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  چکیده
ي هرز باشد. ایـن گیاهـان   هاعلفهاي معمول کنترل براي روش پایداري تواند جایگزینها میمناسب آن کشت گیاهان پوششی همراه با مدیریت

، زادخاكهاي آب، کنترل بیماريي هرز، باعث افزایش ماده آلی ، بهبود ساختمان ، افزایش ظرفیت نگهداري هاعلفدر کنترل  بر اثرات مطلوبعالوه
ي هرز هاعلفبر کنترل مختلف منظور مطالعه تأثیر بهترین زمان کاشت گیاهان پوششی به. شوندافزایش عملکرد محصول می کاهش فرسایش خاك و

پـالت در  طرح اسپلیتصورت به اناستان مازندر -واقع در شهرستان گلوگاهاي ) آزمایشی دو ساله در مزرعه.Helianthus annus L( آفتابگرداندر 
. در این آزمایش زمان کاشت گیـاه پوششـی در   اجرا شد 1396-97و  1395-96زراعی  در چهار تکرار در دو سالهاي کامل تصادفی طرح بلوكقالب 

، جـو  .Triticum aestivum L). تیمارهاي آزمایشـی شـامل گیاهـان پوششـی (گنـدم (     کرت اصلی و نوع گیاه پوششی در کرت فرعی قرار گرفتند
)Hordeum vulgare L.() شبدر برسیم ،Trifolium alexandrinum L.(. اي) و ماشک گل خوشهVicia villosa L هـاي مختلـف   ) و زمـان

وششـی، بـا   و دو هفته بعد از کاشت آفتابگردان) در نظر گرفته شد. همچنین دو تیمار بدون گیاه پ زمانهمکاشت (کاشت گیاهان پوششی دو ماه قبل، 
در نظر گرفتـه   مترسانتی 20و  60ترتیب به فواصل بین ردیف و روي ردیف آفتابگردان عنوان شاهد در نظر گرفته شد.به هرزوجین و بدون وجین علف

 انجام شد. نتایج پاششکل دستبه متراکم در سه برابر تراکم توصیه شده و صورتبه شد و کشت گیاهان پوششی در بین فواصل بین ردیف آفتابگردان
 آفتابگردان عملکرد افزایش و هرز يهاعلف کنترل در يمؤثر نقش کاشت زمان و نوع از نظر صرف پوششی گیاهان از استفاده که داد نشان تحقیق این

 تاریخ این شد؛ در دیده ن،آفتابگردا کاشت از قبل ماه دو کاشت تاریخ در پوششی، گیاه تیمار چهار هر در هرزعلف خشک وزن بیشترین. داشت خواهند
 مختلـف  مراحـل  طـی  در را هرزعلف خشک وزن توانست و داد اختصاص خود به آزمایش سال دو هر در را هرزعلف خشک وزن کمترین جو، کاشت،

 هر چهار گیاه زمانهم کشت رتیما در هرزعلف خشک وزن کمترین اما ،دارد نگه پوششی گیاهان سایر از ترپایین آفتابگردان، رشد فصل از بردارينمونه
 آن کارایی ولی ،گردید هرزعلف خشک وزن کاهش باعث نیز آفتابگردان کاشت از بعد هفته دو پوششی گیاهان کاشت. شد مشاهده با آفتابگردان پوششی

به گیاه پوششـی شـبدر در تـاریخ کاشـت      ترتیب مربوطبه . بیشترین و کمترین ارتفاع آفتابگردانبود کمتر آفتابگردان و پوششی گیاه زمانهم کشت از
)، مربوط به گیاه پوششی شبدر در تـاریخ کاشـت   97/3بیشترین شاخص سطح برگ (). مترسانتی 98/105 و 76/181( و دو ماه قبل گندم بود زمانهم
 طور متوسط (در دو سال آزمایش)ي هرز بههاعلفآن با آفتابگردان بود؛ که در مقایسه با شاهد بدون گیاه پوششی در شرایط وجین و عدم وجین  زمانهم
درصد بیشتر بود. کمترین شاخص سطح برگ آفتابگردان نیز در تیمار کاشت گیاه پوششی گندم در تاریخ کاشت دو ماه قبل از  69درصد و  14ترتیب به

) به تیمار گیاه پوششی شبدر در مترمربعگرم در  61/485( بیشترین وزن خشک آفتابگردان ).96/0ترتیب به کاشت آفتابگردان دیده شد (سال اول و دوم
در تیمار کاشت ي هرز نداشت. کمترین وزن خشک نیز هاعلفداري با شاهد وجین ها با آفتابگردان تعلق داشت که تفاوت معنیآن زمانهمتاریخ کاشت 

شـبدر بـا    زمـان هـم بیشترین عملکرد دانه آفتابگردان در کاشت  ،ن) دیده شد. همچنیمترمربعگرم در  27/108( گندم دو ماه قبل از کاشت آفتابگردان
کیلـوگرم در   1/2381ي هـرز ( هـا علفدست آمد که در مقایسه با شاهد بدون گیاه پوششی در شرایط وجین به کیلوگرم در هکتار 06/2859آفتابگردان 

ي هرز و افزایش هاعلفبا کاشت آفتابگردان، موجب کاهش رشد  زمانهمجا که گیاه پوششی شبدر در تاریخ کاشت درصد بیشتر بود. از آن 17هکتار)، 
  .نمود معرفیبراي تولید مطلوب آفتابگردان در کشاورزي پایدار  عنوان راهکاريبه راآنتوان می ،عملکرد شد

 وجین اي، ماشک گل خوشه کشاورزي پایدار، برسیم، شاخص سطح برگ، شبدر کلیدي: هايهواژ
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   1 مقدمه

صـنعتی   گیاهـان ) یکـی از  .Helianthus annus L( فتابگردانآ
، Glycine max (L.) Merr)( مطرح در جهان بـوده و بعـد از سـویا   

 Arachis hypogaea( ، بـادام زمینـی  ).Brassica napus L( کلزا

L.(  باشـد ، چهارمین منبع تولید روغن خوراکی در جهـان مـی )2011 
Emami Bistgani et al.,( کاهش منابع زیرزمینی و نیاز ینبراعالوه 
هاي محیطی (گرما، مقاومت خوب به تنش کمتر آفتابگردان به آبیاري،

 تفاوت بودن به طول روز، امکان کشت زودهنگام،بی سرما و خشکی)،
خرید تضـمینی   آفتابگردان، ین تولیدیهزینه پا امکان کشت تابستانه،

ـ   بـه سـم   کمتـر  دانه آن، نیـاز  دهاي زودرس و پاشـی و وجـود هیبری
ین نقاط قوت توسعه کشت این محصول در کشور ترمهم پرمحصول از

ــت ( -Khajehpour, 2004; Stone et al., 2002; Noriاس
Raddavaji & Soltani-Najafabadi, 2015; Hasanzadeh et 

al., 2013; Barros et al., 2004). توسعه کشت این گیاه  ،رواز این
ــرداري از کشــی، بهــرهیع روغــنســبب گســترش اشــتغال در صــنا ب

هاي انجام شـده در بخـش کشـاورزي و جلـوگیري از     گذاريسرمایه
 Rahmani vasukolaiرویه روغن و کنجاله خواهد شـد ( واردات بی

et al., 2010 .(  
، 1395-96سطح زیرکشت آفتابگردان در کشور در سال زراعـی  

فتـابگردان بـا   تن دانه آ 12733هکتار بوده و از این مساحت،  11151
کیلوگرم در هکتار  708و  1483ترتیب به میانگین عملکرد آبی و دیم

هاي گلستان، ترتیب استانبه هاي کشورتولید شده است. در بین استان
هـاي اول تـا سـوم کشـت ایـن      آذربایجان غربی و خوزستان در رتبه

هکتـار،   142محصول قرار داشته و استان مازندران با سطح زیرکشت 
به هشتم را به خود اختصاص داده اسـت. در ایـن اسـتان و از ایـن     رت

 تن دانه آفتابگردان با میانگین عملکرد کشت آبی و دیم 103مساحت 
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 Ahmadiکیلوگرم در هکتار تولید شده است ( 648و  2417ترتیب به

et al., 2018ین دالیل عدم تمایل کشاورزان بـه کشـت   ترمهم ). از
ه پایین بـودن سـطح زیرکشـت ایـن محصـول      آفتابگردان و در نتیج

مخصـوص   توان به خسارت شـدید پرنـدگان،کمبود هـد   ارزشمند، می
برداشت، آشنایی کم کشاورزان با زراعت این محصول و خسارت قابل 

 هاي کنترل مکانیکیروش ري هرز به این گیاه و تکیه بهاعلفتوجه 
 ,.Zerai et al( هاي مناسب اشاره نمـود کشدلیل عدم وجود علفبه

2017; Abaspoor, 2009.(  
 ي هرز به آفتابگردان در مراحل اولیه رشدهاعلفخسارت ناشی از 

ییـد ایـن امـر شـاهوردي و     أدلیل کندي سرعت رشد، باالست. در تبه
) گزارش کردند که آفتـابگردان  Shahverdi et al., 2002( همکاران

ي هـرز را تحمـل   هاعلفروز پس از سبز شدن  پنجتواند بیش از نمی
روز پس از سبز شدن، خسارت  20تا  ي هرزهاعلفکند و عدم کنترل 

رساند. این در درصد می 15این گیاهان به عملکرد این محصول را به 
درصـد   79هرز در کـل فصـل رشـد،    حالی است که عدم کنترل علف

  محصول دانه و روغن آفتابگردان را از بین خواهد برد. 
توانـد  ها مـی مناسب آن همراه با مدیریتکشت گیاهان پوششی 

ي هرز باشد. هاعلفهاي معمول کنترل جایگزین مطلوبی براي روش
ي هـرز، باعـث   هـا علفاثرات مطلوب در کنترل  برعالوهاین گیاهان 

افزایش ماده آلی خـاك، بهبـود سـاختمان خـاك، افـزایش ظرفیـت       
 ش خـاك و ، کاهش فرسایزادخاكهاي نگهداري آب، کنترل بیماري
  ).Ranjbar et al., 2007( شوندافزایش عملکرد محصول می

کاشـت ایـن    بنديزمان استفاده از گیاه پوششی مناسب و بهبـود
به مزایاي فوق  یابیدستتوانند عواملی هستند که میجمله گیاهان از 

الشعاع خود قـرار دهنـد   را تحت ي هرزهاعلفاز جمله کنترل مطلوب 
Asghari et al., 2011)  ) یوچینـو و همکـاران .(Uchino et al., 

اي در خوشـه ) اظهار داشتند که کاشت گیاه پوششی ماشک گل2009
و بعـد از   زمـان هـم هاي ذرت در سه زمان مختلف (قبـل،  بین ردیف

ي هـرز  هـا علـف داري باعث کاهش رشد طور معنیهگیاهان اصلی) ب
کشـت خـالص   هرز در که بیشترین وزن خشک علفگردید. به نحوي

اي خوشـه گیاه پوششی ماشک گل توأمذرت و کمترین هم در کاشت 
هـاي  قبل از کاشت و سه هفته بعد از کاشت گیاه اصلی در بین ردیف

 ,.Aboutalebian et alابوطالبیـان و همکـاران (  ذرت مشاهده شد. 

هفته  پنجو  سه) گزارش کردند که چنانچه گیاهان پوششی جو، 2011
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هـاي  در بین ردیـف  ).Solanum tuberosum L( نیزمیسیب بعد از
خـوبی مهـار   ي هرز را بـه هاعلفاین محصول کشت شود، قادر است 

نوع (جو،  بررسی با) Parvizi et al., 2013پرویزي و همکاران (کند. 
 برسیم شبدر ) ،x triticosecale Wittm. Ex A. Camus( تریتیکاله

) و زمان حذف )Raphanus sativus var. oleiferaچه روغنی (و ترب
) بر ).Beta vulgaris L( گیاه پوششی (چهار و هشت برگی چغندرقند

چغندرقند دریافتند که گیاه پوششـی جـو و   در ي هرز هاعلفجمعیت 
 تـوده زیسـت حذف آن در مرحله هشت برگی داراي کمتـرین میـزان   

) Yeganehpur et al., 2015پـور و همکـاران (  هرز بود. یگانـه علف
ترین تیمار مؤثرعنوان به ذرت با گیاه پوششی شبدر را زمانهمشت ک

ي هـرز ذرت معرفـی نمودنـد. بلنـدي عمـوقین و      هـا علفدر کنترل 
بررسی اثر نـوع   با) Bolandi Amoughein et al., 2015همکاران (

) و زمـان  ).Secale cereal L( گیاه پوششـی (گنـدم، جـو و چـاودار    
وز بعد از کاشت آفتابگردان) بر ترکیـب  ر 45و  زمانهمها (کاشت آن

آفتابگردان هیبرید، دریافتند که هـر  در زراعت ي هرز هاعلفاي گونه
ها با آفتابگردان از آن زمانهمسه نوع گیاه پوششی در صورت کشت 

 اما هرز برخوردار هستند.پتانسیل یکسانی در کاهش وزن خشک علف
پوششی در مقایسه بـا گیـاه   روزه در کاشت گیاه  45خیر أدر شرایط ت

ترین گیاه پوششی خواهد بود. کمترین تـراکم و  زراعی، چاودار مناسب
سه گیاه پوششی در  کاشتي هرز مربوط به زمان هاعلفوزن خشک 

بود. نامبردگان اظهار داشتند که عملکـرد دانـه    زمانهمتاریخ کاشت 
و بیشـترین   آفتابگردان نیز تحت تأثیر تیمار گیاه پوششی قرار گرفته

کیلوگرم در هکتار)  7/3916میزان عملکرد دانه در گیاه پوششی گندم (
ارزیـابی  بـا  ) Nazari et al., 2012دست آمد. نظري و همکـاران ( هب

-Trigonella foenum( کارایی سـه گیـاه پوششـی سـویا، شـنبلیله     

graecum L.(   بلبلـی و لوبیـا چشـم )Vigna unguiculata (L.) 

Walp.( روز بعد از کاشت ذرت در  21و  زمانهماریخ کاشت در دو ت
هرز و عملکرد ذرت اظهار داشتند که زراعت گیاهـان  يهاعلفکنترل 

توانـد  هاي مناسب میهمراه با مدیریت گیاهان خانواده نخودپوششی 
ي هاعلفکنترل  هاي کنترل شیمیایی درجایگزین مطلوبی براي روش

ها و رسیدن به وري نهادهایش بهرهموجب افز ،که در نهایت هرز باشد
  خواهد شد. اهداف کشاورزي پایدار

-با توجه به اهمیت توسعه کشت آفتابگردان و لزوم معرفی روش
ي هرز، این تحقیق با هدف بررسی هاعلفهاي اکولوژیک در کنترل 

هـا بـر برخـی    کارایی چند گیاه پوششی و زمـان کاشـت مطلـوب آن   

کـرد آفتـابگردان (رقـم الکومکـا) و     خصوصیات مورفولـوژیکی و عمل 
و خصوصــیات  ي هـرز هـا علـف هـا بـر جمعیــت   همچنـین تـأثیر آن  

شهرسـتان  هـوایی  ومورفولوژیک و عملکرد آفتابگردان در شـرایط آب 
  استان مازندران طراحی و اجرا گردید. -گلوگاه
  

  هامواد و روش
 -اي واقـع در شهرسـتان گلوگـاه   آزمایش دو ساله در مزرعـه  این

طــرح اســپلیت پــالت در قالــب طــرح صــورت بــه ان مازنــدراناســت
-96در دو سـال زراعـی    تکـرار  چهار در تصادفی کامل هاي¬بلوك
زمـان کاشـت گیـاه     ،در ایـن آزمـایش  اجرا شـد.   1396-97و  1395

پوششی در کرت اصلی و نـوع گیـاه پوششـی در کـرت فرعـی قـرار       
گنـدم، جـو،   گیاهان پوششـی ( نوع . تیمارهاي آزمایشی شامل گرفتند

هـاي مختلـف کاشـت    و زمـان  اي)شبدر برسیم و ماشک گل خوشـه 
و دو هفته بعد از کاشت  زمانهم(کاشت گیاهان پوششی دو ماه قبل، 

آفتابگردان) در نظر گرفته شد. همچنین دو تیمار بدون گیاه پوششی، 
. عنوان شاهد در نظـر گرفتـه شـد   به هرزبا وجین و بدون وجین علف

 است که در این آزمایش زمان کاشت گیاهـان پوششـی  الزم به ذکر 
عنوان عامـل کـرت   به عنوان عامل کرت اصلی و نوع گیاه پوششیبه

   فرعی در نظر گرفته شد.
ردیـف   هشـت متر جهت کاشـت   5×8/4ابعاد هر کرت آزمایشی 

 20و  60با فواصل بین ردیف و روي ردیف  (رقم الکومکا) آفتابگردان
در نظر گرفتـه   مترمربعبوته در  هشتراکم جهت حصول ت مترسانتی

کاشت گیاه پوششی بسته بـه  . )Zerai-Siahbidi et al., 2017( شد
(تیمار  1396و  1395 هايتیمارهاي مورد نظر در اول بهمن ماه سال

 1396و  1395هاي اسفند سال 29دو ماه قبل از کاشت آفتابگردان)، 
فـروردین   14) و 1ردانگیاه پوششـی و آفتـابگ   زمانهم(تیمار کشت 

صـورت  بـه  (تیمار دو هفته بعد از کاشت آفتـابگردان)  1397و  1396
ي انجام شـد.  مترسانتی 60هاي پاش و یکنواخت در بین ردیفدست

مقدار بذر مورد نیاز براي هر گیاه سه برابر مقدار توصیه شده (جـدول  
 ,.Khojamli et al., 2018; Namdari et al) در نظر گرفته شد (1

2010( .  

                                                        
دو ماه قبل از کاشت آفتابگردان،  یماردر ت یپوشش یاهانالزم به ذکر است که گ -1

و سـپس   داده شـدند قـرار   ینزمـ  يبر شده و بر رودر زمان کاشت آفتابگردان کف
 ها انجام شد.آن یاياخل بقادر د یمطور مستقکشت آفتابگردان به
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تغییرات دمایی (دماي حداقل و حـداکثر) و بارنـدگی شهرسـتان    
(زمان کاشت گیاه پوششی) تا تیر  1396و  1395ماه  بهمنگلوگاه از 

 1در شـکل   ،(زمان برداشت آفتابگردان رقم الکومکا) 1397و  1396
  نشان داده شده است. 

 بر این اسـاس در سـال اول آزمـایش دمـاي حـداقل، حـداکثر و      
درجـه   1/2-6/22ترتیب در محـدوده  به بارندگی در طی دوره مذکور

متـر در  میلـی  5/1-6/96گراد و درجه سانتی 7/10-3/32گراد، سانتی
نوسان بود. در سال دوم آزمایش دماي حداقل، حداکثر و بارنـدگی در  

-7/34گـراد،  درجه سـانتی  0/4-7/24ترتیب در محدوده به این دوره
ایـن   متر به ثبت رسید. بـر میلی 4/0-9/33گراد و درجه سانتی 9/12

توان گفت در سال دوم آزمـایش از نظـر دمـایی، دماهـاي     اساس می
بارندگی در سال دوم آزمـایش   ،باالتري تجربه شده است. در مجموع

 در سال دوم در دو ماه فروردین و اردیبهشت اما کمتر از سال اول بود؛
بیشتري رخ داد (بارندگی در فرودین بارندگی  (دوره رشد آفتابگردان)

متر و در اردیبهشت مـاه  میلی 1/27و  6/24ترتیب به سال اول و دوم
  متر ثبت گردید). میلی 4/16و  5/1ترتیب به سال اول و دوم
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 1397تا تیر  1396همن (سال اول) و ب 1396تا تیر  1395ن تغییرات دمایی (دماي حداقل و حداکثر) و بارندگی شهرستان گلوگاه از بهم - 1شکل 

  (سال دوم)
Fig. 1- Temperature changes (minimum and maximum temperature) and precipitation of Galugah regions from February 

2016 to July 2017 (the first year) and February 2017 to July 2018 (the second year)  
  

 نـوع  هیچ پوششی، گیاهان کاشت زمان در که است ذکر به الزم
 نیـاز  تـأمین  جهـت  امـا  ).Brust et al., 2014( نشـد  استفاده کودي
 150 تریپـل،  سوپرفسفات هکتار در کیلوگرم 150آفتابگردان،  کودي

 50( نیتـروژن  کیلـوگرم  150 و پتاسـیم  سـولفات  هکتـار  در کیلوگرم
صورت به کیلوگرم در هکتار 100کاشت، و  از پیش هکتار در کیلوگرم

 مصـرف ) آفتابگردان دهیگلسرك در مراحل هشت برگی و پیش از 
خـاك  خصوصـیات   .)Rahmani Vasu Kolai et al., 2010گردید (

بـراي ثبـت تغییـرات     آورده شـده اسـت.   1در جـدول  محل آزمایش 
بعد از  روز بعد ازکاشت آن و 35خصوصیات مورفولوژیکی آفتابگردان (

انتخاب و جهـت تعیـین   طور تصادفی بوته به پنجاي) حاشیه اثر حذف

وزن خشک به آزمایشگاه منتقل شدند. این کـار   سطح برگ و ارتفاع،
   روزه انجام شد. 14فواصل زمانی مرحله به پنجدر 

هاي مربوط به ارتفاع و وزن خشک آفتـابگردان  براي برازش داده
  ).Khojamli et al., 2018( استفاده شد 1 معادلهدرطی زمان از 

                                     )1(معادله 
یا وزن خشک آفتابگردان  متر)ارتفاع (سانتی: Yکه در این معادله، 

بیشترین ارتفاع یا وزن خشک آفتابگردان  :Amax، (گرم در مترمربع)
: زمان تا رسـیدن بـه   0X، پس ازکاشت : روزX، در انتهاي فصل رشد

  باشد.: ضریب معادله میb ارتفاع یا وزن خشک و حداکثر درصد 50
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طول فصل  براي توصیف روند تغییرات سطح برگ آفتابگردان در

  ).Arabameri, 2008( گرفت رشد مدل لجستیک مورد استفاده قرار

                            )    2(معادله 
 زمـان پـس از  : b ،میزان چـرخش منحنـی   یبضر :a ،که در آن
 نیـز  :c شود وآن حداکثر شاخص سطح برگ حادث می کاشت که در

باشد. پس از برازش این مدل متغیرهاي مرتبط می معادله ضریب دیگر
شاخص سطح برگ با حـل   با پویایی شاخص سطح برگ مثل حداکثر

  ).Ghadiryan et al., 2011دست آمد (عددي به
برداري جهت برداري تخریبی از آفتابگردان، نمونهنمونه با زمانهم

بـه ابعـاد    کـوادراتی در نیز  ي هرزهاعلفتعیین تراکم و وزن خشک 
در انتهـاي فصـل رشـد     ،نیز انجام شـد. همچنـین   مترسانتی 50×50

 هـاي آفتـابگردان از  اي، بوتـه حاشـیه  حذف اثـر  آفتابگردان نیز بعد از
ع برداشت و جهت تعیین عملکرد دانه بـه  مساحتی به ابعاد دو مترمرب
  آزمایشگاه منتقل گردیدند.

 Procرویـه   Sigmaplot 12.5 ،SAS 9هـاي آمـاري  برنامـه  از

mixed و Excel 2007 آمده  دستبههاي منظورتجزیه آماري دادهبه
 پـنج در سـطح احتمـال    LSD و رسم نمودارهاي مربوطه و از آزمون

  .ها استفاده شددرصد جهت مقایسه میانگین داده
  

 نتایج و بحث

  ي هرزهاعلفجمعیت  .1
 16 در طی دو سال آزمایش در تیمارهاي مختلف گیاه پوششـی، 

-خانواده گیاهی مشاهده شد. در بین گونه 14هرز متعلق به گونه علف
گونـه   14گونـه چندسـاله،    دو، سالهیکگونه  14هاي مشاهده شده، 

 3Cنه داراي مسیر فتوسنتزي گو 14گونه باریک برگ،  دوپهن برگ، 
 سالهیکهاي داشتند. بر این اساس گونه 4C و دو گونه مسیر فتوسنتز

از غالبیت بیشتري در مقایسه با سایر  3Cپهن برگ با مسیر فتوسنتزي 
در  سالهیکي هرز هاعلفهاي کارکردي برخوردار بودند. غالبیت گروه

، جهت بقـاي ایـن   مؤثر راهکارمزارع تحت کشت گیاهان زراعی یک 
یید قـرار  أمحققان مورد تاراضی زراعی بوده و توسط سایر  گیاهان در

 ,.Sohrabi-Rad et al., 2017; Aghpour et al( گرفتـه اسـت  

2019; Khojamli et al., 2018  گیـاهی   يهـا ). در بـین خـانواده
ــدمیان (  ــانواده گنـ ــده، دو خـ ــاهده شـ ــنی Poaceaeمشـ ) و کاسـ

)Asteracaeدو گونه غالبیت بیشتري نسـبت بـه سـایر     ) هر کدام با
دو تیـره   )Holm, 1978هـولم (  بـر اسـاس گـزارش    داشتند. هاگونه

ي هاین خانوادهتربزرگگونه،  32و  44ترتیب با به گندمیان و کاسنی
 ي مختلـف علـف هـرز در دنیـا محسـوب     هاگیاهی در بردارنده گونه

لـف خـونی   ، دو گونـه ع ي مختلـف نیـز  هـا در بـین گونـه  شوند. می
)Phalaris sp.و خردل وحشی ( )Sinapis arvensis L.  بیشـترین (

، 2شـکل  در  ،رو). از ایـن 2(جدول  فراوانی را به خود اختصاص دادند
  باشد. می اعداد گزارش شده مربوط به این دو گونه

هاي هرز در طی دو سال آزمایش، تحت تـأثیر  وزن خشک علف
). در کلیـه  2ا قرار گرفت (شکل هنوع گیاه پوششی و زمان کاشت آن

برداري، تمامی تیمارهاي گیاه پوششـی و زمـان کاشـت    مراحل نمونه
هاي هرز در مقایسه بـا  دار وزن خشک علفها، سبب کاهش معنیآن

هرز در هر چهـار تیمـار گیـاه    شاهد شدند. بیشترین وزن خشک علف
ه شـد.  پوششی، در تاریخ کاشت دو ماه قبل از کاشت آفتابگردان دید

نکته قبل توجه این بود که در این تاریخ کاشـت، جـو، کمتـرین وزن    
هرز را در هر دو سال آزمایش بـه خـود اختصـاص داد و    خشک علف

برداري از هرز را در طی مراحل مختلف نمونهتوانست وزن خشک علف
  تر از سایر گیاهان پوششی نگه دارد. فصل رشد آفتابگردان، پایین

اي گندم در تاریخ کاشت دو ماه قبل از کاشـت  برخالف جو، بقای
هـاي هـرز   کنندگی مطلوبی بـر علـف  آفتابگردان، نتوانست اثر کنترل

، وزن نشـان داده شـده اسـت    2شکل  طور که درهمانداشته باشد و 
-هاي هرز در بقایاي آن، در طی مراحل مختلـف نمونـه  خشک علف

وجهی افزایش یافت. میزان قابل تان، بهدبرداري از فصل رشد آفتابگر
اي و شـبدر  کاشت دو ماه قبل گیاهان پوششـی ماشـک گـل خوشـه    

هرز شد، برسیم اگرچه نسبت به شاهد سبب کاهش وزن خشک علف
  هرز، قابل توجه نبود. کنندگی آن بر وزن خشک علفاما اثر کنترل
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رسد کاشت این چهـار گیـاه پوششـی در    به نظر می ،طور کلیبه

ت دو ماه قبل از کاشت آفتابگردان (اوایل دي مـاه هـر دو   تاریخ کاش
سال اجراي آزمایش)، فرصت کافی براي رشد این گیاهـان را فـراهم   

-تولید شده بوسیله آن تودهزیستننموده است و این امر سبب کاهش 
بـر کـردن گیاهـان    بر شدن شده است (در زمان کفها در زمان کف

سط در طـی دو سـال آزمـایش وزن    طور متوبه ،در این تیمار پوششی
 ترتیـب بـه  خشک گیاهان پوششی گندم، جو، ماشک و شبدر برسـیم 

خوجملی و بود).  مترمربعگرم در  50/82و  43/92، 18/198، 31/129
از را تولیـد مـاده خشـک زیـاد     ) Khojamli et al., 2018همکاران (

بقایـاي گیـاه    زیـرا  ،شمردندرخصوصیات یک گیاه پوششی مطلوب ب
جلوگیري از  برعالوهصورت یک مانع فیزیکی عمل کرده و به ششیپو

 .شـوند هرز از سطح خاك مینفوذ نور، مانع خروج سریع گیاهچه علف
کننـده سـرعت تجزیـه    یکی از فاکتورهاي مهم کـه تعیـین  همچنین 

پس از قطع  هاي اولویژه در هفتهبه ریزجاندارانبقایاي گیاهی توسط 
هاسـت  ) آنC/N، نسبت کربن به نیتروژن (باشدمی گیاهان پوششی

)Cabrera et al., 2005گندم، جو، ماشک این نسبت در چهار گیاه  )؛
 استگزارش  1به  21و  1به  11، 1به  85، 1به  80ترتیب به و شبدر

)USDA NRCS, 2011تولیـد   بـر عـالوه رسد، می نظررو به). از این
، نقـش  در این گیاه C/Nبت بودن نس تربیشتر در جو، باال تودهزیست

در سـطح  مهمی در کند شدن فرآیند تجزیه و دوام بیشتر بقایاي جـو  
تـر  کنندگی مطلـوب داشته است. نتیجه این عمل نیز، اثر کنترلخاك 

تـر بـوده   ي هرز در زمـان طـوالنی  هاعلفبقایاي این گیاه در کنترل 
) Khojamli et al., 2018خـوجملی و همکـاران (  آن بـر عالوهاست. 
یی ماننـد  هـا جـو و ترشـح آللوکمیکـال   زیاد توسـط   تودهزیستتولید 

در جریان پوسیده شدن بقایـاي   )Jabran, 2017هوردئین و گرامین (
اي (در مقایسه با بقایاي چاودار، شبدر برسیم، خـردل علوفـه  این گیاه 

)Brassica junce L.را عامل و شبدر برسیم) اي )، ماشک گل خوشه
بقایـاي جـو    تأثیرتحت ي هرز هاعلفرشد زنی و وانهجاصلی کاهش 
  عنوان نمودند. 

گیاهـان   زمـان هـم هرز در تیمار کشت کمترین وزن خشک علف
پوششی و آفتابگردان مشاهده شد. در این تاریخ کاشت، جو کمتـرین  

کشت گیاهان پوششی  وزن خشک علف هرز را به خود اختصاص داد.
-ن، نیز باعث کاهش وزن خشک علفدو هفته بعد از کاشت آفتابگردا

گیـاه پوششـی و    زمـان هـم کـارایی آن از کشـت    ، ولـی هرز گردیـد 

مین شرایط محیطی الزم أرسد عدم تنظر می آفتابگردان کمتر بود. به
عدم  ،جهت رشد این گیاهان پوششی در این تاریخ کاشت و در نتیجه

وز ایـن  هـا در بـر  قابل توجه توسط هـر کـدام از آن   تودهزیستتولید 
بر خالف نتیجه گرفته شده در این آزمـایش،  بوده است.  مؤثرنتیجه، 

) Bolandi Amoughein et al., 2015بلندي عموقین و همکـاران ( 
منظور بررسی اثر نوع گیاه پوششی (گندم، جـو و چـاودار) و زمـان    به

روز بعد از کاشت آفتابگردان) بر ترکیـب   45و  زمانهمها (کاشت آن
، آزمایشی را طراحی و رقم هایسوني هرز آفتابگردان هالفعاي گونه

ها آن زمانهمدریافتند که هر سه نوع گیاه پوششی در صورت کشت 
هـرز  با آفتابگردان از پتانسیل یکسانی در کـاهش وزن خشـک علـف   

رسد تفاوت در زمان کاشـت آفتـابگردان   می به نظر برخوردار هستند.
خرداد)، نـوع   17اردیبهشت و  23( اردیبهشت) و گیاهان پوششی 23(

رقم آفتابگردان مورد استفاده (هایسون) و همچنـین شـرایط اقلیمـی    
محل اجراي آزمایش (اردبیل) از دالیل اصلی بـروز تفـاوت در نتـایج    

   الذکر باشد.آزمایش حاضر با آزمایش فوق
  

  . خصوصیات مرفولوژیک آفتابگردان2
اه پوششی و زمان کاشت آن ارتفاع آفتابگردان تحت تأثیر نوع گی

قرار گرفت. در هر دو سال آزمایش کمترین ارتفاع آفتابگردان در کلیه 
جز جو در سـال  ها (بهگیاهان پوششی در تاریخ کاشت دو ماه قبل آن

اول) دیده شد. بیشترین ارتفاع آفتابگردان در بقایاي جو و گندم بـین  
هفته بعد آن، متغیر بود؛  فتابگردان و یا دوآزمان آن با تاریخ کاشت هم

هـا بـا   زمـان آن اما در مورد شـبدر و ماشـک در شـرایط کشـت هـم     
  آفتابگردان حادث شد. 

طور کلی در هر دو سال آزمایش، حداکثر ارتفاع آفتابگردان اما به
زمـان آن یـا   مربوط به گیـاه پوششـی شـبدر در تـاریخ کاشـت هـم      

متر). کمترین ارتفاع انتیس 7/181و  2/174(به ترتیب  آفتابگردان بود
متر) سانتی5/111متر) و در سال دوم (سانتی 9/105نیز در سال اول (

و  3اه پوششی گندم مشاهده شد (شکل در تاریخ کاشت دو ماه قبل گی
  ). 3جدول 

تغییرات سطح بـرگ آفتـابگردان نسـبت بـه زمـان (روز پـس از       
ـ طـوري کاشت) از یک تابع سیگموئیدي تبعیت کرد؛ به ه در ابتـداي  ک

تدریج بـا گذشـت زمـان    رشد، شیب افزایش سطح برگ کند بود و به
. در مراحل نهایی رشد شاخص سطح )4 شیب آن افزایش یافت (شکل
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هـا روي هـم و   اندازي بـرگ برگ کاهش یافت که دلیل آن نیز سایه
 ها بهها و انتقال آنتخلیه مواد از برگها در نتیجه، تسریع پیري برگ

طور باشد. صفت مذکور بهها میدانه شامل در حال رشد یشیمخازن زا
داري تحت تأثیر نوع گیاه پوششی و زمان کاشت آن قرار گرفت. معنی

) و در 86/3در سـال اول ( آفتـابگردان  بیشترین شاخص سطح بـرگ  
) مربوط بـه گیـاه پوششـی شـبدر در تـاریخ کاشـت       97/3سال دوم (

در مقایسه بـا شـاهد بـدون گیـاه      زمان آن با آفتابگردان بود؛ کههم
طور متوسـط  هاي هرز بهپوششی در شرایط وجین و عدم وجین علف

درصـد بیشـتر بـود     69درصـد و   14ترتیـب  (در دو سال آزمایش) به
کمترین شاخص سطح برگ آفتابگردان نیز در تیمار کاشت  ).3 (جدول

دان گیاه پوششی گندم در تاریخ کاشت دو ماه قبل از کاشت آفتـابگر 
  ). 08/1و  96/0ترتیب دیده شد (سال اول و دوم به
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  )اول و دوم آزمایش هايدر سالبرداري (مراحل مختلف نمونهي هرز در هاعلفوزن خشک اثر گیاهان پوششی و زمان کاشت بر  - 2 شکل

Fig. 2- Effect of cover crops and their planting dates on dry matter of weeds during different sampling stages (in first and 
second years)  

  باشد.دهنده خطاي معیار میانگین میها نشانمیله
Bars indicate the standard error of mean. 
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 مشابه سطح برگ، روند افـزایش وزن خشـک در تمـام تیمارهـا    

در ابتداي رشد، سرعت  کهطوريصورت منحنی سیگموئیدي بود. بهبه
تدریج با افزایش سـن گیـاه،   به اما تجمع مواد خشک گیاهی کم بود؛
هوایی گیاه افـزایش یافـت و    هايسرعت تجمع ماده خشک در اندام

-منحنی شیب بیشتري نسبت به مراحل قبلی رشد به خود گرفت. به
گیاهـان پوششـی    زمـان همایش کشت در هر دو سال آزم ،طور کلی

مختلف با آفتابگردان، بیشترین تأثیر را در بهبود افزایش تجمع مـاده  
هـاي کاشـت دیگـر گیاهـان     خشک آفتابگردان در مقایسه بـا تـاریخ  

  ). 5پوششی داشت (شکل 
در بین تیمارهاي گیاه پوششی، بیشترین وزن خشک آفتابگردان 

گرم  61/485) و در سال دوم (عمترمربگرم در  04/478در سال اول (
-آن زمانهم) به تیمار گیاه پوششی شبدر در تاریخ کاشت مترمربعدر 

داري بـا شـاهد وجـین    ها با آفتابگردان تعلق داشت که تفاوت معنـی 
). این افزایش رشد ممکن است مربوط 3ي هرز نداشت (جدول هاعلف

ا توسـط  دلیل پر شدن سـریع فضـ  به ي هرزهاعلفبه کنترل مطلوب 
 تثبیــت ،آفتــابگردان و شــبدر، بهبــود حاصــلخیزي خــاك در نتیجــه

عدم رقابت آفتابگردان با در طی زمان و همچنین  بیولوژیک نیتروژن
پوشـش و  دلیل تفاوت در ساختار ریشه، تاجشبدر در دریافت منابع (به

 Teasdaleدال و عبدالباکی (ستی ،در این رابطه باشد.نیازهاي غذایی) 

& Abdul-Baki, 1998 گزارش کردند که گیاهان پوششی خانواده (
کنند و تولید تن ماده خشک در هکتار  هشتتا  پنجتیره نخود قادرند 

کیلوگرم در هکتار نیتروژن  200تا  150این مقدار ماده خشک حاوي 
   باشد.خالص 

در تیمار کاشـت  کمترین وزن خشک نیز در هر دو سال آزمایش 
(در سال اول:  و ماه قبل از کاشت آفتابگردانددر گندم گیاه پوششی 

) مترمربـع گـرم در   27/108و در سال دوم:  مترمربعگرم در  38/111
در  هـرز  يهـا علـف رسد تراکم بـاالي  نظر می. به)2شکل ( دیده شد

آفتابگردان کاشته شده در بقایاي گندم (در تاریخ کاشت دو ماه قبل) 
بوده ي هرز هاعلفشک ي در کاهش سطح برگ و وزن خمؤثرعامل 
  است. 

-رغم اینکه کاشت جو در تاریخ کاشت دو ماه قبل، اثر کنترلعلی
ي هـرز در طـی فصـل رشـد     هـا علـف کنندگی مطلوبی بـر کنتـرل   

آفتابگردان در مقایسه با گیاهان پوششی گنـدم، شـبدر و ماشـک در    
وزن خشک و سطح برگ  اما )،2تاریخ کاشت مورد نظر داشت (شکل 

ی بیش از آفتابگردان ئمیزان جزبه ان کاشته شده در بقایاي آنآفتابگرد
مشابه آفتابگردان کشت شده در  کشت شده در بقایاي گندم، و تقریباً

). ایـن امـر   3و جـدول   5و  4 هـاي شکلبقایاي شبدر و ماشک بود (
گـرم   18/198بیشتر توسط جو ( تودهزیستبه تولید  ممکن است اوالً

اشد که شرایط را براي خروج گیاهچه آفتابگردان ) مرتبط بمترمربعدر 
خیر در خروج گیاهچه و اسـتقرار آن  أبا مشکل مواجه نموده و سبب ت

ممکن است اثرات دگرآسیبی ناشی از تجزیـه بقایـاي    شده است. ثانیاً
یید أواقع شده باشد. در ت مؤثراي جو در طی زمان در بروز چنین نتیجه

) اظهار داشتند که Naseri et al., 2008این امر ناصري و همکاران (
زنی و مراحـل اولیـه رشـد گیاهچـه آفتـابگردان اثـر       کاه جو بر جوانه

دهد اثرات دگرآسیبی ناشی از بقایـاي  می دگرآسیبی دارد. منابع نشان
یبی ناشـی از  جو تا هفت هفته در خاك پایدار است. البته اثرات دگرآس

-تجزیه بقایاي گیاهی، پنج روز بعد از شروع تجزیه در خاك ظاهر می
رسد و سپس از هفته سـوم تـا پـنجم    شود و در هفته سوم به اوج می

دهیمـا و   ،). همچنینNarwal, 2004( گیردروند کاهشی به خود می
 ) گزارش کردند که گیاه جـو وقتـی  Dhima et al., 2006همکاران (

یاه پوششی مورد استفاده قرار گرفته است، اثر دگرآسیبی بر عنوان گبه
) Khojamli et al., 2018ذرت خواهد داشت. خوجملی و همکـاران ( 

- نیز کاهش رشد ذرت در بقایاي گیاهان پوششی منداب، خردل علوفه
زیاد و همچنین اثرات دگرآسیبی ناشی  تودهزیستاي و جو را به تولید 

  اهان نسبت دادند. از تجزیه بقایاي این گی
توان گفـت ارتفـاع، سـطح بـرگ و وزن خشـک      می ،طور کلیبه

ي هـا علـف آفتابگردان در شاهد بدون گیاه پوششی در شرایط وجـین  
و  4/69، 5/42ترتیـب  به طور متوسط در طی دو سال آزمایشهرز به

بیشتر از شاهد بدون گیـاه پوششـی در   ي دارمعنیطور به و درصد 93
ت در  وجـود تفـاو   رغـم علـی ي هرز بـود.  هاعلفین شرایط عدم وج

 هـا گونـه  هها، همـ تیمارهاي مختلف گیاه پوششی و زمان کاشت آن
سبب بهبود ارتفاع، سطح برگ و وزن خشک آفتابگردان در مقایسه با 

. ندشـد ي هرز هاعلفشاهد بدون گیاه پوششی در شرایط عدم وجین 
بـوده و   هـرز  يهـا علف ید حساسیت آفتابگردان به تداخلؤاین امر م

هـا در  نظر از نـوع و زمـان کاشـت آن   نقش گیاهان پوششی را صرف
 دهد. بهبود شرایط رشد گیاه را نشان می
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cover crop: Berseem clover
        second year
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  ومهاي اول و دارتفاع آفتابگردان در سالروند تغییرات بر  هاآن گیاه پوششی و زمان کاشت اثر - 3شکل 

Fig. 3- Effect of cover crops and their planting date on trend of height of sunflower in first and second years 
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  و دوم آزمایش هاي اولشاخص سطح برگ آفتابگردان در سال روند تغییراتبر  هاآن گیاه پوششی و زمان کاشت اثر - 4شکل 

Fig. 4- Effect of cover crops and their planting date on trend of leaf area index (LAI) of sunflower in first and second years 
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  اول و دوم آزمایش هايآفتابگردان در سال وزن خشکروند تغییرات بر  هاآن گیاه پوششی و زمان کاشت اثر - 5شکل 

Fig. 5- Effect of cover crops and their planting date on trend of dry matter of sunflower in first and second years 
 

حساسیت زیاد ) Shahverdi et al., 2002شاهوردي و همکاران (
گزارش کردند که وده و هاي هرز را تأیید نمآفتابگردان به تداخل علف

هاي هرز علف ،روز پس از سبز شدن پنجتواند بیش از آفتابگردان نمی
روز پـس از سـبز    20هاي هـرز تـا   را تحمل کند و عدم کنترل علف

درصـد   15شدن، خسارت این گیاهان به عملکرد این محصول را بـه  
 فصـل  کـل  در هرزعلف کنترل عدم که است حالی در این. رساندمی

. برد خواهد بین از را آفتابگردان روغن و دانه محصول درصد 79 ،رشد
) اظهار داشتند که کاشت Uchino et al., 2009یوچینو و همکاران (

هاي ذرت در سه زمان اي در بین ردیفخوشهگیاه پوششی ماشک گل
داري باعث طور معنیهزمان و بعد از گیاهان اصلی) بمختلف (قبل، هم
هـاي هـرز در کشـت    اي هرز گردید و تعداد علفهکاهش رشد علف

 داري بیشتر از تیمارهاي دیگر بود. در تحقیقطور معنیهخالص ذرت ب
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) روي Lamei Heravani et al., 2014المعی هروانی و همکـاران ( 
ک گـل  ) و ماشـ .Lathyrus sativus L( تأثیر کشـت گیاهـان خلـر   

شـی بـراي کنتـرل    عنوان گیـاه پوش ) به.Vicia sativa Lاي (خوشه
هرز دریافتند که بیشترین و کمترین مقادیر عملکـرد کـل مـاده    علف

 دست آمد. ترتیب از تیمارهاي کشت خلر و شاهد بهخشک به
 تیمارهاي این آزمایشاما نکته قابل توجه این بود که هیچکدام از 

زمـان آن بـا آفتـابگردان)، در بهبـود     جز شبدر در تاریخ کاشت هم(به
و وزن خشک آفتابگردان، مشابه تیمار بدون گیاه پوششی  سطح برگ

هاي هـرز عمـل ننمودنـد. ایـن بـه ایـن       در شرایط وجین کامل علف
معناست که جهت افزایش کارایی گیاهان پوششی الزم است از یـک  

کـش در مقـادیر   روش مکمل دیگر مانند استفاده از وجین و یا علـف 
  کاهش یافته، استفاده نمود.

  دانه آفتابگردانعملکرد . 3
رابطه بـین عملکـرد دانـه آفتـابگردان بـا تـراکم و وزن خشـک        

روز بعد از کاشت آفتابگردان از یک تابع منفـی   36ي هرز در هاعلف
دار توابع ). ضریب تبیین قابل توجه و معنی6(شکل  نمایی تبعیت کرد

) حاکی از حساسیت عملکرد 48/0و  61/0برازش داده شده (به ترتیب 
 امـر  ایـن  تأییـد  باشد. درمی ي هرزهاعلفآفتابگردان به تداخل  دانه

 که کردند گزارش) Shahverdi et al., 2002(همکاران  و شاهوردي
 ایـن  خسـارت  شدن، سبز از پس روز 20 هرزتا يهاعلف کنترل عدم

 در ایـن . رسـاند مـی  درصد 15 به را محصول این عملکرد به گیاهان
 درصـد  79 رشـد،  فصـل  کـل  در هرزعلف کنترل عدم که است حالی

  .برد خواهد بین از را آفتابگردان روغن و دانه محصول

  

 
 روز بعد از کاشت  36ي هرز در هاعلف) B) و وزن خشک (Aهمبستگی بین عملکرد دانه آفتابگردان با تراکم ( - 6شکل 

Fig. 6- Corelation between seed yield of sunflower and weeds density (A) and drymatter (B) in 36 days after planting  
  

ها بر عملکـرد دانـه   نوع گیاه پوششی و زمان کاشت آن سادهاثر 
 اما دار بود.پنج درصد معنی احتمال آفتابگردان از لحاظ آماري در سطح

دار نبود (نتایج نشان داده نشد). این فاکتور معنی متقابل این دو بر اثر
بـا   گیاهـان پوششـی   زمـان هـم کاشـت  ) الـف  7(کل با استناد به شـ 

بیشتر این محصول گردیـد و در  عملکرد منجر به حصول آفتابگردان، 
بین گیاهان پوششی مختلف نیز شـبدر برسـیم از پتانسـیل بـاالتري     

  ). ب 7شکل جهت افزایش عملکرد دانه آفتابگردان برخوردار بود (
اي مختلـف گیـاه   مقایسه گروهی عملکرد آفتابگردان بین تیماره

با شاهد بدون گیاه پوششـی در شـرایط    هاآنپوششی و زمان کاشت 
ي هرز حاکی از وجود اختالفات قابل توجه هاعلفوجین و عدم وجین 

در همـه تیمارهـاي    ج). عملکـرد آفتـابگردان   7بود (شکل  هاآنبین 
شاهد بدون گیاه پوششی در شرایط عدم وجین،  آزمایشی در مقایسه با

توانـایی تیمارهـاي مـورد بررسـی در     این امر حاکی از بود. که  بیشتر
عملکرد آفتابگردن در هـیچ   اما بهبود شرایط به نفع آفتابگردان است.

شبدر برسیم  زمانهمتیمارکاشت  جزبه کدام از تیمارهاي مورد بررسی
با آفتابگردان، به تیمار بدون گیاه پوششـی در شـرایط وجـین کامـل     

سید. این اختالف در تیمارهاي تحت کاشت گیاهـان  ي هرز نرهاعلف
پوششی در تیمار کاشت دو ماه قبل و دو هفته بعد از کشت آفتابگردان 

  . مشهودتر بود
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الف)، نوع گیاه پوششی (ب) و مقایسه گروهی تیمارهاي آزمایشی با شاهد بدون گیاه پوششی در شرایط ( گیاه پوششی زمان کاشتاثر  - 7شکل 

  بر عملکرد دانه آفتابگردان ي هرز (ج)هاعلفعدم وجین وجین و 
Fig. 7- Effect of planting date of cover crop (A), type of cover crop (B) and Comparison of experimental treatments with no-

cover crop treatments in weeding and non-weeding conditions (C) on sunflower seed yield  
  باشد.دهنده خطاي معیار میانگین میها نشانمیله
 Bars indicate the standard error of mean. 
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این امر حاکی از آن است که استفاده از گیاهان پوششی توانـایی  

ها الزم است از اما براي بهبود کارایی آن ،هاي هرز را داردکنترل علف
 کـش مقادیر کـاهش یافتـه علـف   مانند وجین و یا هاي مکمل روش

 ,.Yeganehpur et alو همکـاران (  پـور یگانـه نتـایج  استفاده نمود. 

هاي مختلف کاشت و نوع گیاه پوششـی و  بررسی زمان روي) 2015
هاي هرز ذرت نشـان داد طـول   علف تودهزیستدارویی بر عملکرد و 

کشت  بالل، تعداد دانه در ردیف بالل و عملکرد دانه تحت تأثیر زمان
و نوع گیاه پوششی قرار گرفتند. بیشترین مقدار این صـفات در تیمـار   
ذرت با شبدر و کمترین مقدار در تیمار ذرت بـا شـوید مشـاهده شـد.     

روز تأخیر  15هرز در تیمار شوید با توده علفهمچنین بیشترین زیست
زمان شبدر با نسبت به کشت ذرت و کمترین مقدار در تیمار کشت هم

  هده شد.ذرت مشا
  

  گیري نتیجه
نتایج این تحقیق نشان داد که کاشت گیاهان پوششی صرف نظر 

ي هـرز و  هـا علفي در کنترل مؤثرها نقش از نوع و زمان کاشت آن
رسد نظر میبه ،طور کلیبهافزایش عملکرد آفتابگردان خواهند داشت. 

گیاه پوششـی  عنوان به و شبدراي خوشهگندم، جو، ماشک گلکاشت 
ر تاریخ کاشت دو ماه قبل از کاشت آفتابگردان (اوایل دي ماه هر دو د

سال اجراي آزمایش)، فرصت کافی براي رشد این گیاهـان را فـراهم   

ـ  تودهزیستننموده است و این امر سبب کاهش  وسـیله  هتولید شده ب
بـراي   ، ایـن تـاریخ  . از ایـن رو بر شدن شده اسـت ها در زمان کفآن

کمتـرین وزن خشـک    اما قابل توصیه نیست. کاشت گیاهان پوششی
گیاهـان پوششـی و آفتـابگردان     زمـان هـم هرز در تیمار کشـت  علف

 دو هفته بعد از کاشت آفتابگردان شت گیاهان پوششیامشاهده شد. ک
کارایی آن از کشت  ، ولیهرز گردیدنیز باعث کاهش وزن خشک علف

بین گیاهان پوششی در گیاه پوششی و آفتابگردان کمتر بود.  زمانهم
ي هرز بود که به هاعلفترین گیاه پوششی در کنترل مؤثرمختلف، جو 

 ،زیاد و در نتیجه تودهزیسترسد دلیل این امر مربوط به تولید نظر می
ي هـا علـف زنی بذر جلوگیري از نفوذ نور به سطح زمین و عدم جوانه

ي این گیاه هرز و همچنین بروز اثرات دگرآسیبی ناشی از تجزیه بقایا
در طی زمان باشـد؛ ولـی بررسـی نتـایج مربـوط بـه عملکـرد دانـه         
آفتابگردان، حـاکی از وجـود اثـرات دگرآسـیبی ایـن گیـاه (جـو) بـر         

  آفتابگردان بود. 
گیاهان پوششی بـا آفتـابگردان، سـبب حصـول      زمانهمکاشت 

ي هرز گردیـد و حتـی   هاعلفعملکردي تقریباً مشابه با تیمار وجین 
درصـدي   13و  17اي سبب افـزایش  خوشهدر و ماشک گلکاشت شب

 ،روي هـرز گردیـد. از ایـن   هـا علفعملکرد در مقایسه با شاهد وجین 
-اي در بین ردیـف خوشهشبدر برسیم و یا ماشک گل زمانهمکاشت 

  باشد. توصیه میهاي آفتابگردان قابل
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Introduction 1 

Cultivation of cover crops associated with their proper management can be a sustainable alternative to 
conventional weed control methods. In addition to their beneficial effects on weed control, these plants can 
improve soil structure and organic matter, increase water holding capacity, control soil-borne diseases, reduce 
soil erosion, and subsequently enhance crop yields. The use of suitable cover crops and optimizing the planting 
date can improve the advantages mentioned above, especially desired weeds control. They were considering the 
importance of sunflower production development and the need to introduce the ecological approaches in weed 
control; the present study aimed to investigate the efficiency of some cover crops and their optimum planting 
date, the influence on weed structure population and morphological traits, and sunflower seed yield (cv. 
Lakumka) under climatic conditions of Galougah city, Mazandaran province. 

 
Materials and Methods 

In order to study some cover crops and their optimum planting date on controlling the weeds in sunflower 
production, an experiment was conducted in Galoogah city (Mazandaran province, Iran) based on a factorial 
split-plot arranged in a randomized complete block design (RCBD) with four replications during two growing 
seasons (including 2016-2017 and 2017-2018). Experimental treatments were considered to cover crops such as 
wheat, barley, berseem clover, hairy vetch, and different planting dates, including planting two months before, 
simultaneous, and two weeks after the sunflower planting. Moreover, two treatments without any cover crop 
cultivations, including with and without weeding, were designed as controls. 

  
Results and Discussion 

The study results revealed that the cultivation of mentioned cover crops, regardless of types and planting 
dates, had a significant role in weeds control and increasing the seed yield of sunflower. In all treatments, the 
highest weeds dry matter was observed two months before the sunflower planting treatment. Also, barley cover 
crop had the lowest weeds dry matter in both experimental years in two months before the sunflower planting. It 
could maintain the weeds dry matter lower than other cover crops during various stages of sunflower growth. 
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The lowest weed dry matter was observed in simultaneous planting with sunflower for all cover crops. Planting 
cover crops two weeks after sunflower planting also reduced the weeds dry matter. However, its efficiency was 
lower than the simultaneous planting of cover crops with sunflower. The highest and lowest sunflower height 
were observed in the treatments of berseem clover at the same time of planting and in wheat cover crop planting 
two months before planting of sunflower (181.76 and 105.98 cm), respectively. The highest leaf area index 
(3.97) was related to berseem clover cover crop in simultaneous planting date with sunflower, which was 14 and 
69% more than control treatment without covering crops in weeding non-wedding conditions in two years of 
experiment, respectively. The lowest sunflower leaf area index was obtained from the wheat cover crop on the 
planting date two months before sunflower planting (first and second year 0.96 and 1.08, respectively). The 
highest sunflower dry matter (485.61 g.m-2) was observed in berseem clover cover crop simultaneous with 
sunflower planting, which was not significantly different from control treatment in weeding conditions. The 
lowest sunflower dry matter (108.27 g.m-2) was obtained in wheat planting two months before sunflower 
planting. Finally, the highest seed yield of sunflower was obtained in simultaneous planting of berseem clover 
with sunflower (2859.06 kg.ha-1), which was 17% higher than the control treatment without any cover crops in 
weeding condition (2381.1 kg.ha-1). 

 
Conclusion 

Simultaneous planting dates of cover crops with sunflower led to seed yield similar to weeding treatment. 
Even planting of berseem clover and hairy vetch had 17 and 14% enhancement in sunflower seed yield. 
Therefore, berseem clover cover crop planting simultaneously as sunflower planting, reduced weed growth, and 
increased seed yield of sunflower, it can be introduced as a solution for optimal sunflower production in 
sustainable agriculture. 
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