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 چکیده

های کشت شنبلیله به عنوان خاکپوش زنده بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی ویژگی به منظور ارزیابی تأثیر      

های کامل تصادفی با آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک ،(.Helianthus annuus L)مورفولوژیکی آفتابگردان 

اجرا  2975-79در سال زراعی شاه سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمان

وز ه پانزده رخاکپوش(، کشت شنبلیل بدونکشت شنبلیله به عنوان خاکپوش زنده در چهار سطح شاهد ) تیمارها شاملشد. 

، همزمان با کشت و پانزده روز بعد از کشت آفتابگردان و سه رقم آفتابگردان فرخ، پروگرس و الکومکا بود. قبل از کشت

ه، ارتفاع بق در بوتداری بر صفات قطر طبق، تعداد طاثر معنی خاکپوش زندهد که استفاده از شنبلیله به عنوان نتایج نشان دا

(، عملکرد 20/8متر(، تعداد طبق در بوته )سانتی 8/82بیشترین قطر طبق )و  و عملکرد بیولوژیکی داشتدانه بوته، عملکرد 

کشت همزمان خاکپوش زنده با  باکیلوگرم در هکتار(  20252ژیکی )کیلوگرم در هکتار( و عملکرد بیولو 9890دانه )

درصد افزایش  97. کشت همزمان شنبلیله با آفتابگردان عملکرد دانه را در مقایسه با تیمار شاهد به دست آمدآفتابگردان 

تیمار انه در مقایسه با درصدی عملکرد د 8قبل از کشت آفتابگردان باعث کاهش  پانزده روزکه کشت شنبلیله داد، در حالی

با الکومکا اختصاص یافت.  رقمکیلوگرم در هکتار( به  9089)عملکرد دانه بیشترین  شاهد شد. در بین ارقام مورد ارزیابی

توجه به اثر تاریخ کاشت شنبلیله روی صفات آفتابگردان و پاسخ های متفاوت ارقام مورد مطالعه، به طورکلی کشت 

 الکومکا بیشترین عملکرد را در شرایط آب و هوایی محل آزمایش به همراه داشت. همزمان شنبلیله با رقم

 

 شنبلیله، قطر طبقخاکپوش زنده، تعداد طبق، آفتابگردان، کلیدی:  واژه های
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Abstract 

The effect of fenugreek as living mulch on Grain yield, yield components and some morphological traits 

of sunflower, were evaluated by factorial experiment based on randomized complete block design with three 

replications at the Research Farm of Faculty of Agriculture, Razi University during the 2016-2017 growing 

season. Treatments were sowing of fenugreek (Trigonella foenum-graceum L.) as living mulch in four levels 

of control (without living mulch), 15 days before sowing, simultaneous sowing and 15 days after sowing of 

sunflower and three cultivars of sunflower (Farokh, Progress and Lakomka). The result showed that head 

diameter, number of head per plant, plant height, grain and biological yields of sunflower varieties were 

significantly affected by living mulch treatments. The highest head diameter (20.2 cm), number of head per 

plant (2.04), grain (3834 kg.ha-1) and biological yield (14150 kg.ha-1) were obtained by simultaneous sowing 

of fenugreek with sunflower. The simultaneous sowing of fenugreek with sunflower increased grain yield by 

39% compared with control, while sowing fenugreek 15 days before sowing of sunflower reduced the grain 

yield by 2% compared to the control. Among sunflower cultivars, the highest grain yield (3426 kg.ha-1) was 

achieved by Lakomka cultivar. Genarally, the results showed that selection of suitable cultivar and sowing 

date of living mulch could improve the sunflower yield. Regarding the effect of fenugreek sowing date on 

sunflower traits and the different responses of cultivars studied, simultaneous sowing of fenugreek with 

sunflower Lakomka had the highest grain yield in experimental climatic conditions. 
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 مقدمه

 بندی،رتبه نظر از و ساله یک گیاهی آفتابگردان

و  فیروزآبادیدنیاست ) مهم روغنی دانه چهارمین

 09-58بودن  دارا با آفتابگردان های(. دانه8225همکاران 

 )مقادیر زیادی باال کیفی خصوصیات با روغن درصد

 تریناز مهم یکی پایین(، کلسترول و غیراشباع چرب اسید

چتوکوری است ) جهان در خوراکی روغن تولید منابع

 0/85زیر کشت آفتابگردان در جهان  سطح .(8229

 در کیلوگرم 2952 عملکرد آن  و متوسط میلیون هکتار

. در ایران سطح زیر کشت (8229)فائو  باشدهکتار می
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هکتار و  28879برابر  70-75آفتابگردان در سال زراعی 

تن بوده است که عملکرد متوسط در  29997تولید آن 

و در شرایط آبی کیلوگرم در هکتار  578شرایط دیم 

)احمدی و همکاران  کیلوگرم در هکتار بوده است 2092

8229.) 

های محتلفی جهت افزایش عملکرد گیاهان روش

ها گیرد که از جمله آنزراعی مورد استفاده قرار می

های زنده اشاره کرد. توان به استفاده از خاکپوشمی

شامل گیاهان رشد یافته همراه با گیاه  خاکپوش زنده

 هایروش باشد که بهزراعی اصلی در مزرعه می

و دارای داده  قرار تاثیر تحت را هاکشت بوم ،مختلف

 حفاظت باعث آنها باشند.مزایای متعدد اکولوژیکی می

 بازتولید ، جذب،(8222)بیتس  آب فرسایش و باد از خاک

)هوکر  هاویژه نیترات به مغذی، مواد مجدد توزیع و

 ،(8229)دینگ و همکاران  آلی خاک ماده افزایش(، 8228

 ،(8229)پاتر و همکاران،  هاعلفکش آبشویی کاهش

)تیلمن و همکاران  مفید برای حشرات زیستگاهی فراهمی

 و ناخواسته گیاهان و هرز هایعلف سرکوب ،(8220

 شوندمی بعدی محصوالت در عملکردی باالتر تولید

و  ندهخاکپوش ز .(8228)بالنکو کنکوئی و همکاران 

ز دارد رـعلف هده یست توزبر داری ثر معنیمدیریت آن ا

خاکپوش کاربرد  .(8229و همکاران  بابایی قاقلستانی)

ز را در علف هرده تویست زل توجهی قابر ه طوـب زنده

( خاکپوش زندهار شاهد )عدم استفاده از تیممقایسه با 

؛ زاچری و 8222)کلسی و همکاران  ه استکاهش داد

 (.8228همکاران 

بهبود خصوصیات رشدی گیاه زراعی در اثر کاربرد 

تا حد زیادی به وجود تعادل بین گیاه  خاکپوش زنده

-استفاده می خاکپوشزراعی اصلی و گیاهی که به عنوان 

تواند از طریق انتخاب بستگی دارد. این تعادل می ،شود

 ،یگیاه اصلاز با فنولوژی و تاریخ کاشت متفاوت  یگیاه

عوامل متعددی  (.8222)حسینی و همکاران  حاصل شود

که باعث کاهش عملکرد گیاه اصلی دگرآسیبی از جمله اثر 

شود و یا تثبیت زیستی نیتروژن در گیاهان خانواده می

پوش خاکگیری برای انتخاب تواند در تصمیملگومینوز می

در (. 8228)ماتوس و همکاران  در مزارع موثر باشد زنده

 خاکپوشآفتابگردان به عنوان  یبیدگرآساثر بررسی 

باعث کاهش عملکرد  خاکپوش زنده ،بر عملکرد باقال زنده

ا ب خاکپوش زندهکشت  ،در این آزمایش. گیاه اصلی نشد

های هرز در باقال افزایش رطوبت خاک و کنترل علف

در تحقیقی اثر گیاهان  (.8229)حمید و شهوانی  همراه بود

ی آفتابگردان مورد پوششی بر خصوصیات کمی و کیف

ارزیابی قرار گرفت و گزارش گردید که کشت گیاهان 

داری بر عملکرد روغن، وزن خشک پوششی اثر معنی

)بلندی عموقین و همکاران دانه و ارتفاع آفتابگردان داشت 

کاشت گیاهان پوششی و  ،در پژوهشی دیگر(. 8229

داری بر صفات تعداد طبق در اثر معنی خاکپوشمدیریت 

طوری که داشت، بهگیاه گلرنگ ته و عملکرد کل بو

بیشترین تعداد طبق در بوته در تیمار خاکپوش سطحی و 

حذف بقایا و بیشترین عملکرد کل در تیمار دو گیاه 

دی )مویپوششی تریتیکاله و ماشک معمولی به دست آمد 

های گیاه با این وجود سیستم(. 8222شهرکی و همکاران 

همیشه پیامد مثبتی در پی  خاکپوش زنده -زراعی 

ها تا حد زیادی به نخواهد داشت. موفقیت این نوع سیستم

های مناسب و طراحی راهبرد واسطه انتخاب گونه

(. 8228)محمدی و همکاران  شودمدیریت بهینه تعیین می

 با هدف حاضر پژوهش ،شده ذکر موارد به توجه با

 رقم سه عملکرد اجزای و عملکرد تغییرات بررسی

های مختلف کشت شنبلیله به زمان درروغنی  آفتابگردان

 رقم و  بهترین انتخاب همچنین و خاکپوش زندهعنوان 

 گردید. اجرا خاکپوش زنده زمان کشت

 

 مواد و روش ها

در مزرعه  2975-79زراعی  ین پژوهش در طی سالا

تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه 

دقیقه  7درجه و  09جغرافیایی  رازی کرمانشاه با طول

دقیقه شمالی  82درجه و  90شرقی و عرض جغرافیایی 

صورت آزمایش متر از سطح دریا به 2927و ارتفاع 

های کامل تصادفی با سه در قالب طرح بلوک فاکتوریل

تکرار انجام شد. متوسط بارندگی ساالنه شهرستان 
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 9/29 ،همیانگین دمای ساالنمتر و میلی 099 ،کرمانشاه

گراد است. فاکتور اول کشت شنبلیله به درجه سانتی

شاهد )عدم کشت  عنوان خاکپوش زنده در چهار سطح

شنبلیله به عنوان خاکپوش زنده(، کشت شنبلیله پانزده 

ا همزمان بکشت شنبلیله روز قبل از کشت آفتابگردان، 

کشت آفتابگردان و کشت شنبلیله پانزده روز بعد از کشت 

سه رقم آفتابگردان فرخ، شامل دان و فاکتور دوم آفتابگر

کی های فیزیپروگرس و الکومکا بود. برای تعیین ویژگی

مرکب از شش  ایو شیمیایی خاک محل آزمایش، نمونه

تهیه و متری خاک سانتی 2-92از عمق نقطه تصادفی 

با توجه به  تعیین شد. 2های آن به شرح جدول ویژگی

ر جهت کشاورزی پایدار بوده اهداف این آزمایش که د

است در این پژوهش از هیچ گونه کود شیمیایی استفاده 

 نشد.

، پاییزه شامل شخم بذر بستر سازیعملیات آماده

 ردیف 5 هر کرت شامل .بود بهاردر  ماله کشی و دیسک

-سانتی 95های کاشت فاصله ردیف کاشت بود.متری  9

متر در نظر سانتی 85روی ردیف  هابوته متر و فواصل

ق در عمو صورت دستی گرفته شد. کشت آفتابگردان به

انجام شد.  2979اردیبهشت  5متری در تاریخ سانتی 5

، قبل، همزمان و خاکپوش زندهکاشت شنبلیله به عنوان 

 82 هایپس از کشت آفتابگردان به ترتیب در تاریخ

انجام  2979اردیبهشت  82اردیبهشت و  5فروردین، 

طبق عرف منطقه هر هفت روز  اری مزرعهگردید. آبی

با در نظر گرفتن شرایط و بصورت جوی و پشته  باریک

 0-9جوی و نیاز گیاهان انجام شد. تنک کردن در مرحله 

 وجین دستیوسیله به های هرز برگی و مبارزه با علف

اعمال گردید. پس از پایان دوره گرده  بارهر دو هفته یک

ها به وسیله همچنین اطراف طبقافشانی، اطراف مزرعه و 

پوشانده شد تا از خسارت VHS 2نوارهای مغناطیسی 

 گنجشک محفوظ بمانند.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

بوته، تعداد  ارتفاع شامل شده گیریصفات اندازه

طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، قطر طبق، وزن صد دانه، 

، عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه شاخص سطح برگ،

بود. برای تعیین  داشت و میزان نیتروژن برگشاخص بر

 هر واحد از های مورفولوژیکی گیاه آفتابگردان،ویژگی

طور پنج بوته به ای،آزمایشی با در نظر گرفتن اثر حاشیه

 شد. سپس میانگین گیریهو انداز تصادفی انتخاب

 آماری تجزیه صفات مورد نظر جهت برای مشاهدات

به منظور تعیین وزن صد دانه، قرارگرفت.  مورد استفاده

مربوط به هر کرت به های دانهچهار نمونه صد تایی از 

                                                 
1 - Video Home System 

. گیری گردیدمیانگین ،طور تصادفی جدا و پس از توزین

گیری شاخص سطح برگ از تکنیک پردازش برای اندازه

 JMicro Version 1.2.7گیری از نرم افزار تصویر با بهره

ای هتکنیک، مساحت برگ استفاده شد. با استفاده از این

برداری از آنها محاسبه و با تعمیم این هر بوته با عکس

مقدار در واحد متر مربع، شاخص سطح برگ آفتابگردان 

و عملکرد  به منظور تعیین عملکرد دانهمحاسبه شد. 

 اثرات حذف از پس از هر کرت آزمایشی ،بیولوژیکی

 هابوته ای، در مساحتی معادل شش متر مربع، کلحاشیه

عملکرد گیری سپس جهت اندازه .گردید برداشت

 خصوصیات فیزيکی و شیمیايی خاك مزرعه پیش از کاشت -1جدول 

 بافت 
 رس

)%( 

 سیلت

)%( 

 شن

 )%( 

 اسیدیته 
pH 

 هدایت الکتریکی 
EC 

)1-(dS.m 

 کربن آلی

)%( 

نیتروژن 

 کل

)%( 

 ابلفسفر ق

 جذب
)1-(mg.kg 

پتاسیم قابل 

 جدب

)1-(mg.kg 

رسی -سیلتی  00 09 22 09/9  02/2  00/2  20/2  99/9  822 
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های برداشت شده در هوای آزاد خشک بیولوژیکی، بوته

 و جدا طبق از هادانه پس از آنو سپس توزین شدند. 

شاخص  ثبت گردید.درصد(  20رطوبت  )با دانه عملکرد

 یبرداشت نیز از تقسیم عملکرد دانه بر عملکرد بیولوژیک

 با استفاده از دستگاه برگ نیتروژون درصد به دست آمد.

 نظر از آزمایشی خطاهای و هاداده. گردید تعیین کجلدال

 برای آزمایشی تیمارهای چنینهم و نرمال توزیع

 Minitabافزار  از نرم استفاده با هاواریانس همسانی

 واریانس تجزیه. گرفتند قرار آزمون ( مورد20)نسخه 

 با هاداده میانگین مقایسه و همچنین هاداده آنووای

 با درصد 5 احتمال سطح در LSD آزمون از استفاده

 .شد انجام MSTAT-C افزار نرم از استفاده
 

 نتايج و بحث

 ارتفاع بوته

 ارتفاع آفتابگردان نشان داد که واریانسنتایج تجزیه 

 خاکپوشداری تحت تاثیر تیمارهای رقم و به طور معنی

 بر صفت موردخاکپوش  ×قابل رقم قرار گرفت، اما اثر مت

ها میانگین داده(. مقایسه 8)جدول نبود دار نظر معنی

نشان داد که ارقام پروگرس و فرخ به ترتیب دارای 

-سانتی 8/208متر( و کمترین )سانتی 9/822بیشترین )

(. در بین تیمارهای 9جدول بودند )بوته متر( ارتفاع 

متر( سانتی 270) خاکپوش زنده، بیشترین ارتفاع بوته

با این ( بود، خاکپوشمتعلق به تیمار شاهد )عدم کشت 

بین این تیمار و تیمارهای کشت همزمان دو گیاه و حال 

 ،کشت شنبلیله پانزده روز پس از کشت آفتابگردان

نشد مشاهده از لحاظ ارتفاع بوته داری اختالف معنی

ز اتیمار کشت شنبلیله پانزده روز قبل تحت (. 0جدول )

ا ر کمترین ارتفاع آفتابگردانهای بوته ،گیاه اصلیکشت 

 که (. از آنجایی0جدول متر( )سانتی 9/208) داشتند

 در تعیین اصلی از عوامل یکی غذایی عناصر کمبود

که در کشت  رسدمی نظر است، به گیاه ارتفاع میزان

علت  هب (،پانزده روز قبل از گیاه اصلی)شنبلیله زودهنگام 

ر زودتر گیاه شنبلیله و رقابت شدیدتر بین دو گیاه، استقرا

 رشد از غذایی مواجه شده و مواد کمبود گیاه اصلی با

یکی  .ه استبود کمتری نسبت به سایر تیمارها برخوردار

دیگر از دالیل کاهش ارتفاع آفتابگردان در تیمار مذکور 

توان به تخلیه رطوبتی خاک در این تیمار نسبت داد. را می

 کمبود ،هستند رشد حال در رویشی هایاندام تیوق

افت  و رویشی بیوماس و ارتفاع کاهش باعث رطوبتی

شود )بختیاری مقدم و می هابرگ رشد و ظهور سرعت

در  آفتابگردان گیاه وقتی دلیل همین (. به8228 همکاران

گیاه  با رقابت شدید در مرحله رشد سریع رویشی

 مواد و رطوبت وجود عدم یلبه دل گیرد،قرار می شنبلیله

 یابد.  می کاهش آفتابگردان گیاه ارتفاع ،کافی غذایی

 

 نتايج تجزيه واريانس صفات مورد مطالعه -2جدول 

 

 منابع تغییر

 میانگین مربعات 

درجه 

 آزادی

ارتفاع 

 بوته

تعداد 

طبق در 

 بوته

تعداد 

دانه در 

 طبق

 قطر طبق
وزن صد 

 دانه

شاخص 

 سطح برگ

عملکرد 

 هدان

عملکرد 

 بیولوژیکی

شاخص 

 برداشت

درصد 

نیتروژن 

 برگ

99092 290/2 25/870 8 بلوک

2 

029/99 958/2 79/22 889929 2527592 809/52 227/2 

80/527** 9 خاکپوش

0 

*279/8 *28009

890 

**992/55 ns987/2 *79/25 **82829

59 

**220589899 ns080/95 ns287/2 

7/2888** 8 رقم

9 

ns802/

2 

ns8799

99 

**989/58 **509/09 **92/89 *999555

2 

**859822209 **89/229

7 

ns280/2 

/ns07/878 ns292 9 رقم ×خاکپوش 

2 

ns9295

80 

ns828/8 ns852/2 ns8/22 ns997789 ns29225900 ns88/99 ns228/2 

08992 522/2 88/955 88 خطا

7 

098/7 989/2 7/5 758925 22959909 98/72 280/2 

  ضریب تغییرات

%() 
- 92/22 90/22 28/20 02/29 58/22 28/88 82/27 82/87 99/82 99/28 

ns ،*  باشد.درصد می 2و  5دار در سطح احتمال دار و اختالف معنیبه ترتیب غیر معنی **و 
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 مقايسه میانگین اثر رقم بر صفات مورد بررسی آفتابگردان -3جدول

 رقم

 ارتفاع بوته

 (cm) 

تعداد 

طبق در 

 بوته

اد دانه تعد

 قطر طبق در طبق
(cm) 

وزن صد 

 (g)دانه 

شاخص 

 سطح برگ
 عملکرد دانه 

)1-(Kg.ha 

عملکرد 

 بیولوژیکی

)1-(Kg.ha 

شاخص 

برداشت 
(%) 

نیتروژن 

 برگ 

(%) 

 a 9/822 a 22/2 a 7 پروگرس

/2225 

 a82  b599/9  a29/9  ab8779  a25088  b08/82 a 22/8 

 c 8/208 a 09/2 a 9 /722  b58/29  c859/5  b29/9  b8992  b9878  a75/98 a 88/2 فرخ

 b 9/299 a 22/2 a 8 /895  ab59/28  a929/7  b28/0  a9089  c22998   a27/92 a 99/2 الکومکا 

 ی ندارند.دارمعنی تفاوت LSDبر اساس آزمونهایی که در هر ستون دارای حرف مشترک هستند، میانگین

 

 های مختلف کشت خاکپوشی عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان در زمانمقايسه میانگین ها -4جدول

 تیمار خاکپوش
ارتفاع 

بوته 
(cm) 

تعداد 

در  طبق

 بوته

تعداد دانه در 

 طبق
 قطر طبق

(cm) 

وزن صد 

 (g)دانه 

شاخص 

 سطح برگ

عملکرد 

دانه 
-(Kg.ha

)1 

عملکرد 

 بیولوژیکی
-(Kg.ha

)1 

شاخص 

برداشت 
(%) 

نیتروژن 

 (%)برگ 

دون خاکپوش ب

 )شاهد(
a 270 b 22/2 ab 8/2229  a98/27 a 29/9 ab50/0  b8952  a29272 a 52/89  a89/2 

کاشت شنبلیله پانزده 

روز قبل از کشت 

 آفتابگردان

b 9/208 b 899/2  c0/982  b22/25 a 29/9 b89/8  c8985  b9228  a90/98 a 99/2 

 a 8/272 a 200/8 a 8/2828  a29/82 a 98/9 a97/5  a9890  a20252  a89/87 a 82/2 کشت همزمان

کاشت شنبلیله پانزده 

روز بعد از کشت 

 آفتابگردان

a 0/289 b 22/2 bc 9/889  a27/82 a 07/9 a99/9  ab9050  a22952 a 29/98  a29/8 

 رند.ی ندادارمعنی تفاوت LSDبر اساس آزمونهایی که در هر ستون دارای حرف مشترک هستند، میانگین

 

 تعداد طبق در بوته

، تعداد طبق در بوته 8بر پایه نتایج مندرج در جدول 

تحت تأثیر تیمارهای خاکپوش قرار گرفت، اما اثر رقم و 

خاکپوش بر این صفت معنادار  ×همچنین اثر متقابل رقم 

ها مشخص نمود که نبود. نتایج حاصل از مقایسه میانگین

مان شنبلیله با تعداد طبق در بوته در کشت همز

-( بود و برتری معنی20/8آفتابگردان باالترین مقدار )

(. تعداد طبق 0داری نسبت به سایر تیمارها داشت )جدول 

در بوته یکی از اجزای مهم عملکرد است که می تواند اثر 

قابل توجهی در تعیین عملکرد آفتابگردان داشته باشد. به 

 پانزده روز قبلرسد در تیمارهای کشت شنبلیله نظر می

ی او بعد از کشت آفتابگردان، افزایش رقابت بین گونه

منجر به کاهش تعداد طبق در بوته گردید. فراهمی 

به تیمار شاهد  همزمان دو گیاه نسبت نیتروژن در کشت

در  نیتروژن زیستی )عدم کشت خاکپوش(، به دلیل تثبیت

-می افزایش معناداری طوربه شنبلیله نظیر لگوم گیاهان

 دسترسی ( بنابراین، هر اندازه8228یابد )پارسا و باقری 

 برگ کلروفیل محتوای باشد، ترمناسب نیتروژن به گیاه

 را بهبود فتوسنتز که یابدمی افزایش متناسبی طور به

 گیاه پوششی اینکه به توجه داشت. با خواهد دنبالبه

 تا پایان دوره رشد خود در مزرعه حفظ گردید، شنبلیله

 رشد عوامل از آفتابگردان مدت این در رسدمی نظر هب

 در که کرده برداری بیشتریبهره نور و نیتروژن نظیر

 تعداد از جمله عملکرد اجزای بهبود به عوامل نهایت این

کشت برخوردار از خاکپوش  الگوهای در بوته در طبق

 منجر شده است. زنده

 

 



    83                                                                        های مورفولوژیکی...اثر خاکپوش زنده بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و برخی ویژگی

 تعداد دانه در طبق

تأثیر تیمارهای مختلف تعداد دانه در طبق تحت 

خاکپوش قرار گرفت، اما اثر رقم و همچنین اثر متقابل 

(. 8دار نگردید )جدول خاکپوش بر این صفت معنی ×رقم 

نتایج مقایسه میانگین مشخص نمود که با کشت همزمان 

شنبلیله و آفتابگردان، بیشترین تعداد دانه در طبق 

عدم کشت ( به دست آمد، که با تیمار شاهد )8/2828)

(. در 0داری نداشت )جدول خاکپوش( اختالف معنی

 کشت در طبق در دانه تحقیقی گزارش شده که تعداد

نسبت به کشت خالص  و لوبیا، آفتابگردان مخلوط

(. 8227یافته است )مورالس و همکاران  آفتابگردان کاهش

در این تحقیق نیز تعداد دانه در طبق تحت تیمار شاهد 

(، بیشتر از تیمارهای کشت شنبلیله )عدم کشت خاکپوش

پانزده روز قبل و بعد از کشت آفتابگردان بود و تنها 

کشت همزمان خاکپوش و آفتابگردان نسبت به تیمار 

رسد دلیل این داری داشت.بنظر میشاهد برتری غیرمعنی

برتری، کاهش میزان رقابت بین خاکپوش و گیاه اصلی 

 در تیمار مذکور باشد.   

 

 ققطر طب

 و خاکپوش بر قطر طبق رقم تیمارهای تأثیر

و خاکپوش  رقم اثر متقابل ولی بود، دارمعنی آفتابگردان

(. در بین ارقام 8نگردید )جدول  دارمعنی بر قطر طبق

 82مورد ارزیابی، رقم پروگرس بیشترین قطر طبق )

 این (. نتایج9متر( را به خود اختصاص داد )جدول سانتی

 ارقام تفاوت مورد ( در8225زینل زاده ) نتایج با مطالعه

است. نتایج مقایسه  مشابه آفتابگردان از لحاظ قطر طبق

میانگین نشان داد که قطر طبق در کشت همزمان شنبلیله 

سانتی متر( را دارا  8/82با آفتابگردان باالترین مقدار ) 

 تأثیر با طبق افزایش قطر رسدمی نظر (.  به0بود )جدول 

شنبلیله در ارتباط  ریشه توسط شده تثبیت وژننیتر مثبت

شود. می طبق قطر و رشد میزان افزایش باعث است که

ای گزارش شده که کشت همزمان سویا و در مطالعه

آفتابگردان موجب افزایش قطر طبق آفتابگردان نسبت به 

کشت خالص آفتابگردان گردیده است )امینی و همکاران 

دان فتابگرآیش قطر طبق افزاینکه ا(. با توجه به 8220

شته باشد دابستگی ه توسط گیاآب سترسی دند به امیتو

نه ار داهزو وزن یش قطر طبق افز( ا8228)خواجه پور 

آفتابگردان در تیمارهایی که از وجود خاکپوش بهره 

های توان به این عامل و کاهش رشد علفاند را میبرده

 هرز نسبت داد. 

 

 وزن صد دانه

ار دها نشانگر اثر غیرمعنییه واریانس دادهنتایج تجز

تیمار خاکپوش بر وزن صد دانه آفتابگردان است، اما بین 

-ارقام مورد ارزیابی از لحاظ وزن صد دانه اختالف معنی

خاکپوش نیز بر این  ×داری مشاهده شد. اثر متقابل رقم 

(. از بین ارقام مورد 8دار نبود )جدول صفت معنی

 9/7ومکا از بیشترین وزن صد دانه )بررسی، رقم الک

گرم( برخوردار بود و برتری چشمگیری نسبت به دو 

 صد وزن کهآنجایی (. از9رقم دیگر نشان داد )جدول 

 قرار ژنوتیپ تاثیر عوامل ژنتیکی و تحت دانه بیشتر

 شنبلیله به عنوان خاکپوش زنده تأثیر کشت تحت دارد،

زمینی  بادام و انآفتابگرد مخلوط کشت نگرفت. در قرار

مخلوط  کشت در ( و همچنین8229)ساهو و همکاران 

 ( نیز وزن8227)مورالس و همکاران  لوبیا و آفتابگردان

نگرفته  قرار مخلوط کشت تاثیر تحت دانه آفتابگردان صد

 است.

 

 شاخص سطح برگ

اثر  بودن دارمعنی از حاکی واریانس تجزیه نتایج

ص سطح برگ بود، اما تیمارهای رقم و خاکپوش بر شاخ

 داری نگردید )جدولاثر متقابل تیمارها بر این صفت معنی

(. رقم پروگرس دارای بیشترین میزان شاخص سطح 8

( بود و برتری چمشگیری نسبت به سایر 29/9برگ )

های آفتابگردان در کشت (. بوته9ارقام داشت )جدول 

دیرهنگام )پانزده روز پس از کشت آفتابگردان( و 

 97/5و  99/9های مان شنبلیله، به ترتیب با میانگینهمز

(. به 0دارای باالترین شاخص سطح برگ بودند )جدول 

رسد کشت زودهنگام شنبلیله )پانزده روز قبل از نظر می
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تر این گیاه و افزایش گیاه اصلی( موجب استقرار سریع

گردد که این امر به تخلیه عناصر توان رقابتی شنبلیله می

و رطوبت خاک توسط گیاه شنبلیله و به دنبال آن  غذایی

های آفتابگردان منجر کاهش رشد رویشی و توسعه برگ

عملکرد گیاه آفتابگردان ت ـفادالیل مهم شود. یکی از می

علفهای هرز را میتوان به بت با گیاه همراه یا در رقا

سبت داد. مقایسه ــرگ نـکاهش شاخص سطح ب

آفتابگردان فهای هرز با ف رقابت علــدورههای مختل

به نسبت باالتری از حساسیت فت ـکه این صه نشان داد

سه با سایر ـدر مقای، بویژه در ابتدای فصل رشد، رقابت

)شاهوردی و همکاران ت ـوردار اسـصفات برخ

ین بیشتر رسد کشت زودهنگام شنبلیه(.به نظر می8228

 رزهای ههمپوشانی زمانی را با دوره بحرانی کنترل علف

باشد. در پژوهشی گزارش گردید که آفتابگردان دارا می

سبز شدن  روز پس از 22حتی تا های هرز با علفتداخل 

شاخص سطح برگ ت قابل مالحظهای در ـفانیز موجب 

که توسعه سطح دهد شان می ـو این نشود آفتابگردان می

از حساسیت باالتری در در ابتدای فصل رشد برگ 

ت ـبرخوردار میباشد و اهمید مقایسه با سایر مراحل رش

ه ـت به ویژه در این زمان را بـاندن رقابـداقل رسـه حـب

ه عنوان نقطه شروع دوره ـو میتواند بانده رسات ـاثب

انتخاب  (.8228)شاهوردی و همکاران بحرانی تلقی گردد 

زمان مناسب کشت خاکپوش زنده باعث برتری اثر 

ی شود. یکمساعدتی خاکپوش نسبت به اثر رقابتی آن می

از اثرات مثبت شنبلیله به عنوان خاکپوش زنده تثبیت 

ا فراهمی نیتروژن مورد باشد که بزیستی نیتروژن می

نیاز برای رشد آفتابگردان باعث افزایش شاخص سطح 

تواند یکی از عوامل گردد. میزان نیتروژن میبرگ می

موثر بر افزایش سطح برگ هر گیاه باشد و با تاثیر بر 

-طول عمر هر برگ، باعث افزایش شاخص سطح برگ می

 (.  8225شود )محمدی و همکاران 

 

 عملکرد دانه

اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس، اثر  بر

دار بود، تیمارهای خاکپوش و رقم بر عملکرد دانه معنی

دار نگردید )جدول اما اثر متقابل آنها بر این صفت معنی

کیلوگرم  9089(. در بین ارقام مورد ارزیابی، بیشترین )8

کیلوگرم در  8992در هکتار( و کمترین عملکرد دانه )

تیب به رقم الکومکا و فرخ اختصاص داشت هکتار( به تر

کیلوگرم  9890(. از طرفی بیشترین عملکرد دانه )9)جدول 

در هکتار( با کشت همزمان شنبلیله و آفتابگردان به دست 

(. به طوریکه با کشت همزمان شنبلیله و 0آمد )جدول 

آفتابگردان، میانگین عملکرد دانه در مقایسه با تیمار 

درصد افزایش  97کپوش( به میزان شاهد )عدم کشت خا

که در تیمار کشت شنبیله پانزده روز قبل یافت، در حالی

از کشت آفتابگردان، عملکرد دانه آفتابگردان نسبت به 

تیمار شاهد )عدم کشت خاکپوش( کاهش یافت که این 

تواند به دلیل رقابت بین خاکپوش زنده و کاهش می

رسد کاشت می(. به نظر 0آفتابگردان باشد )جدول 

خاکپوش زنده پانزده روز زودتر از گیاه اصلی سبب 

تر از گیاه اصلی در مزرعه شده است که شنبلیله سریع

استقرار یابد و در رقابت با گیاه آفتابگردان بر سر جذب 

در ینکه با توجه به اآب و مواد غذایی گونه غالب باشد. 

بوته اع ـارتفدانه و صفت عملکرد بگردان بین اـآفتگیاه 

سارنو و همکاران، می گزارش شده است )ستقیـرابطه م

در کاهش عملکرد اصلی یکی از علل توان (، می2778

گیاه اع ـکاهش ارتفبه را کشت زودهنگام شنبیله 

زیرا (، 0)جدول سبت داد ــنآفتابگردان در این تیمار 

ی آن موجب کاهش قدرت رقابتآفتابگردان کاهش ارتفاع 

بر سر نور میگردد. از و گیاه پوششی  هرزبا علفهای 

ذخیره مهم طرفی ساقه به عنوان یک منبع ثانویه 

کربوهیدرات در گیاه به حساب میآید که در زمان 

به ویژه تحت شرایط تنش ایجاد شده توسط ، پرشدن دانه

میتواند نقش و گیاه پوششی، رقابت علفهای هرز 

 د.باششته مهمتری دا

ر رد دانه آفتابگردان در تیمادر تحقیقی بیشترین عملک

کشت همزمان آفتابگردان و خاکپوش زنده بدست آمده 

( که با نتایج پژوهش حاضر 8225)لطیفی و همکاران 

با توجه به نتایج این تحقیق و سایر  .مطابقت دارد

رسد که اثرات مثبت خاکپوش زنده ها به نظر میبررسی
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ناشی از  در کشت همزمان با گیاه اصلی بر اثرات منفی

 .(8225رقابت بین دو گیاه برتری دارد )لطیفی و همکاران 

در پژوهشی دیگر اثر کشت جو و چاودار به عنوان 

ده داری بوخاکپوش زنده بر عملکرد دانه آفتابگردان معنی

و سبب بهبود عملکرد دانه گردیده است )بلندی عموقین و 

(. در تحقیقی گزارش که رقم فرخ 8229همکاران، 

ابگردان در تیمارهای وجین تمام فصل و استفاده از آفت

خاکپوش زنده یونجه یکساله + یکبار وجین بیشترین 

 .(8225عملکرد دانه را داشته است )لطیفی و همکاران 

دستیابی به زیست توده مناسب و رقابت کمتر با گیاه 

تواند از مزایای کشت گیاه همراه با محصول اصلی می

( که نتایج این تحقیق 2772و همکاران اصلی باشد )بلوینز 

 ای نشان داد کهکند. نتایج مطالعهنیز این امر را تایید می

توانند باعث افزایش مشارکت منافذ های زنده میخاکپوش

 22تا  2میکرومتر در الیه  522تا  52بزرگ در محدوده 

متری خاک شوند و بین افزایش خلل و فرج خاک سانتی

مبستگی مثبتی وجود دارد )گلب و و عملکرد محصول ه

(. در آزمایشی از گیاهان پوششی خانواده 8228کولیگ 

لگوم جهت تأمین نیتروژن مورد نیاز لوبیا استفاده گردید 

که بر اساس مشاهدات، عملکرد دانه لوبیا در شرایط عدم 

کاربرد کود نیتروژن و استفاده از گیاهان پوششی 

کیلوگرم در  72مصرف تفاوتی با عملکرد دانه بعد از 

هکتار کود نیتروژن و عدم وجود گیاهان پوششی نداشته 

(. قابلیت جذب نیتروژن 2789اسکارفول و همکاران است )

های زایشی بسیار بیشتر از قابلیت جذب در در اندام

های رویشی است و جذب نیتروژن توسط اندام اندام

در  ه وتواند تاثیر بسزایی در افزایش وزن دانزایشی می

نهایت افزایش عملکرد داشته باشد )تسای و تسای 

2772). 

 

 عملکرد بیولوژيکی

داری تحت تأثیر طور معنیعملکرد بیولوژیکی به 

تیمارهای رقم و خاکپوش قرار گرفت، اما اثر متقابل 

داری بر عملکرد بیولوژیکی نداشت تیمارها تأثیر معنی

اد که رقم نتایج مقایسه میانگین نشان د(. 8)جدول 

کیلوگرم در هکتار( و رقم فرخ  25088پروگرس باالترین )

کیلوگرم در هکتار(  9878ترین عملکرد بیولوژیکی )پایین

(. دلیل برتری رقم پروگرس را 9را دارا بودند )جدول 

توان به تولید ماده خشک بیشتر توسط این رقم نسبت می

ابی، رقم  داد، با توجه به اینکه در بین ارقام مورد ارزی

پروگرس بیشترین ارتقاع بوته، تعداد دانه در طبق و قطر 

(، برتری این رقم از لحاظ عملکرد 9طبق را داشت )جدول 

 تر بود. از بینبیولوژیکی نسبت به سایر ارقام محتمل

های مختلف کشت خاکپوش، با کشت همزمان زمان

شنبلیله با گیاه اصلی، بیشترین عملکرد بیولوژیکی 

-کیلوگرم در هکتار( بدست آمد، که تفاوت معنی 20252)

داری با تیمارهای شاهد )عدم کشت خاکپوش( و کشت 

خاکپوش پانزده روز پس از آفتابگردان نداشت ) جدول 

(. همانند عملکرد دانه، تیمار کشت شنبیله پانزده روز 0

قبل از کشت آفتابگردان از لحاظ عملکرد بیولوژیکی از 

کیلوگرم در هکتار( برخوردار بود.  9228کمترین مقدار )

در واقع در این تیمار به دلیل افزایش رقابت، تسخیر فضا 

و مصرف بیشتر عناصر و رطوبت توسط خاکپوش، 

عملکرد بیولوژیکی آفتابگردان افزایش چندانی نداشت. اثر 

مثبت خاکپوش زنده بر افزایش عملکرد بیولوژیکی گیاه 

زارش شده است )بلندی اصلی توسط سایر محققان نیز گ

 (. 2772بلوینز و همکاران  ;8229عموقین و همکاران 

 

 شاخص برداشت

( نشان داد که از بین 8نتایج تجزیه واریانس )جدول 

تیمارهای مورد ارزیابی در این پژوهش، تنها اثر رقم  بر 

دار بود و اثر کشت خاکپوش و شاخص برداشت معنی

ار دبر این صفت معنی خاکپوش ×همچنین اثر متقابل رقم 

درصد( و کمترین شاخص  7/98نگردید. بیشترین )

درصد( به ترتیب به رقم فرخ و پروگرس  0/82برداشت )

(. با توجه به اینکه شاخص 9اختصاص یافت )جدول 

برداشت به عملکرد زیست توده و عملکرد دانه وابسته 

است و نشانگر نسبت توزیع مواد فتوسنتزی بین عملکرد 

باشد، به نظر می رسد که ادی و عملکرد کل میاقتص

افزایش بیشتر عملکرد زیست توده نسبت به عملکرد دانه 
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در رقم پروگرس باعث کاهش شاخص برداشت در این 

 فتوسنتزی کمتری رقم شده است. به عبارت دیگر مواد

 یافته و به مقدار بیشتری انتقال زایشی هایماندا به

 ساختمانی هایبافت ه وساق تولید و رویشی رشد صرف

رسد اثرات رقابتی و مساعدتی شده است. به نظر می

تیمارهای مختلف خاکپوش بر عملکرد دانه و عملکرد 

بیولوژیکی تا حدودی یکسان بوده که باعث شده 

داری بر شاخص برداشت تیمارهای خاکپوش اثر معنی

 (.8نداشته باشد )جدول 

 

 درصد نیتروژن برگ

گ آفتابگردان تحت تأثیر هیچ کدام درصد نیتروژن بر

از تیمارهای آزمایش و اثر متقابل آنها قرار نگرفت )جدول 

های مختلف کشت خاکپوش (. با وجود اینکه بین زمان8

تفاوت معناداری وجود نداشت، اما نتایج مقایسه میانگین 

نشان داد که در تیمار کشت خاکپوش پانزده روز پس از 

های آفتابگردان دارای وتهکشت آفتابگردان، برگ ب

که درصد( بودند، در حالی 29/8بیشترین مقدار نیتروژن )

های کشت خاکپوش نسبت به تیمار شاهد در سایر زمان

 تری)عدم کشت خاکپوش( از درصد نیتروژن برگ پایین

-برخوردار بودند. از نتایج این پژوهش چنین برداشت می

وژن برگ شود که صفات کیفی از جمله میزان نیتر

آفتابگردان در مقایسه با صفات کمی از حساسیت کمتری 

 نسبت به تیمارهای کشت خاکپوش برخوردار هستند. 

 

 بررسی همبستگی صفات

( مشخص 5)جدول  ارزیابی ضرایب همبستگی صفات

داری با نمود که عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنی

 (،978/2*(، وزن صد دانه )577/2**صفات قطر طبق )

( و 992/2*(، ارتفاع بوته )507/2**عملکرد بیولوژیکی )

( داشت. همبستگی مثبت و 090/2**تعداد دانه در طبق )

دار عملکرد دانه با تعداد دانه در طبق و قطر طبق در معنی

؛ 8229سایر تحقیقات نیز گزارش شده است )بنی سعیدی، 

ی (. ارتفاع بوته دارای همبستگ8227نژاد و همکاران، قلی

داری با صفات شاخص سطح برگ مثبت و معنی

(، وزن صد دانه 992/2**(، قطر طبق )575/2**)

(، شاخص 295/2**(، تعداد دانه در طبق )092/2**)

( بود 978/2**( و عملکرد بیولوژیکی )925/2**برداشت )

(. ارتفاع بوته از نظر رقابت با گیاه پوششی و 5)جدول 

شد و بر عملکرد دانه باهای هرز حائز اهمیت میعلف

تأثیر مثبتی دارد. شاخص سطح برگ همبستگی مثبت و 

( و عملکرد 088/2**داری با صفات قطر طبق )معنی

داری با ( و همبستگی منفی و معنی098/2**بیولوژیکی )

(. افزایش 5( داشت )جدول -998/2*شاخص برداشت )

شاخص سطح برگ منجر به افزایش عملکرد بیولوژیکی 

و با توجه به رابطه معکوس شاخص برداشت و  شودمی

عملکرد بیولوژیکی، وجود همبستگی منفی بین شاخص 

رسد. در سطح برگ و شاخص برداشت منطقی به نظر می

اری دتحقیقی در گیاه آفتابگردان، همبستگی منفی و معنی

بین شاخص سطح برگ و شاخص برداشت گزارش شده 

(. قطر طبق نیز 2979است )ابوطالبیان و بابا رئیسی، 

داری با عملکرد بیولوژیکی همبستگی مثبت و معنی

(. 5( داشت )جدول 592/2**( و وزن صد دانه )922/2**)

اد داری با تعدتعداد طبق در بوته همبستگی منفی و معنی

-( که این امر می5( داشت )جدول -998/2*دانه در طبق )

ر لیل بیشتها به دتواند ناشی از افزایش رقابت بین دانه

شدن مخازن در یک بوته باشد. به عبارت دیگر با افزایش 

تعداد طبق در بوته، سهم هر دانه برای دریافت مواد 

فتوسنتزی کاهش می یابد. وزن صد دانه نیز همبستگی 

( 599/2**داری با عملکرد بیولوژیکی )مثبت و معنی

 (.5داشت )جدول 
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 نتیجه گیری

بر اساس نتایج پژوهش حاضر، زمان کاشت شنبلیله 

به عنوان خاکپوش زنده در زراعت آفتابگردان از اهمیت 

باالیی برخوردار است، بدین ترتیب که کاشت همزمان آن 

با آفتابگردان موجب بهبود عملکرد و اغلب اجزای عملکرد 

ا تیمار شاهد )عدم کشت آفتابگردان در مقایسه ب

که کشت شنبلیله پانزده روز قبل خاکپوش( شد، در حالی

دار اغلب صفات از کشت آفتابگردان موجب کاهش معنی

تواند ناشی از رقابت مورد ارزیابی گردید که این امر می

شدید خاکپوش زنده با گیاه اصلی به ویژه در مراحل 

 . در بین ارقامابتدایی رشد و استقرار آفتابگردان باشد

آفتابگردان نیز رقم الکومکا از لحاظ وزن صد دانه و 

عملکرد دانه برتری قابل توجهی نسبت به دو رقم دیگر 

کشت  رقم الکومکا و این پژوهش، نتایج به داشت. باتوجه

 و رقم بهترین همزمان شنبلیله با آفتابگردان به عنوان

 دعملکر حداکثر حصول زمان کشت مالچ زنده برای

  توصیه کرمانشاه وهوایی شرایط آب در آفتابگردان

 شود.می
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عملکرد 

 دانه

شاخص 

 برداشت

عملکرد 

 بیولوژیکی

تعداد دانه در 

 طبق

وزن 
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 دانه

تعداد 

طبق در 

 بوته

 قطر طبق

درصد 

نیتروژن 

 برگ

شاخص 

سطح 

 برگ

ارتفاع 

 بوته
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        2 **575/

2 
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