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  مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی
  90جلد چهارم، شماره سوم، پاییز 

53-37  
ejcp.gau@gmail.com   

  

    بر رشد و عملکرد آفتابگردان کاشت گندم و تراکمبقایايتلف خبررسی اثر مقادیر م
  

 2وحید اسالمی  و سید3علیزاده محمد ، حسن2غالمرضا زمانی*، 1مجتبی حسینی

، ت علمی گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجنداعضو هی و  کارشناسی ارشدتهآموخدانش 2و1
  علمی گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران تاعضو هی3

  

  چکیده
هاي هرز، حفظ رطوبت خاك، کاهش درجه ، براي کنترل علف و حفاظتی ارگانیککشاورزيدر 

از مالچ خیزي خاك، حفاظت خاك در برابر باران و بهبود کیفیت خاك   خاك، حاصلحرارت سطح
بر رشد  مختلف کاشت، هاي  گندم و تراکمبقایايمنظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف  به. شوداستفاده می
به صورت فاکتوریل  در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بیرجند 1386آزمایشی در سال آفتابگردان، و عملکرد 

 6: تیمارهاي آزمایش عبارت بودند از.  تکرار انجام شد3 باهاي کامل تصادفی در قالب طرح بلوك
 کیلوگرم در هکتار و تیمار 5000، 3750، 2500 ،1250 گندم شامل صفر، بقایايسطح مختلف 

 یجبراساس نتا.  هزار بوته در هکتار90 و70، 50 گندم و سه تراکم آفتابگردان شامل يبقایاسوزاندن 
 ، گندم و همچنین تراکم آفتابگردان بر وزن خشکيبقایا، اثر سطوح مختلف حاصل از این آزمایش

 گندم و تراکم آفتابگردان يبقایاکه با افزایش حجم  طوري دار بود، به گیاه زراعی معنی و عملکردارتفاع 
 آفتابگردان در بیشترین افزایش وزن خشک. وزن خشک، ارتفاع و عملکرد آفتابگردان افزایش یافت

نسبت به شاهد درصد  71/42 و 08/52، 77/61ترتیب  هاي سوم، ششم و نهم پس از کاشت بههفته
ترتیب  افزایش تراکم به آفتابگردان با وزن خشکبرداري انجام شده حداکثر افزایش  در سه نمونه. بود
 و با 86/29 گندم بقایازایش کثر افزایش عملکرد دانه در اثر افاحد .بوددرصد  16/50 و 48/49، 82/66

 2500استفاده از داد نتایج این آزمایش نشان . مشاهده گردیددرصد  73/31افزایش تراکم آفتابگردان 
 باعث بهبود رشد در طول فصل و افزایش عملکرد ،تراکم آفتابگردانباالترین  و ي گندمبقایاکیلوگرم 

  1 .دوش میآفتابگردان 
  

  . آفتابگردان،، عملکرداکم، مالچ، تربقایا :کلیديهاي  واژه
                                                

 grz1343@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
 150 تا 90 طول دوره رشد آن بسته به رقم و کلیه عوامل محیطی از که گیاهی استآفتابگردان 

هاي  آفتابگردان در اوایل دوره رشد گسترش محدودي داشته و توان رقابتی کمی با علف. باشد روز می
چنانچه با ). 2006پور،  خواجه(ر کامل حمایت گردد طو  هرز بههاي لذا باید در برابر علف. هرز دارد

 درصد یا بیشتر کاهش 50هاي هرز آفتابگردان مبارزه نشود، ممکن است عملکرد آن به میزان  علف
هاي هرز، در گیاهان ردیفی ارگانیک، از مالچ براي کنترل علف). 2001راشد محصل و همکاران، (یابد 

طح خاك، حاصلخیزي خاك، حفاظت خاك در برابر حفظ رطوبت خاك، کاهش درجه حرارت س
 ؛1986؛ ویلهلم و همکاران، 2006کوچکی و همکاران، (شود باران و بهبود کیفیت خاك استفاده می

  ).2008 ؛ گلب و کولیگ،a2004  ؛ بوکت و همکاران،2003 تیسدل،
کند، یري میهرز جلوگ هاي از رشد علف1زیست توده گیاه پوششی از طریق رقابت و دگرآسیبی

 نامیده 3بقایا یا 2شود، اصطالحاً مالچاي که مدت کوتاهی قبل از کاشت گیاه زراعی دفن میزیست توده
 نامیده 4زیست توده گیاه پوششی زنده، مالچ زنده.  ممکن است شامل ریشه نیز بشودبقایا. شودمی
گیاهان هرز در حال  کردنپاشی محروم  از مالچ اصلیهدف). 2007محصل و حسینی، راشد(شود  می

محروم کردن گیاهان از نور باعث جلوگیري از عمل فتوسنتز شده و در نهایت . زنی از نور استجوانه
اظهار داشتند استفاده از مالچ ) 1996( آته و دال ).2004زند و همکاران، (شود منجر به مرگ گیاه می

که کاهش عملکردي  هرز شده در حالی هايزنده چاودار در کشت سویا موجب کنترل مناسب علف
 هاي بایست علف البته آنها یادآور شدند که براي حصول این نتیجه می.براي سویا در پی نداشته است

حسینی و همکاران . هرز داراي حداقل تراکم، تداخل چاودار در حداقل و رطوبت نیز مناسب باشد
هاي تراکم آفتابگردان وزن خشک و ارتفاع علف گندم و بقایاگزارش کردند با افزایش میزان ) 2010(

  .هرز کاهش یافتند
عملکرد . هاي همراه با مالچ گزارش شده استافزایش و کاهش عملکرد گیاهان زراعی در سیستم

عملکرد کل میوه ). 1996ویدال و باومان،  (هرز مشابه بود و شاهد بدون علف گندمبقایاسویا در 

                                                
1- Allelopathy 
2- Mulch 
3- Residue 
4- Living Mulch 
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هاي بدون مالچ بیشتر  نسبت به کرتهاي همراه با مالچدر کرت) کتارتن در ه(فرنگی  گوجه1مرغوب
 تن در هکتار بیشتر شد و بعد از آن افزایش 5/7فرنگی با افزایش مالچ تا حد عملکرد گوجه. بود

 ؛ آکینتاي و همکاران،2002هودو و همکاران، (داري در عملکرد با افزایش مالچ دیده نشد معنی
کاري کاهو، مالچ لوبیاي گزارش دادند هنگامی که قبل از نشاء) 2003(مکاران نگوآجیو و ه). 2005

نیز در ) 2008(گلب و کولیگ .  باالترین عملکرد کاهو بدست آمد،چشم بلبلی با خاك مخلوط شد
تواند از کاهش عملکرد دانه گندم در سیستم شخم آزمایش خود به این نتیجه رسیدند که مالچ می

عملکرد سویا در تیمارهاي از در آزمایشی .  خاك، جلوگیري کند2تخلخلعلت افزایش  کاهش یافته، به
.  هفته قبل از کاشت نسبت به از بین بردن چاودار در زمان کاشت، بیشتر بود2بین بردن چاودار 

تر نسبت به شخم  درصد پایین45 تا 32، )از بین بردن در زمان کاشت(استقرار سویا در این تیمار 
 نیز باعث کاهش بقایابه عالوه میزان باالي .  در نتیجه کاهش عملکرد در تیمار مذکور گردیدسنتی و

نتایج مشابهی از کاهش ظهور ذرت ). 2001 و ردي، 1992لیبل و همکاران، (چه سویا شد استقرار گیاه
ماشک در  گندم و بقایاکاهش رشد اولیه پنبه در میزان باالي ) 1993تیسدل، (در گیاه پوششی ماشک 

و کاهش عملکرد دانه ) b 2004بوکت و همکاران،؛ 2000نیاکاتاوآ و همکاران، (برابر میزان کم آنها 
 يبقایا)  تن در هکتار5از ( درصد 50 و 25 درصد در مقایسه با تیمارهاي 100 و 75ذرت در تیمار 

  .شده استگزارش ) 2006 بحرانی و همکاران،(گندم 
ند یک روش موثر براي افزایش سهم گیاه زراعی از کل موجودي منبع تواافزایش تراکم گیاهی می

تقلیل باید ها را تا حد ممکن   فاصله بوتهشود که امروزه توصیه می).2006کوچکی و همکاران، (باشد 
موسوي، ( زودتر فضا را پر کرده و سایه ایجاد کند گیاه زراعیهاي کند تا بوتهاین امر کمک می. داد

افزایش جذب تشعشعات فعال فتوسنتزي را با افزایش تراکم کاشت ) 2001( و کلس تارف). 2001
 این تشعشعات که توسط تاج پوشش گیاه جذب به این نتیجه رسیدندآنها . ذرت گزارش کردند

مشاهده کردند با ) 1996(مورفی و همکاران . شود بر رشد و عملکرد دانه ذرت ضروري است می
 بوته در مترمربع شاخص سطح برگ ذرت به طور معنی داري افزایش 10ه  ب7افزایش تراکم ذرت از 

تراکم باالي سویا نسبت به ردیف - نیز نتیجه گرفت عملکرد در ردیف باریک) 2002(ردي . یافت
افزایش تراکم در .  درصد بیشتر بود27 و 8ترتیب   تراکم کم به- تراکم متوسط و ردیف پهن-متوسط

                                                
1- Marketable 
2- Porosity 
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آگل و (افزایش یابد داري  طور معنی بههاي رشد این گیاه که شاخصفرنگی نیز باعث شد گوجه
هاي مختلف داري بین تراکماختالف معنی) 2004(در آزمایش باروس و همکاران ). 1999همکاران، 

بیشترین عملکرد در تراکم حد واسط بود اما تداوم سطح برگ بین ظهور گلدهی . آفتابگردان دیده شد
این  . مترمربع بیشترین بود6/4 بوته در متر مربع به 7/1ایش تراکم آفتابگردان از تا گلدهی کامل با افز

 بر رشد و عملکرد کاشتهاي   گندم و تراکميبقایامقادیر مختلف آزمایش به منظور مطالعه اثر 
  .اجرا گردیدطراحی و  این آزمایش آفتابگردان

  
  ها مواد و روش

اتی دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند واقع در عرض  در مزرعه تحقیق1386این آزمایش در سال 
بر طبق . متر از سطح دریا انجام شد1480 و ارتفاع 59◦ و13َ، طول جغرافیایی 32◦ و 56َجغرافیایی 

 درصد 25درصد اجزاء بافت خاك شامل . اي تعیین شدآزمون خاك بافت آن لومی و ساختمان توده
 6/15 و قابلیت هدایت هیدرولیکی آن 4/7 خاك pH.  درصد شن بود43 درصد سیلت و 32رس، 

این مطالعه . مترمکعب بودی  گرم بر سانت6/1دسی زیمنس بر متر و وزن مخصوص ظاهري خاك 
تیمارهاي .  تکرار انجام شد3 با 2هاي کامل تصادفی در قالب طرح بلوك1صورت آزمایش فاکتوریل به

 5000  و3750، 2500، 1250  گندم که شامل صفر،يبقایا میزان مختلف 6: آزمایش عبارت بودند از
 هزار بوته در هر 90 و70 ،50 و سه تراکم آفتابگردان که شاملبقایا و آتش زدن کیلوگرم در هکتار

متر از  سانتی70 متر و فاصله ردیف 6 خط کاشت با طول 6در این آزمایش هر کرت از . هکتار
 يبقایاهاي مختلف میزان. از برداشت گندم انجام شدسازي بستر بذر بعد  آماده .یکدیگر تشکیل شد

 متري تفکیک شده با خاك مخلوط شدند و سپس کاشت به صورت 2/4×6 هايگندم داخل کرت
 27/3/1386در تاریخ با تراکم بیشتر ) رقم آرماویروسکی( گردانبذور آفتاب. خشکه کاري انجام شد

 برگی و تا رسیدن به تراکم مورد نظر تنک 4تا 3 گیاهچه در مرحله ،بعد از سبز شدن. کشت گردید
هاي آفتابگردان در تراکم که در نهایت پس از انجام تنک فواصل روي ردیف براي بوته شدند به طوري

 .در نظر گرفته شد) مترسانتی16( هزار 90 و) مترسانتی20( هزار 70، )مترسانتی29(هزار  50
 بوته 3، 3طور تصادفی و تخریبی  پس از کاشت به9 و 6، 3هاي هبرداري از گیاه زراعی نیز در هفت نمونه

                                                
1- Factorial Experiment 
2- Randomized Complete Block Design (RCBD) 
3- Destructive 
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سب گذاري، به بر شده و پس از قرار دادن در گونی و برچاي از زمین کفبا رعایت اثرات حاشیه
سطح برگ . گیري شدترین قسمت تا مریستم انتهایی اندازهها از پایین  ارتفاع بوته.آزمایشگاه منتقل شد

مدت  ها بهجهت توزین وزن خشک گیاه، نمونه.  تعیین گردید1گیري سطح برگ زهتوسط دستگاه اندا
در  .ندشد وزن  نگهداري شده سپس2گراد در آون الکتریکی  درجه سانتی72 ساعت و در دماي 48

تعداد  (گردید متر مربع گیاه آفتابگردان برداشت 3سطحی معادل با  انتهاي فصل رشد از هر کرت
 25 هزار بوته در هکتار 70 عدد، در تراکم 17 هزاربوته در هکتار 50شده در تراکم هاي برداشت  بوته

، وزن 4، شاخص برداشت3عملکرد اقتصاديو )  گیاه بود32 هزار بوته در هکتار 90عدد و تراکم 
  تجزیه واریانسجهت ،برداري آوري و اتمام دادهپس از جمع .گیري گردید هزاردانه و قطر طبق اندازه

  .  درصد انجام شد5 در سطح LSD با آزمون  استفاده شد و مقایسات میانگین SAS از نرم افزارها داده
  

   نتایج و بحث
 يبقایااثر  شدهبرداري انجام  هر سه نمونهدر نتایج نشان داد : گندم بر وزن خشک آفتابگردانيبقایااثر 

در هفته سوم پس از کاشت ). 1ول جد( استدار   درصد معنییکگندم بر وزن خشک آفتابگردان در سطح 
 نسبت به تیمار بقایا کیلوگرم در هکتار 5000 و 3750، 2500هاي در میزانافزایش وزن خشک آفتابگردان 

در هفته ششم پس از کاشت همین سه .  مشاهده گردید درصد56/48 و 71/61، 77/61ترتیب   بهبقایابدون 
 درصد وزن خشک آفتابگردان نسبت به تیمار بدون 42/51  و33/50، 08/52ترتیب باعث افزایش  بهتیمار 

جدول ( گندم بین این دو گروه قرار داشتند بقایا کیلوگرم در هکتار 1250دو تیمار آتش زدن و .  شدندبقایا
ي نهم پس از کاشت نیز براي این صفت مشاهده برداري قبل در هفته روند مشاهده شده در دو نمونه ).2

 کیلوگرم در هکتار 5000 و 3750، 2500افزایش وزن خشک آفتابگردان در تیمارهاي ه ک طوري به. گردید
رادر و همکاران . باشد میبقایا درصد نسبت به تیمار عاري از 94/41 و 04/42، 71/42ترتیب   بهبقایا

 را  گیاهی در سطح خاك خرد اقلیم مناسبیيبقایابیان داشتند به طور کلی سیستم بدون شخم با ) 1998(
 و تحرك موقتی نیتروژن باالتر نسبت به شخم 5فراهم می کند که در نتیجه آن افزایش وزن خشک میکروبی

این تحرك موقتی نیتروژن باعث کاهش هدر رفتن آن شده که بسته به زمان احتیاج گیاه زراعی . سنتی دارد

                                                
1- Leaf Area meter 
2- Electrical Aven 
3- Grain Yield(GY) 
4- Harvest Index(HI) 
5- Microbial Biomass 
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اظهار داشتند ) 2004(ن  و همکارازند. ممکن است افزایش یا کاهش نیتروژن را بدنبال داشته باشد
 که فضاي کافی قابل دسترس گرددل ، زمانی باید اعماهرزهايرلی براي کاهش تراکم علفهاي کنت روش

 در بقایابا توجه به وجود . که گیاه زراعی براي رشد با محدودیت مواجه نشود طوري وجود داشته باشد، به
حسینی و (ه را بدنبال داشتهاي هرز ن خشک علفرسد که کاهش وز طول دوره رشد آفتابگردان به نظر می

این افزایش رشد در میزان . افزایش وزن خشک آفتابگردان تأثیر گذار باشدبر در نتیجه  )2010همکاران، 
اتفاق  بقایاهاي کمتر از این مقادیر یا عدم حضور  نسبت به میزانبقایا کیلوگرم در هکتار 3750 و 2500
رسد پوشش مناسبی در سطح خاك  کیلوگرم در هکتار به نظر می2500ي کمتر از هادر میزان.  استافتاده

نشان ) 1987(شکور و همکاران . هرز را بدنبال نداشته استهايوجود نداشته و در نتیجه کاهش رشد علف
 درصد افزایش داد که با نتیجه این آزمایش 20، وزن خشک کل ذرت شیرین رادادند تیمار مالچ دهی

  .داردمطابقت 
  
 هاي در هفتهآفتابگردان  و ارتفاع گندم و تراکم آفتابگردان بر وزن خشک يبقایا میانگین مربعات حاصل از -1دول ج

  .سوم، ششم و نهم پس از کاشت

  منابع
  تغییرات

درجه 
  آزادي
  

 پس از 3وزن خشک در هفته 
 پس از 3ارتفاع در هفته  کاشت

  کاشت

 پس از 6وزن خشک در هفته 
 پس از 6ع در هفته ارتفا کاشت

  کاشت

 پس از 9وزن خشک در هفته 
 پس از 9ارتفاع در هفته  کاشت

  کاشت

 2  بلوك
ns28/11 

ns11/1 

ns07/4438 
**44/219 

**25/181909 
**70/837 

 5  بقایا
** 75/30  

ns 40/4  
** 66/679269  

** 38/361  
** 13/1028365  

** 96/963  

 2  تراکم
** 66/104 

* 19/29 

** 43/2438083 

** 53/292 

**22/5792735 

** 62/1215 

 10  متقابلاثر
ns 90/5 

ns 85/3 

ns 31/31372 

ns 55/22 

ns 28/23184 

ns 73/119 

 34  خطا
31/7 

66/5 

37/22003 

10/35 

49/33153 

25/113 

  ودار ،   درصد معنی5 و 1  احتمالترتیب در سطح  بهns دار عدم وجود تفاوت معنی.  
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هاي سوم، ششم و نهم پس از  گندم بر میانگین وزن خشک آفتابگردان در هفتهيبقایا مختلف  اثر سطوح-2جدول 
  ).بر حسب گرم در مترمربع(کاشت 

  بقایامیزان 
  )کیلوگرم در هکتار(

   پس از کاشت9هفته    پس از کاشت6هفته    پس از کاشت3 هفته

0  b 68/2  c 55/657  c 20/1143  
  b 24/3  b 76/1063  b 54/1528  آتش زدن

1250  b 24/4  b 52/1065  b 91/1701  
2500  a 01/7  a 23/1372  a 56/1995  
3750  a 7  a 79/1323  a 40/1972  
5000  ab 21/5  a 42/1353  a 02/1969  

  .داري ندارند  درصد تفاوت معنی5   احتمال در سطحLSDهاي داراي حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون  میانگین
  

در هر سه نمونه برداري انجام شده وزن خشک :  زراعی بر وزن خشک آفتابگرداناثر تراکم گیاه
جدول (دار بودند   درصد معنییکآفتابگردان در سطوح مختلف تراکم گیاهی تفاوت داشته و در سطح 

 هزار 50ترتیب در تیمار  کمترین و بیشترین وزن خشک آفتابگردان در هفته سوم پس از کاشت به). 1
میزان افزایش وزن خشک آفتابگردان در ). 3جدول ( هزار بوته در هکتار بود 70تار و بوته در هک

 هزار بوته در هکتار 50 درصد نسبت به تراکم 07/66 و 82/66 هزار بوته در هکتار 90 و 70تراکم 
 بوته در مترمربع بود و 9 در هفته ششم پس از کاشت باالترین وزن خشک آفتابگردان در تیمار. بود
 بوته در 7 بوته در مترمربع اختصاص یافت؛ تیمار 5ترین وزن خشک آفتابگردان به تیمار  یینپا

در هفته ). 3جدول (شناخته شدالذکر مترمربع وزن خشک آفتابگردان تیمار حد واسط تیمارهاي فوق
هاي قبل بود در این ه هفتهنهم پس از کاشت نیز روند افزایش وزن خشک آفتابگردان مشاب

 بوته در مترمربع کمترین، متوسط و بیشترین وزن خشک 9  و7، 5ترتیب تیمارهاي  برداري به نمونه
  ).3جدول (آفتابگردان را داشتند 

یابد با افزایش تراکم کاشت گیاهی جذب تشعشعات فعال فتوسنتزي توسط گیاه زراعی افزایش می   
هـاي بـاالتر کاشـت کـاهش        همچنین افزایش وزن خشک کل ذرت در تراکم       ). 2001تارف و کلس،    (

 ؛1996 ؛ مـورفی و همکـاران،  1994تولنـار و همکـاران،   (هرز ذکر شده است    هايتوانایی رقابت علف  
در آزمایشات خـود مـشاهده   ) 2004(و باروس و همکاران ) 2002(ردي ). 2010حسینی و همکاران،    
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یجـه ایـن آزمـایش همخـوانی     کردند که با افزایش تراکم گیاه زراعی عملکرد آن افزایش یافت که با نت     
 کنتـرل هاي باالتر و کسب بیشتر میـزان نـور و   زودتر بسته شدن تاج پوشش آفتابگردان در تراکم     . دارد

   .هرز ممکن است از عوامل افزایش وزن خشک آفتابگردان در این آزمایش باشدهايعلف
  

نهم پس  هاي سوم، ششم و گردان در هفته اثر سطوح مختلف تراکم گیاه زراعی بر میانگین وزن خشک آفتاب-3جدول 
  )گرم در مترمربع(از کاشت 

میزان تراکم آفتابگردان 
   پس از کاشت9هفته    پس از کاشت6هفته    پس از کاشت3هفته  )در هکتارتعداد بوته (

50000  b 11/2  c 13/735  c78/1121  
70000  a 36/6  b 00/1228  b 65/1782  
90000  a 22/6  a 01/1455  a 89/2250  

داري   درصد تفاوت معنی5  احتمال در سطحLSDهاي داراي حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون  میانگین
  .ندارند

  
ي سوم پس از کاشت ارتفاع گیاه زراعی تحت  در هفتههر چند  : گندم بر ارتفاع آفتابگردانيبقایااثر 

 ولی در دوین تیمارها دیده نشد داري در ب  گندم قرار نگرفت و تفاوت معنیبقایاتأثیر وجود 
)  درصدیکدر سطح (داري داشت   گندم افزایش معنیبقایابرداري بعد این صفت نیز با افزایش  نمونه

زیاد گیاه به جذب مواد غذایی از خاك نیاز در مرحله سبز شدن و اوایل مرحله رشد کند، ). 1جدول (
ت سبز شدن و رشد اولیه بذرهایی که  اما جذب مواد غذایی از خاك ممکن است بر سرعنیست،

هفته رسد در  و به نظر می) 1997 پور، خواجه(ذخیره مواد غذایی بسیار خوبی نداشته اند مؤثر باشد 
 هفته ششم پس از کاشتدر  .رشد کند اولیه بوده استمرحلۀ  آفتابگردان در سوم پس از کاشت،

 کیلوگرم در 3750 و بقایاق به تیمارهاي عاري از ترتیب متعل ترین و بیشترین ارتفاع آفتابگردان به کم
گندم در یک گروه آماري با ي بقایا کیلوگرم در هکتار 5000 و 2500تیمار .  گندم بوديبقایاهکتار 
 در کالس بین این دو بقایا کیلوگرم در هکتار 1250تیمار .  قرار داشتندبقایا کیلوگرم در هکتار 3750

 5000 و 3750، 2500میزان افزایش ارتفاع آفتابگردان در تیمارهاي ). 4 جدول(گروه آماري واقع شد 
 در . درصد بود22/12 و 86/13، 45/13 بقایاترتیب نسبت به تیمار بدون   بهبقایاکیلوگرم در هکتار 

 مشاهده شد؛ بقایا کیلوگرم در هکتار 2500بیشترین ارتفاع آفتابگردان در تیمار هفته نهم پس از کاشت 
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.  کیلوگرم در هکتار عمل کردند2500 نیز مشابه بقایا کیلوگرم در هکتار 5000 و3750هاي و تیمار
گندم نیز در کالس دیگر آماري  بقایاآتش زدن و تیمار بدون  ،بقایا کیلوگرم در هکتار 1250تیمارهاي 

ترتیب   بهبقایا کیلوگرم در هکتار 5000 و 3750، 2500ترتیب تیمارهاي  بدین). 4جدول (قرار گرفتند 
 . شدندبقایا درصد ارتفاع آفتابگردان نسبت به تیمار بدون 27/12 و 46/13، 76/13باعث افزایش 

افزایش ارتفاع گیاه زراعی ممکن است به علت نگهداري بهتر رطوبت خاك در زمین مالچ دهی شده، 
؛ به 1990؛ ورگور،1985 چو و همکاران،(غذایی بهبود یابد   در نتیجه  فتوسنتز و جذب موادباشد که

هرز در طول فصل رشد آفتابگردان هاي و کاهش رقابت علفکنترل). 2002 نقل از هودو و همکاران،
فاع آفتابگردان در تیمارهاي  گندم در زمین نیز ممکن است از دیگر دالیل افزایش ارتبقایادر اثر وجود 

یش با نتایج آزمایش هودو و همکاران نتیجه این آزما. )2010 حسینی و همکاران، (دهی شده باشد مالچ
  . داشتمطابقت ) 1987(و شکور و همکاران ) 2002(
  

هاي سوم، ششم و نهم پس از کاشـت   گندم بر میانگین ارتفاع آفتابگردان در هفتهيبقایا اثر سطوح مختلف -4جدول  
  ).متر بر حسب سانتی(

  بقایامیزان 
  )کیلوگرم در هکتار(

   پس از کاشت9هفته    پس از کاشت6هفته    پس از کاشت3 هفته

0  a 92/8  c 86/97  b 61/148  
  a 43/9  bc 38/103  b 22/153  آتش زدن

1250  a 48/9  b 93/104  b 17/157  
2500  a 24/10  a 07/113  a 33/172  
3750  a 88/10  a61/113  a 72/171  
5000  a 10/10  a 49/111  a 39/169  

  .داري ندارند  درصد تفاوت معنی5 در سطح LSDتون بر اساس آزمون هاي داراي حروف مشابه در هر س میانگین
  

گیري  این صفت اندازهتیمارهاي مختلف روي  نتایج نشان داد :اثر تراکم گیاهی بر ارتفاع آفتابگردان
جدول ( درصد داشتند یکداري در سطح  فاوت معنیت کاشت  سوم، ششم و نهم پس ازشده در هفته

 بوته در مترمربع و بیشترین ارتفاع 5از کاشت کمترین ارتفاع مربوط به تراکم در هفته سوم پس ). 1
 بوته در مربع در یک 9 بوته در مترمربع با تیمار 7تراکم   بوته در مترمربع بود و9آفتابگردان در تراکم 
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ربع  بوته در مترم9 و 7افزایش ارتفاع آفتابگردان در دو تراکم ). 5جدول (گروه آماري واقع شدند 
برداري هفته ششم پس از  در نمونه.  درصد بود89/20 و 81/20 بوته در مترمربع 5نسبت به تراکم 

هکتار در یک گروه آماري و متعلق به کالس باالتر و تراکم   هزار بوته در90 و 70کاشت نیز دو تراکم 
 هزار بوته 90 و 70در تراکم ). 5جدول (تر آماري بودند  لق به کالس پایین هزار بوته در هکتار متع50

 هزار بوته در 50 درصد نسبت به تراکم 01/7 و 31/5ترتیب  در هکتار افزایش ارتفاع آفتابگردان به
مربع رمت هزار بوته در 90 و 70هاي افزایش ارتفاع در هفته نهم پس از کاشت در تراکم. بودهکتار 

  ).5جدول (  ار بوته در هکتار بود هز50تراکم نسبت به   درصد56/9 و 43/6ترتیب  به
به جذب بیشتر نور و رشد بهتر گیاه توان میهاي باالتر را افزایش ارتفاع آفتابگردان در تراکم

  .هرز در این آزمایش نسبت دادهاي علفکنترلزراعی به علت 
  
هاي سـوم،    در هفته)متر تیسانبرحسب (  اثر سطوح مختلف تراکم گیاه زراعی بر میانگین ارتفاع آفتابگردان      -5جدول  

  .ششم و نهم پس از کاشت
میزان تراکم آفتابگردان 

  )در هکتارتعداد بوته (
   پس از کاشت9هفته    پس از کاشت6هفته    پس از کاشت3 هفته

50000  b 37/8  b 88/102  b  17/153  
70000  a 57/10  a 65/108  a 69/163  
90000  a 58/10  a 64/110  a 36/169  

  .داري ندارد  درصد تفاوت معنی5سطح  در LSDي داراي حروف مشابه در هر ستون براساس آزمون ها میانگین
  

تحت تاثیرمقادیر عملکرد دانه آفتابگردان :  گندم بر عملکرد و اجزاي عملکرد آفتابگردانيبقایااثر 
ردید مشاهده گبین تیمارها )  درصدیکدر سطح (تفاوت آماري  قرار گرفت، ي گندمبقایامختلف 

 گندم تعلق يبقایا کیلوگرم در هکتار 2500 تیمار بهعملکرد دانه آفتابگردان باالترین  ).6جدول (
افزایش عملکرد دانه در ). 7جدول ( بود بقایاداشت؛ و پایین ترین عملکرد دانه متعلق به تیمار بدون 

 درصد 90/19 و 51/23، 86/29ترتیب   بهبقایا کیلوگرم در هکتار 5000 و 3750، 2500تیمارهاي 
 و آتش زدن آن کمتر از بقایا دانه در تیمار بدون دعملکر.  گندم بودنديبقایانسبت به تیمار بدون 

هرز هاي رشدي علفعوامل تأثیرگذاررسد که کاهش تعداد و به نظر می.  بودبقایاتیمارهاي داراي 
 2500در تیمارهاي بیش از باعث فراهم شدن رشد بهتر آفتابگردان ) 2010حسینی و همکاران، (
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بحرانی و . گردد گندم شده و در نهایت به افزایش عملکرد دانه ختم میيبقایاکیلوگرم در هکتار 
 بقایا درصد 50 گندم تا يبقایانیز بیان داشتند که عملکرد دانه ذرت با نگهداشتن ) 2006(همکاران 

) 2005( نگوآجیو و منان . کاهش می یابد عملکردبقایاافزایش  افزایش یافته و پس از این میزان با
توان با گیاهان پوششی زمستانه و بهاره از قبیل چاودار و سودان نتیجه گرفتند سیستم کشت خیار را می

بیان ) 2002(همچنین بحرانی و همکاران  .گراس بهبود داد، که با نتیجه این آزمایش مطابقت دارد
هاي با  آن را بیرون برده یا آتش زنند بهتر از کرتبقایاکه هایی داشتند رشد و عملکرد گندم در کرت

 چاودار بقایازنی، رشد و عملکرد لوبیا سبز در کاهش جوانه) 1997( باشد، بوتنبرگ و همکارن میبقایا
تواند  افزایش عملکرد می. ش مغایرت داشتو شبدر زیر زمینی را گزارش دادند که با نتایج این آزمای

و نگهداشتن رطوبت ) a1998اسکانبیک و اوانیلو،(هرز و کاهش دماي ریشه هايلف عکنترلبه علت 
بهتر غذایی و استفاده محصول براي رشد  افزایش تحرك مواد کافی که باعث افزایش فعالت میکروبی،

گلب و کولیگ ). 2007داهیا و همکاران، ؛ b1998اسکانبیک و اوانیلو، (ترشان شود باشد  مطلوب
 500 تا 50 بزرگ در محدوده توانند باعث افزایش مشارکت منافذ ها می ز بیان کردند مالچنی )2008(

 خاك و عملکرد گندم خلل و فرجمتري خاك شوند و بین افزایش   سانتی10 تا 0متر در الیه  میکرو
 گیاهی ممکن است ، مواد آلی به شدت کاهش یابد و بقایادر اثر آتش زدن . همبستگی وجود دارد

  ).1995جنکین و همکاران، (ث خراب شدن شرایط فیزیکی و میکروبی خاك شود باع
  

 گندم و تراکم آفتابگردان بر عملکرد دانه، شاخص برداشت، وزن هزار يبقایا میانگین مربعات حاصل از -6جدول 
  .دانه و قطر طبق آفتابگردان

  قطر طبق  وزن هزار دانه  شاخص برداشت  عملکرد دانه  تغییرات منابع
  ns14/3  ns38/43  ns80/1  10/113648**  بلوك
  بقایا
  تراکم

  اثر متقابل
  خطا

** 20/68740  
** 80/300551  
ns 72/13907  

3/16622  

** 07/24  
ns 27/4  
ns 60/2  

7/5  

**60/80  
ns 47/27  
* 52/62  

5/27  

** 25/36  
ns 53/2  
ns 11/4  

7/4  
   ودرصد معنی دار هستند، 5 و 1ترتیب در سطح   و به ns دار  عدم وجود تفاوت معنی.  
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دانه، شاخص برداشت، وزن هزاردانه و قطر طبق   گندم بر میانگین عملکرديبقایا اثر سطوح مختلف - 7جدول 
  .آفتابگردان

  بقایامیزان 
  )کیلوگرم در هکتار(

  عملکرد دانه
  )کیلو گرم در هکتار(

شاخص برداشت 
  )درصد(

  وزن هزار دانه
  )گرم( 

  قطر طبق 
  )متر سانتی(

0  c 28/570  ab 38/13  b 73/52  b 24/17  
  bc 53/625  ab 85/13  b 66/51  b 64/17  آتش زدن

1250  bc 12/658  a 23/14  b 02/53  b73/17  
2500  a 11/813  bc 87/11  a 22/58  a 44/21  
3750  ab 54/745  c 76/10  a 68/58  a 28/21  
5000  ab 97/711  c 38/10  ab 79/55  a 77/20  

  داري ندارند  درصد تفاوت معنی5 در سطح LSDاي داراي حروف مشابه در هرستون بر اساس آزمون میانگین ه
  

ترین شاخص به   گندم و پایینبقایا کیلوگرم در هکتار 1250 تیمار درباالترین شاخص برداشت 
 به با توجه به اینکه شاخص برداشت). 7جدول ( مشاهده گردید بقایا کیلوگرم در هکتار 5000تیمار 

 نسبت توده زيرسد که افزایش بیشتر عملکرد  و عملکرد دانه وابسته است به نظر میتوده زيعملکرد 
 باعث کاهش شاخص بقایا کیلوگرم در هکتار 5000 و 3750، 2500به عملکرد دانه در تیمارهاي 

ه دانه در این این افزایش مواد ب برداشت این تیمارها گردیده است یا به عبارت دیگر میزان کمتري از
وزن هزار دانه آفتابگردان نیز مشابه عملکرد دانه تحت تأثیر وجود  .تیمارها اختصاص داده شده است

باالترین وزن ). 6جدول  (نشان دادصد بین تیمارها  در5داري در سطح   قرار گرفت و تفاوت معنیبقایا
ترین وزن هزار دانه متعلق به تیمار آتش   و پاییبقایا کیلوگرم در هکتار 3750هزار دانه مربوط به تیمار 
قطر طبق ). 7جدول ( نیز در یک گروه آماري با تیمار آتش زدن بودند بقایازدن بود که تیمار بدون 

 صفتاین ). 6جدول ( درصد وجود داشت یک در سطح داري ردان نیز بین تیمارها تفاوت معنیآفتابگ
 گندم به گروه بقایا کیلوگرم در هکتار 5000 و 3750، 2500به دو گروه آماري تقسیم شد که تیمارهاي 

 در بقایا کیلوگرم در هکتار، آتش زدن و بدون 1250باالتر از نظر قطر طبق قرار گرفتند و تیمارهاي 
 و 3750، 2500افزایش قطر طبق در سه تیمار ). 7جدول (تر از نظر قطر طبق قرار داشتند  گروه پایین

 درصد 17 و 98/18، 59/19 به ترتیب بقایا گندم نسبت به تیمار بدون بقایا کیلوگرم در هکتار 5000
تواند با توجه به اینکه افزایش قطر طبق و وزن هزار دانه آفتابگردان به دسترسی آب توسط گیاه می. بود
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 هزار دانه یش قطر طبق و وزنرسد که افزابه نظر می) 2006پور،  خواجه(داشته باشد بستگی 
 به این عامل توان  را می گندميبقایا کیلوگرم در هکتار 5000 و 3750، 2500ن در تیمارهاي آفتابگردا

  .هرز نسبت دادهايو کاهش رشد علف
عملکرد دانه آفتابگردان تحت تأثیر : اثر تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان

)  درصدیکدر سطح (جود داشت ار ود هاي مختلف قرار گرفت و بین تیمارها اختالف معنی تراکم
 هزار بوته در هکتار در یک گروه آماري 90 و 70هاي عملکرد دانه آفتابگردان در تراکم). 6جدول (

میزان ). 8جدول  (رسدترین میزان خود نی هزار بوته در هکتار در پای50 و در تراکم قرار گرفت
برخی  . درصد بود73/31 و 42/23ترتیب  هی بهافزایش عملکرد دانه آفتابگردان با افزایش تراکم گیا

هاي باالتر را جذب بیشتر تشعشعات توسط تاج پوشش محققین علت افزایش عملکرد ذرت در تراکم
؛ تارف و )2002(نتیجه این آزمایش با نتیجه آزمایش ردي ). 2001تارف و کلس،(گیاهی بیان کردند 

شاخص برداشت  .مطابقت دارد) 1996(همکاران و مورفی و ) 1999(؛ آگل و همکاران )2001(کلس 
جدول (داري با هم نداشتند   معنیهاي مختلف تفاوتتحت تأثیر تراکم گیاهی قرار نگرفت و در تراکم

هاي مختلف در یک گروه آماري قرار وزن هزار دانه و قطر طبق آفتابگردان نیز در تراکم). 8 و 6
 این دو هاي  هرچند که مقایسه میانگین.)5جدول ) (تندتفاوت معنی داري نداشبا یکدیگر (گرفتند 

طور کلی نتایج این ه ب). 8جدول ( یش از دو تراکم دیگر بود  هزار بوته در هکتار ب90صفت در تراکم 
 باالتر آفتابگردان باعث هاي  گندم و تراکمبقایا کیلوگرم 2500دهد که استفاده از آزمایش نشان می

  .شود آن در منطقه بیرجند میزراعی در طول فصل رشد و عملکرد بهبود وضعیت رشدي گیاه 
  

 اثر سطوح مختلف تراکم گیاه زراعی بر میانگین عملکرد دانه، شاخص برداشت، وزن هزار دانه و قطر طبق  -8جدول  
  .آفتابگردان

  میزان تراکم آفتابگردان
  )در هکتارتعداد بوته (

   عملکرد دانه
  )کیلوگرم در هکتار(

 اشتشاخص برد
  )درصد(

  )گرم(وزن هزار دانه 
  قطر طبق

  )متر سانتی(
50000  b 92/546  a 99/11  a 64/53  a 02/19  
70000  a 19/714  a 95/12  a 38/55  a 28/19  
90000  a 16/801  a 28/12  a 04/56  a 76/19  

  .اري ندارندد  درصد تفاوت معنی5 در سطح LSDهاي داراي حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون  میانگین
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Abstract 
Mulches often use for weed control, hold soil moisture, decrease soil 

temperature, soil fertility, soil conservation, soil against rain and soil quality in 
organic farming. A field experiment was conducted to evaluate the effect of 
different wheat residue and sunflower densities on sunflower growth and yield 
during 2007 growing season at the research field of Birjand University. The 
experimental design was randomized complete block in factorial with three 
replications. The experiment treatments were wheat residue at the rates of 0, 1250, 
2500, 3750, 5000 Kg.ha-1 and burning residue and three levels of sunflower density 
(50000, 70000 and 90000 Plant.ha-1). Results showed that effect of wheat residue 
and sunflower density levels was significant on sunflower biomass, height and 
grain yield. With increasing wheat residue and sunflower density, sunflower 
biomass, height and yield increased significantly. Results showed that by 
increasing wheat residue, sunflower biomass increased 61.77, 52.08 and 42.71% 
more than control respectively in 3, 6 and 9 weeks after planting. In this three 
weeks, with increasing density, sunflower height increased 66.82, 49.48 and 
50.16%, respectively. Also, sunflower grain yield increased 29.86 and 31.73 % 
with increasing wheat residue and plant density, respectively. Results showed that 
maximum sunflower growth and yield were obtained by using of 2500 Kg.ha-1 
wheat residues and the highest density of sunflower.  
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