm the importance of selecting the appropriate cultivar and minimizing 

competition by choosing the optimal planting time of living mulch, which gives the pottage-assisted effect a 

competitive advantage. 

 
Keywords: Fenugreek, Living Mulch, Oil, Physiological Maturity, Protein 
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 مقدمه

 به عنوان( .Helianthus annuus Lآفتابگردان )     

بعد از سویا، کلزا، پنبه پنجمین گیاه تولید کننده روغن )

 (.1121)جوانمرد و شکاری  مطرح استو بادام زمینی( 

 21درصد روغن و  11تا  41های آفتابگردان حاوی دانه

دادی و همکاران )اله تنددرصد پروتئین هس 12تا 

در سال در ایران سطح زیر کشت آفتابگردان  (.1122

تن  23319هکتار و تولید آن  21191 ،94-91زراعی 

 2411در شرایط آبی  میانگین عملکرد دانه .بوده است

کیلوگرم در  191و در شرایط دیم کیلوگرم در هکتار 

 (.1123نام )بی هکتار گزارش شده است

رف مبتنی بر مص یجهای کشاورزی رانظام        

 ،شیمیایی و تأکید بر افزایش تولید یهارویه نهادهبی

و کاهش  یزراع یهاضمن بر هم زدن تعادل بوم نظام

حاصلخیزی خاک هستند. در دو دهه اخیر ضرورت به 

احساس  یشترب یدارپا یکشاورز یهاکارگیری روش

به  تدر زراع یدارپا یشده است. مفهوم کشاورز

کنترل آفات  یقیتلف یریتد مدمانن هایتاز فعال یامجموعه

اطالق  یزراع یریتخاص مد هاییکتکن یریو به کارگ

 شودیم یزن ینظام زراع یداریکه موجب پا شودیم

 ین(. از جمله ا1121 و همکاران یشهرک یدی)مؤ

 .باشدیزنده م یهاپوشکارها استفاه از خاکراه

اه با گیاه گیاهان رشد یافته همر ،زنده پوشخاک     

مختلف  هایروش که به زراعی اصلی در مزرعه هستند،

دارای  همچنین .دهندمی قرار تاثیر تحت را هانظام بوم

کاهش تبخیر،  باشند.می متعددی مزایای اکولوژیکی

پایداری خاک در مقابل عوامل فرساینده، افزایش ظرفیت 

نگهداری آب در خاک، افزایش فعالیت موجودات 

 هاعلفکش آبشویی کاهش ،(1113)پرویزی  زیخاک

فراهمی زیستگاه برای حشرات  (،1113 )پاتر و همکاران

 هرز هایعلف سرکوب (،1114)تیلمان و همکاران  مفید

افزایش محتوای  (،1121کانگوی و همکاران -)بالنکو

افزایش  ،(1111)دینگ و همکاران  ماده آلی خاک

 هامحتوای نیتروژن خاک در صورت استفاده از لگوم

و در مجموع افزایش  (1111هوکر و همکاران )

از مزایای کشت  حاصلخیزی خاک و عملکرد باالتر

 به همراه گیاه اصلی است.پوش زنده خاک

های زنده بر پوشتحقیقات زیادی مبنی بر تاثیر خاک     

مطالعه در عملکرد گیاهان زراعی انجام شده است. 

هان گیا حضور (1123) عموقین و همکاران بلندی

 در مزرعه آفتابگردان )جو، چاودار، گندم( پوششی

در پژوهش مؤیدی  د.ا بهبود دار دانه و روغن درعملک

کاشت تریتیکاله و ماشک  ،(1121) شهرکی و همکاران

با این وجود . دادافزایش  را گلرنگ دانهعملکرد معمولی 

پیامد زنده همیشه  پوشخاک -گیاه زراعی سیستم

در تحقیق مارتین و  .اهد داشتمثبتی در پی نخو

حضور شبدر سفید کشت شده به  (2992)همکاران 

در مزرعه ذرت، عملکرد دانه را زنده پوش عنوان خاک

 درصد 4/13و  3/14در سال اول و دوم به ترتیب 

 کشت خالص ذرت کاهش داد. لیچ و همکاران به نسبت

نیز کاهش عملکرد دانه آفتابگردان و سورگوم  (1121)

پوش زنده خاکدر حضور باقالی وحشی به عنوان را 

 گزارش کردند.

های مناسب موفقیت این نوع سیستم به انتخاب گونه     

 بستگی دارد احی راهبردهای بهینه مدیریتیو طر

 بهبود خصوصیات رشدی. (1121)محمدی و همکاران 

به  پوش زندهگیاه زراعی در اثر کاربرد خاک و عملکرد

بستگی دارد. این تعادل  این گیاهان وجود تعادل بین

با فنولوژی و تاریخ  انیتواند از طریق انتخاب گیاهمی

. (1122)حسینی و همکاران کاشت متفاوت حاصل شود 

عواملی مانند اثر آللوپاتیک که باعث کاهش عملکرد گیاه 

شود و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاهان اصلی می

گیری برای انتخاب در تصمیمنیز خانواده لگومینوز 

. (1111 )ماتوس و همکاران پوش زنده مؤثر هستندخاک

( گیاهی .Trigonella Foenum-graceum Lشنبلیله )

یکساله از خانواده لگومینوز است که عالوه بر مصارف 

پوش زنده تواند به عنوان خاکخوراکی و دارویی می

زنی سریع، ایجاد کشت شود. این گیاه به علت جوانه
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ش مناسب، ارتفاع بوته کم و توانایی تثبیت نیتروژن پوش

پوش زنده انتخاب مناسبی برای کاشت به عنوان خاک

 .(1121کانگوی و همکاران -)بالنکو است

با مقایسه  (1123) رضوانی و همکاران     

های شنبلیله و شبدر برسیم در مزرعه گندم، پوشخاک

مثبت  نقش هر دو گیاه در افزایش عملکرد گندم را

ارزیابی کردند، اما شنبلیله در مقایسه با شبدر برسیم 

کارایی بیشتری در بهبود عملکرد دانه داشت. زمان 

تعیین کارایی در عامل مهمی نیز پوش زنده خاککاشت 

کاهش ، زنده پوشکشت به موقع خاک این گیاهان است.

 .دارددر زمان مناسب را به دنبال  گیاه زراعیرقابت با 

کاشت  ،(1121) دوست و همکاران یق محمددر تحق

داری فرنگی تأثیر معنیشبدر قرمز یک ماه بعد از گوجه

تأثیر آن بر اما  .فرنگی داشتبر افزایش عملکرد گوجه

در شرایط کاشت شبدر قرمز به طور همزمان  ،عملکرد

با توجه به  دار نبود.فرنگی معنیو یک ماه قبل از گوجه

تأثیر  به منظور آگاهی از رحاض پژوهش این موارد،

فنولوژی، بر  زنده پوشخاکشنبلیله به عنوان کاشت 

 عیینت ارقام آفتابگردان و کیفیت دانه و عملکرد

 انجام شد.زنده  پوشخاککاشت  زمانترین مناسب

 

 

 

 هاروش و مواد

در مزرعه  2391-91زراعی سال در این تحقیق     

بیعی دانشگاه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع ط

عرض ) کرمانشاه در شرق شهرستانواقع رازی 

دقیقه شمالی، طول جغرافیایی  12درجه و  34جغرافیایی 

متر از سطح  2329دقیقه شرقی و ارتفاع  9درجه و  43

اقلیم  ،ندمارت بندیطبقه. بر اساس انجام شد (دریا

خصوصیات آب و  .باشدمنطقه سرد و نیمه خشک می

ش در طول دوره رشد گیاه هوایی محل آزمای

آزمایش به  ارائه شده است. 2در جدول  آفتابگردان

تصادفی  های کامالصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک

که  فاکتور اول کشت شنبلیلهدر سه تکرار اجرا شد. 

 211ازتوده های محلی انتخاب شد وطول رشد آن بین 

زنده در چهار  پوشخاکبه عنوان  روز بود، 221تا 

روز  21سطح: شاهد )عدم کشت شنبلیله(، کشت شنبلیله 

قبل از کشت آفتابگردان، کشت شنبلیله همزمان با کشت 

روز بعد از کشت  21آفتابگردان و کشت شنبلیله 

، پروگرسآفتابگردان و فاکتور دوم سه رقم آفتابگردان )

های فیزیکی و الکومکا( بود. برای تعیین ویژگی فرخ،

آزمایش، نمونه مرکب از شش نقطه شیمیایی خاک محل 

 متریسانتی 31تصادفی از عمق صفر تا به صورت 

 (.1تهیه شد )جدول  خاک

 

 آفتابگردانشرایط آب و هوایی محل مورد مطالعه در طول دوره رشد  -1جدول 

 ماه
 میزان بارندگی (°Cمیانگین درجه حرارت روزانه )

(mm) حداکثر حداقل 

 1/14 1/11 1/21 اردیبهشت

 3/1 1/32 1/22 خرداد

 1 1/31 1/23 تیر

 1 4/39 2/23 مرداد

http://www.kermanshahmet.ir 

 

 

 

 

http://www.kermanshahmet.ir/


 11…                                                         پوش زنده بر خصوصیات فنولوژیک و عملکرد کمی و کیفی دانه رقممطالعه تأثیر خاک

 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه پیش از کاشت -2جدول 

 
 بافت

 رس

(%) 

 سیلت

(%) 

 شن

(%) 
 اسیدیته

امالح 

 محلول

(1-m .dS) 

 ربن آلیک

(%) 

نیتروژن 

 کل

(%) 

فسفر قابل 

 جذب

(mg/kg) 

پتاسیم قابل 

 جذب

(mg/kg) 

 122 31/1 24/1 44/2 42/1 41/3 21 41 44 سیلتی رسی

 

 شامل شخم، دیسک بذر، بستر سازیعملیات آماده     

 1شت آفتابگردان در تاریخ اک .بود ماله کشی و

و تری منج سانتیپبه صورت دستی در عمق  اردیبهشت

شامل  شش متر و هر کرتطول روی پشته انجام شد. 

 31های کاشت ردیفبین ردیف بود. فاصله  پنج

متر در سانتی 11روی ردیف  هابوته اصلهمتر و فسانتی

زنده،  پوشخاککاشت شنبلیله به عنوان نظر گرفته شد. 

قبل، همزمان و پس از کشت آفتابگردان به ترتیب در 

اردیبهشت  11 واردیبهشت  1دین، فرور 12 هایتاریخ

های ردیف بیندر  بذرهای شنبلیلهصورت گرفت. 

عمق در کیلوگرم در هکتار و  11به میزان آفتابگردان 

. به منظور رسیدن به تراکم دکشت ش یمتردو سانتی

آفتابگردان، مطلوب، در مرحله سه تا چهار برگی 

ز آبیاری مزرعه هر هفت رو. های اضافی تنک شدبوته

پس از با در نظر گرفتن نیاز گیاه انجام شد. یک بار و 

افشانی، اطراف مزرعه و همچنین پایان دوره گرده

اس اچوی ها به وسیله نوارهای مغناطیسیاطراف طبق

(Video Home System) وشانده شد تا از خسارت پ

تمام های هرز در وجین علف گنجشک محفوظ بمانند.

 طول فصل رشد انجام شد.

در طول فصل رشد، یادداشت برداری تاریخ وقوع      

ها بر اساس مراحل مختلف نمو برای هر یک از کرت

انجام شد. زمانی که  (2912) روش اشنایدر و میلر

های هر کرت به شکل ستاره درصد بوته 11ها در طبق

ای شدن ثبت شد. زمانی درآمدند، به عنوان تاریخ ستاره

درصد از  11های ود در طبقای موجهای میلهکه گل

های هر کرت باز شدند به عنوان تاریخ گلدهی بوته

ها یادداشت شد. پس از اطمینان از زرد شدن پشت طبق

های هر درصد از بوته 91های ای شدن براکتهو قهوه

کرت، تاریخ وقوع رسیدگی فیزیولوژیک ثبت شد. تعداد 

 روزهای سپری شده از روز کاشت تا تاریخ وقوع

به کمک اطالعات  مرحله مورد نظر شمارش و

، درجه روز رشد مورد نیاز تا وقوع مرحله هواشناسی

فنولوژیک مورد نظر با استفاده از معادله زیر محاسبه 

 شد:

 (2)رابطه 

 
     Tmax  وTmin  به ترتیب حداکثر و حداقل درجه

، درجه حرارت پایه baseTحرارت در روز مورد نظر؛ 

)خوشحال  گراددرجه سانتی 1ان که رشد آفتابگرد

 در نظر گرفته شد. (1121دستجردی و همکاران، 

فیزیولوژیک آفتابگردان و پس از  گیدر زمان رسید     

 ثرادر هر کرت پس از حذف ها، کاهش رطوبت دانه

حتی حدود شش آفتابگردان از مسا هایطبق، حاشیه

ی کوبی و بوجارپس از خرمن. مترمربع برداشت شدند

حسب  برو درصد  24بر اساس رطوبت  عملکرد دانه

در زمان برداشت،  شد. گزارشمتر مربع گرم در 

گیری محتوای های هر کرت برای اندازهقسمتی از دانه

گیری محتوای اندازهروغن و پروتئین آسیاب شدند. 

 حالل اتر با استفاده از و سوکسله به روشروغن دانه 

گیری محتوای ندازهو ا (2991 )جوشی و همکاران

 (2933 )شومن و همکاران پروتئین دانه به روش کجلدال

صورت گرفت. عملکردهای روغن و پروتئین به ترتیب 

با ضرب محتوای روغن و پروتئین دانه در عملکرد دانه 

های آماری جهت انجام تجزیه و تحلیلمحاسبه شدند. 

ها ادهزیع نرمال داز تو Minitabافزار با استفاده از نرم

تجزیه واریانس و مقایسه  .داطمینان حاصل گردی
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و پنج درصد احتمال در سطح  LSDها به روش میانگین

 .انجام شد SASافزار با استفاده از نرم

 

 بحث و نتایج

 شدن ایستاره تا کاشت

ها بر زنده، رقم و اثر متقابل آن پوشخاکاثر تیمار      

 سطح یک درصددر  ای شدنوقوع مرحله ستاره زمان

که زمانینظر از رقم، (. صرف3)جدول  دار بودمعنی

روز زودتر از آفتابگردان کشت شد،  21زنده  پوشخاک

ای شدن به زمان وقوع مراحل فنولوژیک از جمله ستاره

تواند حاکی از (. این موضوع می4تعویق افتاد )جدول 

با جذب منابع پوش زنده خاکآن باشد که در این تیمار 

توانسته بیشترین  )نور، آب، عناصر غذایی(بیشتر 

در تمام سطوح  رقابت را با گیاه زراعی داشته باشد.

ترین مدت زمان تا وقوع ، طوالنیپوش زنده خاکتیمار 

که بود  پروگرسای شدن مربوط به رقم مرحله ستاره

به طوری که با  دار داشت.با سایر ارقام تفاوت معنی

پوش زنده خاکایط عدم کشت کاشت این رقم در شر

روز زودتر از آفتابگردان،  21، کشت شنبلیله )شاهد(

 21کشت همزمان شنبلیله و آفتابگردان و کشت شنبلیله 

، 11، 14ای شدن به ترتیب فتابگردان ستارهروز بعد از آ

، 923روز پس از کاشت )به ترتیب با کسب  11و  11

تاد. وقوع ( اتفاق افدرجه روز رشد 119و  932، 941

ای شدن در شرایط مذکور برای رقم مرحله ستاره

درجه  211و  213، 211، 111الکومکا به ترتیب به کسب 

روز پس از کاشت( و برای رقم فرخ  14و  11، 11، 14)

و  49، 14، 41درجه ) 111و  311، 134، 331به کسب 

 (.4روز پس از کاشت( کمتر احتیاج داشت )جدول  41

فات بین ارقام ناشی از خصوصیات وجود این اختال

کاشت شنبلیله . (1111)وزین و زمانی،  باشدژنتیکی می

بعد از آفتابگردان در مقایسه با کاشت آن قبل از 

دار زمان الزم تا وقوع آفتابگردان، منجر به کاهش معنی

 (.4ای شدن در تمام ارقام شد )جدول مرحله ستاره

ع حذف رقابت بین دلیل این موضواحتمال داده میشود، 

های آفتابگردان و شنبلیله در اوایل فصل رشد و بوته

 قرار دادن نیتروژن تثبیت شده توسط شنبلیله برای

ایجاد تعادل در  است. رقابت کمتر و آفتابگردان هایبوته

ود شرایط رشد منجر به بهب در نهایت تأمین مواد غذایی

 خواهد شد.

 

 پوش زنده و رقم بر صفات فنولوژیکخ کشت خاکتجزیه واریانس اثر تاری -3جدول 
 میانگین مربعات

درجه آزادی  رمنابع تغیی

 آزادی

رسیدگی  تشکیل طبق مرحله گلدهی ای شدنمرحله ستاره

 ns11/1 ns22/13 ns11/1 ns11/1 1 بلوک فیزیولوژیک
 22/33** 31/11** 21/21* 31/41** 3 پوش زندهخاک

 29/2199** 11/114** 22/2131** 29/331** 1 رقم

 31/19** 11/41** 21/12** 49/1** 1 رقم ×پوش زنده خاک

 13/2 12/2 19/4 91/1 11 خطا

 11/2 11/2 31/3 32/2 ضریب تغییرات )درصد(

nsدرصد 2و  1در سطوح  داریو معن دار،یمعن یرغ یب،، * و ** به ترت 

 

 

 گلدهی تا کاشت

أثیر تیمار زمان وقوع مرحله گلدهی تحت ت     

)در سطح پنج درصد(، رقم )یک درصد( پوش زنده خاک

در رقم )یک درصد( قرار پوش زنده خاکو اثر متقابل 

پوش خاکنظر از رقم با کشت (. صرف3گرفت )جدول 

روز قبل از آفتابگردان، گلدهی دیرتر رخ داد که  21زنده 
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باشد با گیاه اصلی میپوش زنده خاکحاکی از رقابت 

روز بعد، آفتابگردان زودتر به مرحله  21ر کشت ولی د

رسد که حضور (. به نظر می4گلدهی رفت )جدول 

شنبلیله بعد از استقرار گیاه اصلی به دلیل تأمین بخشی 

از نیتروژن مورد نیاز، شرایط رشد آفتابگردان را بهبود 

ای شدن، داده است. مشابه با زمان وقوع مرحله ستاره

، گلدهی رقم پوش زنده خاک در تمام سطوح کاشت

دار دیرتر از سایر ارقام اتفاق پروگرس با اختالف معنی

افشانی این افتاد، که نشان دهنده آغاز دیرهنگام گرده

در شرایط عدم باشد. گلدهی رقم پروگرس رقم می

روز زودتر از  21، کشت شنبلیله پوش زنده خاککشت 

بگردان و کشت آفتابگردان، کشت همزمان شنبلیله و آفتا

 31، 11، 11به ترتیب روز بعد از آفتابگردان  21شنبلیله 

و  2241، 2191، 2111روز پس از کاشت )با کسب  33و 

درجه روز رشد( اتفاق افتاد. این مقادیر برای رقم  2214

روز پس از کاشت  11و  14، 11، 13الکومکا به ترتیب 

قم درجه روز رشد( و برای ر 119و  923، 941، 119)

روز پس از کاشت  12و  11، 11، 12فرخ به ترتیب 

درجه روز رشد( به دست آمد.  143و  113، 113، 143)

( نیز تفاوت از نظر تعداد 1111درودریگوئز و همکاران )

روز تا آغاز گلدهی را در بین ارقام مختلف آفتابگردان 

های گزارش کردند. اختالف بین ارقام ناشی از تفاوت

ها است اصطالح زودرسی یا دیررسی آن ژنتیکی یا به

 (.2993)کونور و هال 
 

 

 در رقم بر ظهور مراحل فنولوژیک آفتابگردان زنده پوشخاکتاریخ کشت  ترکیبات تیماریمقایسه میانگین  -4جدول 

 تیمارها
ای کاشت تا ستاره

 (day) شدن

 کاشت تا گلدهی

(day) 

 کاشت تا تشکیل طبق

(day) 

کاشت تا رسیدگی 

 (dayیزیولوژیک )ف

 پوشخاکبدون 
 b(13/921 )14 a(21/2111 )11 b(11/2411 )91 c (11/2121 )211 پروگرس

 f(91/111 )41 cd(31/141 )12 de(11/2111 )11 fg(21/2119 )92 فرخ

 de(21/322 )14 cd(93/111 )13 de(11/2119 )11 fg(21/2119 )92 الکومکا

 روز قبل از کاشت 21
 a(4/941 )11 a (13/2193 )11 ab(91/2132 )91 a(11/1139 )221 پروگرس

 de(21/322 )14 d(11/113 )11 e(11/2119 )39 fg(11/2411 )91 فرخ

 d(11/313 )11 cd (41/941 )11 d(31/2191 )11 e(31/2193 )91 الکومکا

 کشت همزمان
 a(21/932 )11 b(43/2241 )31 a (23/2111 )93 b(13/2191 )211 پروگرس

 e(33/111 )49 d(11/113 )11 f(93/2223 )33 gh(13//2431 )19 فرخ

 d(13/343 )11 c(43/923 )14 e (11/2121 )31 f(11/2121 )92 الکومکا

 روز بعد از کاشت 21
 c(11/111 )11 b(11/2213 )33 c (31/2311 )14 d(13/2321 )211 پروگرس

 f(91/111 )41 cd(31/141 )12 de(11/2111) 11 fg(11/2411 )91 فرخ

 de(21/322 )14 cd(11/111 )11 f(91/2111 )31 h(21/2439 )11 الکومکا

 (.LSDباشند )آزمون درصد می 1دار در سطح هایی که داری حروف مشترک هستند فاقد اختالف معنیمیانگین

 باشند.گر درجه روز رشد میاعداد داخل پرانتز نمایان

 

 طبق تشکیل تا کاشت

اثر متقابل  و و رقمپوش زنده خاکاثر تیمارهای      

های آفتابگردان در سطح یک ل طبقیها بر زمان تشکآن

(. در بین سطوح مختلف 3 )جدول دار بوددرصد معنی

زنده، بیشترین مدت از زمان کاشت تا تشکیل  پوشخاک

روز  21و کاشت شنبلیله شرایط شاهد ها متعلق به طبق

روز پس  3/14و  3/13 بود )به ترتیب قبل از آفتابگردان

درجه روز  2311و  2319 از کاشت معادل با کسب

رشد(. در شرایط کشت همزمان شنبلیله و آفتابگردان 

 درجه 2312روز )با کسب  9/12ها به طور متوسط طبق
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روز بعد از آفتابگردان  21و با کشت شنبلیله  روز رشد(

روز  جهدر 2113با کسب روز پس از کاشت ) 1/31

 پروگرسهای رقم (. طبق4تشکیل شدند )جدول  رشد(

با اختالف پوش زنده خاکدر تمام سطوح تیمار 

دار دیرتر از ارقام فرخ و الکومکا تشکیل شدند. معنی

پوش زنده خاکدر شرایط بدون  پروگرسهای رقم طبق

روز زودتر از آفتابگردان، کشت  21کشت شنبلیله ، 

روز  21ابگردان و کشت شنبلیله همزمان شنبلیله و آفت

 14و  93، 91، 91به ترتیب بعد از  بعد از آفتابگردان

درجه روز  2312و  2111، 2131، 2411روز )با کسب 

رشد( تشکیل شدند. این مقادیر برای رقم الکومکا به 

 2112و  2121، 2191، 2112) 31و  31، 11، 11ترتیب 

 33، 39، 11 درجه روز رشد( و برای رقم فرخ به ترتیب

 2112و  2221، 2131، 2112روز پس از کاشت ) 11و 

 (.4درجه روز رشد( بود )جدول 

 

 فیزیولوژیک رسیدگی تا کاشت

ها زنده، نوع رقم و اثر متقابل آن پوشخاک تیمار     

اد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک را در سطح یک تعد

نظر از (. صرف3)جدول درصد تحت تأثیر قرار دادند 

، رسیدگی فیزیولوژیک در شرایط عدم کاشت قمر

رو  21روز قبل، همزمان و  21، کاشت شنبلیله شنبلیله

 9/91و  3/91، 211، 3/91به ترتیب بعد از آفتابگردان 

و  2111، 2311، 2121با کسب )روز بعد از کاشت 

(. به نظر 4اتفاق افتاد )جدول  (درجه روز رشد 2143

لی قبل از گیاه اصه پوش زندخاکرسد با کاشت می

ها برای کسب منابع شرایط رقابتی شدیدی بین بوته

در این  .شودایجاد می محیطی )نور، آب، عناصر غذایی(

شرایط گیاه اصلی به مدت زمان بیشتری برای تکمیل 

مشابه با سایر د خود احتیاج خواهد داشت. دوره رش

کاشت تا از زمان طول دوره رشد ) ،صفات فنولوژیک

در شرایط عدم رقم پروگرس گی فیزیولوژیک( رسید

در تمام پوش زنده خاکو کشت پوش زنده خاککشت 

تر از داری طوالنیهای مورد بررسی به طور معنیتاریخ

ارقام الکومکا و فرخ بود. نیاز حرارتی برای وقوع 

کشت ، پوشخاکرسیدگی فیزیولوژیک در شرایط بدون 

ردان، کشت همزمان روز زودتر از آفتابگ 21شنبلیله 

روز بعد از  21شنبلیله و آفتابگردان و کشت شنبلیله 

، 221، 211به ترتیب  پروگرسآفتابگردان برای رقم 

 2321و  2191، 1141، 2123روز )با کسب  211و  211

، 91، 92روز رشد(، برای رقم الکومکا به ترتیب  درجه

روز  درجه 2439و  2123، 2191، 2119روز ) 11و  92

روز  91و  19، 91، 92( و برای رقم فرخ به ترتیب رشد

روز  درجه 2411و  2431، 2411، 2119پس از کاشت )

طول دوره رشد بنابراین  (.4رشد( به دست آمد )جدول 

عالوه بر خصوصیات ژنتیکی و الکومکا  پروگرسارقام 

های آفتابگردان تحت تأثیر شرایط محیطی و رقابت بوته

، اما طول دوره قرار گرفته استزنده نیز  پوشخاکبا 

متأثر پوش زنده خاکرشد رقم فرخ کمتر از حضور 

تفاوت  (1121) کاخکی و همکاران کریمی شده است.

ول دوره رشد را گزارش طارقام آفتابگردان از نظر 

 کردند.

 

 دانه عملکرد

 )در سطح یک درصد(پوش زنده خاکاثر تیمارهای      

دار رد دانه آفتابگردان معنیبر عملک )پنج درصد( و رقم

 1312شاهد، به طور متوسط (. در تیمار 1بود )جدول 

کیلوگرم دانه در هکتار تولید شد. کاشت شنبلیله 

روز بعد از آفتابگردان،  21همزمان با آفتابگردان و 

 2113شاهد به ترتیب  شرایطعملکرد دانه را نسبت به 

هکتار درصد( کیلوگرم در  11) 319درصد( و  4/39)

روز قبل از  21افزایش داد، اما کاشت شنبلیله 

آفتابگردان، عملکرد دانه آفتابگردان را در مقایسه با 

درصد(  1/31کیلوگرم در هکتار ) 2111 ،شاهد شرایط

(. احتماالً دلیل این موضوع الف -2شکل کاهش داد )

های جوان های شنبلیله با گیاهچهرقابت شدید بین بوته

روز زودتر  21زنده  پوشخاکست. کاشت اآفتابگردان 

تر از گیاه از گیاه اصلی سبب شده که شنبلیله سریع
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با  یاصلی در مزرعه استقرار یابد و رقابت شدید

آفتابگردان بر سر جذب آب و مواد غذایی  هایبوته

داشته باشد. در این شرایط، بخشی از انرژی و مواد 

بت با های آفتابگردان صرف رقافتوسنتزی بوته

شود که بر تولید دانه تأثیر منفی میپوش زنده خاک

توان به ارتفاع از اثرات این رقابت میخواهد داشت. 

کمتر، تولید ساقه و برگ کمتر، کاهش فتوسنتز و در 

کاشت نهایت کاهش عملکرد دانه آفتابگردان اشاره کرد. 

شنبلیله همزمان و بعد از آفتابگردان منجر به بهبود 

 (1121) در تحقیق لطیفی و همکاراندانه شد. عملکرد 

بیشترین عملکرد دانه آفتابگردان، با کاشت همزمان گیاه 

زنده به دست آمد.به  پوشخاکاصلی با یونجه به عنوان 

زنده در کشت  پوشخاکاثرات مثبت  هاعقیده آن

همزمان با گیاه اصلی بر اثرات منفی ناشی از رقابت بین 

با به تأخیر پوش زنده خاککاشت  .دو گیاه برتری دارد

زنی های هرز یا ممانعت از جوانهانداختن ظهور علف

 تواند به بهبود تولید محصول منجر شودها میآن

یکی دیگر از مزایای  (.2991 )دومنیگویز و کروز

در صورت استفاده از گیاهان خانواده پوش زنده خاک

اه اصلی یتروژن مورد نیاز گیلگوم، تأمین بخشی از ن

بیان کردند که  (1111) به عالوه، گلب و کولیگ است.

توانند باعث افزایش منافذ بزرگ های زنده میپوشخاک

متری سانتی 21میکرومتر( در الیه صفر تا  111تا  11)

خاک شوند و بین افزایش خلل و فرج خاک و عملکرد 

محصول همبستگی مثبت وجود دارد. بلندی عموقین و 

نیز بهبود عملکرد دانه آفتابگردان را با  (1121) همکاران

زنده در مقایسه  پوشخاککشت جو و چاودار به عنوان 

 گزارش کردند. پوشخاکبا شرایط بدون 

م الکومکا و فرخ به ارقابین ارقام مورد بررسی،      

کیلوگرم در هکتار( و کمترین  3411ترتیب بیشترین )

شان دادند. ار( را نکیلوگرم در هکت 1332عملکرد دانه )

داری مقدار عملکرد دانه عدم معنی که نتایجبا وجود این

کیلوگرم در هکتار( در مقایسه با  1991) پروگرسرقم 

 431ها )تفاوت آندهد، اما را نشان می رقم الکومکا

تواند از نظر تولید قابل چشم نمی کیلوگرم در هکتار(

 ارقامبین عملکرد دانه تفاوت ب(.  -2پوشی باشد )شکل 

 لطیفی و همکارانمورد بررسی در مطالعه  آفتابگردان

 دار بود.نیز معنی (1121)
 

 پوش زنده و رقم بر عملکرد و کیفیت دانه آفتابگردانتجزیه واریانس اثر تاریخ کشت خاک -5جدول 
 میانگین مربعات

درجه  منابع تغییر

 آزادی

محتوای روغن  عملکرد دانه

 دانه

محتوای  لکرد روغنعم

 پروتئین دانه

 عملکرد پروتئین

 1391 43/13 231933 11/39 113313 1 بلوک
 ns11/1 **113113 ns1/1 **111121 1112313** 3 زنده پوشخاک

 ns3/4 *11142 431121* 1/211** 3331111* 1 رقم

 ns119913 ns11/21 ns211111 ns14/3 ns12432 1 رقم× زنده پوشخاک

 21219 33/3 223133 11/1 911311 11 خطا

 43/29 13/21 41/11 42/1 12/29 (%ضریب تغییرات )

ns       ،*  باشدمی درصد 2و  1دار در سطوح دار، و معنیبه ترتیب، غیر معنی **و 

 

 دانه روغن محتوای

نتایج این مطالعه نشان دهنده عدم تأثیر حضور           

ر محتوای روغن بپوش زنده خاکو تاریخ کاشت 

(. در مطالعه لیچ و 1های آفتابگردان بود )جدول دانه

 ( نیز حضور لوبیا چشم بلبلی1121همکاران )

(Vigna radiata L. به عنوان گیاه پوششی درصد )

روغن دانه آفتابگردان را تغییر نداد که با نتایج پژوهش 

حاضر مطابقت دارد. با این حال افزایش درصد روغن 

گشنیز در کشت مخلوط با شنبلیله )پوریوسف های دانه

های ( و افزایش درصد روغن دانه1121و همکاران 
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آفتابگردان در کشت مخلوط با باقال )رضایی چیانه و 

( گزارش شده است. به عقیده 1121همکاران 

( استفاده از 1119مقدم )غفوری و رضوانیامین

ژن های زنده لگوم با تثبیت و تأمین نیتروپوشخاک

تواند سبب کاهش درصد مورد نیاز برای گیاه اصلی، می

 هایماده پیش تشکیل روغن دانه شوند. در این شرایط،

مواد در  نتیجه در و افزایش پروتئین و دارنیتروژن

یابد می کاهش دسترس برای سنتز اسیدهای چرب

(. در این آزمایش عدم تأثیر 2991)کاسم و مسیلبی 

ر ترکیبات دانه آفتابگردان بپوش زنده خاکتیمار 

)محتوای روغن و پروتئین( احتماالً به دلیل طول دوره 

باشد. به تر شنبلیله نسبت به آفتابگردان میرشد کوتاه

های آفتابگردان، که در زمان پر شدن دانهطوری

های شنبلیله کامالً خشک بودند. بنابراین به نظر بوته

ز طریق تثبیت رسد که نقش مثبت حضور شنبلیله امی

نیتروژن بر بهبود رشد و نمو و به دنبال آن عملکرد 

دانه آفتابگردان اعمال شده است و تأثیری بر محتوای 

 ترکیبات دانه نداشته است.
 

 

 
 آفتابگردان)الف( و ارقام )ب( بر عملکرد دانه  زنده پوشخاکمقایسه میانگین اثر کاشت  -1شکل 
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دان از نظر محتوای روغن دانه بین ارقام آفتابگر     

داری در سطح یک درصد وجود داشت اختالف معنی

 4/19های رقم پروگرس )(. محتوای روغن دانه4)جدول 

درصد( در مقایسه با ارقام فرخ و الکومکا )به ترتیب 

داری کمتر بود درصد( به طور معنی 3/31و  9/31

رسد علت این موضوع، رشد (. به نظر می1)شکل 

شی بیشتر رقم پروگرس در مقایسه با سایر ارقام روی

تواند با باشد )نتایج ارائه نشده است(. رشد رویشی می

افزایش متابولیسم گیاه به کاهش درصد روغن در اغلب 

 روغن محتوای (.1111)ویز  های روغنی منجر شوددانه

 ژنتیکی خصوصیات و محیطی تحت تأثیر عوامل دانه

چنانچه در  .(1111همکاران )تان و  قرار دارد رقم

مراحل آخر رشد به گیاه تنش وارد نشود، محتوای 

روغن دانه هر رقم ثابت و تحت کنترل عوامل ژنتیکی 

. در مطالعه (2912)مندهام و همکاران  خواهد بود

نیز اختالف بین ارقام ( 1121) کاخکی و همکارانکریمی

 ود.دار بمعنی دانه روغن محتوایآفتابگردان از نظر 

 

 
 دانه آفتابگردانبر محتوای روغن ارقام قایسه میانگین اثر م -2شکل 

 

 دانه پروتئین محتوای

، رقم و اثر متقابل پوش زنده خاکهای تأثیر تیمار     

(. 1)جدول  دار نبودپروتئین دانه معنی ها بر محتوایآن

در رابطه با اثر رقم، علیرغم تفاوت ارقام مورد بررسی 

محتوای روغن موجود در دانه، محتوای پروتئین  از نظر

درصد(  1/23درصد(، فرخ ) 1/21دانه ارقام پروگرس )

در دار نداشتند. درصد( اختالف معنی 2/21و الکومکا )

بر محتوای پوش زنده خاکتیمار این آزمایش عدم تأثیر 

های ترکیبات دانه احتماالً به دلیل پایان دوره رشد بوته

های آفتابگردان دانهپر شدن  از آغاز دورهقبل شنبلیله 

 (1121) عموقین و همکاراندر مطالعه بلندی باشد.می

نیز محتوای پروتئین دانه آفتابگردان تحت تأثیر تاریخ 

در رابطه با تأثیر  زنده قرار نگرفت. پوشخاککاشت 

ئین دانه گیاه اصلی تزنده بر محتوای پرو پوشخاک

افزایش محتوای  ه است.نتایج متفاوتی گزارش شد

های زنده چمن، پوشخاکپروتئین دانه ذرت در حضور 

توسط کامبرگر و  کلزا، شبدر قرمز و شبدر کریمسون

و در حضور ماشک و جو توسط  (1119) همکاران
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کاهش محتوای پروتئین دانه و  (1122) گابریل و کوامدا

له و یهای زنده سویا، شنبلپوشخاکدر حضور  ذرت

و در  (1124)بلبلی توسط نظری و همکاران شملوبیا چ

شده  عنوان (1121) حضور شبدر برسیم توسط مظفری

روز قبل از  21در مطالعه حاضر کاشت شنبلیله  است.

آفتابگردان، محتوای پروتئین دانه را نسبت به شرایط 

شاهد نه درصد کاهش داد که علیرغم اختالف غیر 

، دلیل آن میتواند در تواند قابل توجه باشددار میمعنی

رشد رویشی بیشتر  ،پوش زنده خاکروزقبل  21کاشت 

شنبلیله و رقابت بیشتر با آفتابگردان در مقایسه با 

  (1121) عموقین و همکارانبه عقیده بلندی .باشدشاهد 

زنده از طریق نگهداری  پوشخاککاشت زودهنگام 

 بیشتر رطوبت در خاک، مانع از اعمال تنش رطوبتی و

 شود.به دنبال آن کاهش درصد پروتئین دانه می

 

 

 روغن عملکرد

عملکرد روغن آفتابگردان در سطح یک درصد تحت      

و در سطح پنج درصد تحت پوش زنده خاکتأثیر تیمار 

(. مشابه با تأثیر 1تأثیر تیمار رقم قرار گرفت )جدول 

پوش زنده خاکبر عملکرد دانه، کاشت پوش زنده خاک

روز پس از آفتابگردان،  21با آفتابگردان و  همزمان

عملکرد روغن را در مقایسه با شرایط شاهد به ترتیب 

درصد افزایش داد. با این حال با کاشت  3/11و  4/31

روز قبل از آفتابگردان عملکرد روغن نسبت  21شنبلیله 

الف(. با  -3درصد کمتر بود )شکل  33به تیمار شاهد 

د روغن تابعی از عملکرد دانه که عملکرتوجه به این

باشد، لذا هر گونه تغییر در عملکرد دانه و درصد می

)مردانی  دهدروغن، عملکرد روغن را تحت تاثیر قرار می

پوش خاک. با توجه به عدم تأثیر تیمار (1121و بلوچی 

بر محتوای روغن دانه آفتابگردان در این آزمایش، زنده 

تأثیر سطوح مختلف روند تغییر عملکرد روغن تحت 

مشابه با روند تغییرات عملکرد پوش زنده خاکتیمار 

نیز همبستگی  (1111) دانه بود. هالدنی و همکاران

داری بین عملکرد دانه و عملکرد روغن گزارش معنی

نیز  (1119) غفوری و همکارانکردند. در پژوهش امین

های عملکرد دانه و روغن کرچک تحت تاثیر گونه

زنده )خلر، شنبلیله، شبدر سفید( قرار  پوشکخامختلف 

گرفت. تغییرات عملکرد روغن اساساً مربوط به تغییرات 

تالوت و . مرادی(1111)جکسون  عملکرد دانه است

گزارش کردند که با تأمین نیتروژن  (1111) همکاران

 توان عملکرد دانه و عملکرد روغن را افزایش داد.می

مورد بررسی، رقم الکومکا در رابطه با ارقام      

کیلوگرم در هکتار( را  2113بیشترین عملکرد روغن )

 3/113تولید کرد که با ارقام پروگرس و فرخ )به ترتیب 

دار داشت کیلوگرم در هکتار( اختالف معنی 1/111و 

ب(. برتری رقم الکومکا از نظر محتوای روغن  -3)شکل 

ن در واحد و عملکرد دانه، منجر به تولید بیشتر روغ

سطح شد. در مقابل رقم فرخ علیرغم محتوای باالی 

روغن دانه به دلیل عملکرد دانه پایین، روغن کمتری در 

 (1121)کاخکی و همکاران کریمی واحد سطح تولید کرد.

دار بین ارقام آفتابگردان را از نظر تولید اختالف معنی

 روغن گزارش کردند.
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 )الف( و ارقام )ب( بر عملکرد روغن آفتابگردان زنده پوشخاکاثر کاشت مقایسه میانگین  -3شکل 

 

 پروتئین عملکرد

عملکرد پروتئین در سطح یک درصد تحت تأثیر      

و در سطح پنج درصد پوش زنده خاکسطوح تیمار 

با توجه به  (.1تحت تأثیر نوع رقم قرار گرفت )جدول 

ای پروتئین عدم تأثیر تیمارهای مورد بررسی بر محتو

عملکرد پروتئین تابع عملکرد دانه  تغییر در مقادیردانه، 

که مشابه با عملکرد دانه، عملکرد پروتئین به طوریبود. 

بعد از پوش زنده خاکدر شرایط کشت همزمان و کشت 

کیلوگرم در هکتار(  114و  111آفتابگردان )به ترتیب 

بود. اما کیلوگرم در هکتار(  413بیشتر از شرایط شاهد )

قبل از آفتابگردان پوش زنده خاکدر شرایط کشت 

کیلوگرم  299عملکرد پروتئین نسبت به شرایط شاهد 

رسد در به نظر میالف(.  -4در هکتار کمتر بود )شکل 

شنبلیله باعث رشد بهتر شرایط کاشت همزمان، 

آفتابگردان شده و کمترین شرایط رقابتی بین 

وص در مرحله زایشی و آفتابگردان و شنبلیله به خص

باشد، وجود داشته ای حساس میتشکیل دانه که مرحله

است. در این شرایط، شنبلیله توانسته تثبیت نیتروژن 

بیشتری انجام دهد و نیتروژن بیشتری را نیز در اختیار 

آفتابگردان برای رشد بهتر قرار دهد که در نهایت باعث 
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یاه زراعی و بهبود رشد، افزایش وزن دانه و عملکرد گ

مشابه با عملکرد دانه،  در پی آن عملکرد پروتئین شود.

و  131 به ترتیب)ارقام الکومکا و فرخ عملکرد پروتئین 

دار و با رقم ( با یکدیگر معنیدر هکتار کیلوگرم 411

دار بود کیلوگرم در هکتار( غیر معنی 111پروگرس )

 ب(. -4)شکل 

 

 

 
 )الف( و ارقام )ب( بر عملکرد پروتئین آفتابگردان زنده پوشخاکاشت مقایسه میانگین اثر ک -4شکل 

 

 شنبلیله خشک وزن

اثر نوع رقم آفتابگردان بر وزن خشک شنبلیله در      

اما وزن خشک شنبلیله  .دار نبودپایان فصل رشد معنی

در سطح یک درصد تحت تأثیر تاریخ کاشت آن قرار 

ایسه میانگین، (. بر اساس نتایج مق1گرفت )جدول 

روز قبل از آفتابگردان، در  21های کشت شده شنبلیله

های کاشت، بیشترین وزن خشک مقایسه با دیگر زمان

(. در این شرایط، کیلوگرم در هکتار 1111را داشتند )

ها قبل از کاشت آفتابگردان به دور از رقابت بین شنبلیله

د. ای فرصت مناسبی برای رشد در اختیار داشتنگونه

اما کاشت آفتابگردان و شنبلیله به طور همزمان منجر 

در پایان دوره  هکتارگرم شنبلیله در کیلو 2213به تولید 
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روز بعد از  21 یلهرشد شد. در شرایط کاشت شنبل

آفتابگردان به دلیل توان رقابتی محدود شنبلیله با 

های آفتابگردان، مقدار شنبلیله تولید شده در واحد بوته

 (.1( )شکل کیلوگرم در هکتار 299چیز بود )سطح نا
 

 

 یلهپوش زنده و رقم بر وزن خشک شنبلکشت خاک یخاثر تار یانسوار یهتجز -6جدول 

 میانگین مربعات

 یلهوزن خشک شنبل درجه آزادی منابع تغییر

 ns12/111 1 بلوک

 42/211111** 1 زنده پوشخاک

 ns12/2219 1 رقم

 ns19/2113 4 رقم × زنده پوشخاک

 43/2119 21 خطا

 99/31 (%ضریب تغییرات )

                            ns  درصد 2دار در سطح دار و معنیبه ترتیب، غیر معنی **و 

 

 

 
 زنده پوشخاکهای مختلف کاشت مقایسه میانگین وزن خشک شنبلیله در تاریخ -5شکل 

 

 کلی گیرینتیجه

 پوشخاکنبلیله به عنوان در این مطالعه کاشت ش     

زنده قبل از آفتابگردان به دلیل تأثیر منفی رقابت 

ها در نهایت با آفتابگردان بر رشد بوتهپوش زنده خاک

منجر به کاهش عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان شد. به 

نحوی که عملکرد دانه، عملکرد روغن و عملکرد پروتئین 

روز قبل از  21 پوشخاکآفتابگردان در شرایط کاشت 

درصد کمتر از تیمار  1/43و  9/33، 1/31آن به ترتیب 

شاهد بود. به عالوه زمان وقوع مراحل فنولوژیک رشد 

قبل از پوش زنده خاکآفتابگردان نیز در شرایط کاشت 

ای که وقوع مراحل آفتابگردان به تعویق افتاد. به گونه

ای شدن، گلدهی، تشکیل طبق و رسیدگی ستاره
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و  1/14، 1/12، 1/19لوژیک به ترتیب به میزان فیزیو

روز  3/4و  2، 2/2، 4/4درجه روز رشد بیشتر ) 1/11

دیرتر( از شرایط شاهد رخ داد. با این حال کاشت 

روز بعد از آفتابگردان بر  21همزمان و پوش زنده خاک

های آفتابگردان تأثیر مثبت عملکرد کمی و کیفی دانه

کرد روغن و عملکرد پروتئین داشت. عملکرد دانه، عمل

و  4/31، 4/39آفتابگردان با کاشت همزمان به ترتیب 

درصد بیشتر از شرایط شاهد بود. این مقادیر با  3/43

بعد از آفتابگردان به ترتیب پوش زنده خاککاشت 

درصد به دست آمدند. وقوع مراحل  1/13و  3/11، 1/11

ه گلدهی و تشکیل طبق در شرایط کاشت همزمان ب

روز  4/2و  3/1درجه روز رشد ) 2/43و  1/11ترتیب به 

بعد از پوش زنده خاکزودتر( و در شرایط کاشت 

 1/2درجه روز رشد کمتر ) 1/221و  3/41آفتابگردان به 

در پایان روز زودتر( از شرایط شاهد رخ داد.  1/4و 

قبل، پوش زنده خاکفصل رشد در شرایط کاشت 

 11و  223، 111ان به ترتیب همزمان و بعد از آفتابگرد

گرم شنبلیله بر اساس وزن خشک از هر مترمربع 

رسد با کاشت برداشت شد. بنابراین به نظر می

های شنبلیله رقابت بین بوتهپوش زنده خاکزودهنگام 

های جوان آفتابگردان، منجر به رشد رویشی با بوته

انداختن زمان وقوع مراحل رشد  عویقضعیف و به ت

یک آفتابگردان خواهد شد. در این شرایط اثرات فنولوژ

ای تحت تأثیر رقابت بین گونه پوشخاکمثبت وجود 

پوش خاکگیرد. با این حال در شرایط کاشت قرار می

همزمان با گیاه اصلی یا بعد از آن علیرغم تولید زنده 

های مقادیر کمتری شنبلیله در واحد سطح، بوته

مند بهرهپوش زنده خاکآفتابگردان از مزایای حضور 

شدند و عملکردهای کمی و کیفی نسبت به شرایط شاهد 

در بین ارقام آفتابگردان، وقوع مراحل  بیشتر بود.

مختلف فنولوژیک برای رقم پروگرس دیرتر از ارقام 

های رقم فرخ بیشترین محتوای دانه فرخ و الکومکا بود.

نه بیشترین عملکرد دادرصد(.  31روغن را داشتند )

 2113کیلوگرم در هکتار(، عملکرد روغن ) 3411)

کیلوگرم در  131پروتئین ) کیلوگرم در هکتار( و عملکرد

وزن خشک  هکتار( به رقم الکومکا اختصاص یافت.

شنبلیله در پایان دوره رشد تحت تأثیر نوع رقم 

آفتابگردان قرار نگرفت. این نتایج اهمیت انتخاب رقم 

ن رقابت از طریق انتخاب مناسب و به حداقل رساند

زنده که باعث پوش زنده خاکزمان مطلوب کاشت 

نسبت به اثر پوش زنده خاکبرتری اثر مساعدتی 

 کند.شود را ثابت میرقابتی آن می
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