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 :چکیدٌ

آصهايـي  ًاؿي اص ووثَد ػٌاكش سيض هغزي،هـىالت  تا تَجِ تِ آّىي تَدى اغلة خان ّاي وـَس ٍ

دس هضسػِ  33جْت تشسػي اثشات ػٌاكش سيض هغزي تش سٍي ػولىشد ووي ٍويفي آفتاتگشداى ّيثشيذ ّايؼاى

ايي تشسػي دس  .ٍدس يه خان آّىي دس ؿشايي وـت دٍم تِ اجشا دس آهذصايٌذُ سٍد تحميمات وـاٍسصي 

 تيواسّاي آصهايـي ؿاهل ػذم هلشف وَد. گشديذ اجشاتىشاس  4لالة ًشح تلَن ّاي واهل تلادفي ٍدس 

(1T)، 7 هحلَل پاؿي آّي% (2T)8 ، هحلَل پاؿي سٍي% (3T)،  5هٌگٌضهحلَل پاؿي% (4T)  هحلَل

دس ًْايت  ٍ ،(7T) گٌضٌه+ هحلَل پاؿي سٍي  ،(6T) ٌگٌضه+ هحلَل پاؿي آّي  ،(5T) سٍي + پاؿي آّي 

 11هحلَل پاؿي دس ػِ هشحلِ ؿاهل هشحلِ . سا ؿاهل ؿذًذ (8T) ٌگٌضه+ سٍي + هحلَل پاؿي آّي 

 ٌگٌضه سٍي ٍ آّي،والتِ ٍوؼال ظَْس ًثك دس اًتْاي ػالِ ٍآغاص گشدُ افـاًي تا اػتفادُ اص وَد ّاي  تشگي،

 تِ دػت آهذ، 8Tد داًِ دس ًثك دس تيواس وَدي ًتايج ًـاى داد تيـتشيي لٌش ػالِ ٍ تؼذا . اًجام گشفت

دس ّىتاس  ويلَگشم 1869ٍ  3861ي ّوچٌيي تاالتشيي ػولىشد داًِ ٍ ػولىشد سٍغي تِ تشتية تا هياًگي

ػاًتيوتش هشتَى تِ تيواس وَدي  91/21تيـتشيي لٌش ًثك ًيض تا هياًگيي . ديذُ ؿذ 8Tدس تيواس وَدي 

5T ،دسكذ  ٍ ٍصى ّضاس داًِ، تَد هحلَل پاؿي ػٌاكش سيض هغزي تأثيش هؼٌي داسي سٍي كفات تؼذاد تشي

 دليلتِ   ٌگٌضه+ سٍي + هحلَل پاؿي آّي  8Tتا تَجِ تِ ًتايج تذػت آهذُ تيواس وَدي . سٍغي ًذاؿت

 تيواس وَدي اًتخابداؿتي اثشات هثثت دس افضايؾ ػولىشد ٍ اجضاي ػولىشد آفتاتگشداى تِ ػٌَاى تْتشيي 

 .ؿذ

 . دسكذ سٍغي ،ػولىشد ،هَسفَلَطي ٌگٌض،ه ،سٍي ،آّي ،هحلَل پاؿي ،آفتاتگشداى :لمات کلیدی ک

 ممدمٍ

سؿذ خَب آى دس  تِ ػلت ػاصگاسي تا اوثش ؿشايي آب ٍ َّايي،( Helianthus annus) آفتاتگشداى 

ػثة ًذاؿتي ولؼتشٍل ٍ هاّيت غيش  ويفيت سٍغي هٌاػة تِ ًيف ٍػيؼي اص خان ّا، دسكذ سٍغي تاال،

ٍ اهىاى وـت آى تِ ( سٍص  85 -111) وَتاُ تَدى دٍسُ سؿذ  ،ػذم حؼاػيت تِ ًَل سٍص اؿثاع آى،

ػٌَاى هحلَل دٍم تؼذ اص غالت پاييضُ دس سديف هْوتشيي گياّاى صساػي دس ايشاى تَدُ ٍلي تَليذ فؼلي آى 
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گيشي اص الذاهات تِ صساػي ٍ تِ ًظادي هٌاػة هي تَاى دسكذ  پاػخگَي ًياص ّاي وـَسهاى ًثَدُ وِ تا تْشُ

يىي اص جٌثِ ّاي تِ صساػي تْشُ گيشي هٌاػة اص .لاتل تَجْي اص سٍغي وـَسهاى سا اص ايي گياُ تاهيي ًوَد

 . اؿذت هي «ػٌاكشخشدتاتاثيشوالى»هغزي سيض ػٌاكش ٍيظُ تِ ػٌاكش غزايي

ياس الصم ٍ اػاػي هي تاؿٌذ اها دس هماديشي ووتش اص ػٌاكش ػٌاكش سيض هغزي تشاي سؿذ ٍ ًوَ گياُ تؼ

ايي ػٌاكش ؿاهل آّي، سٍي، هٌگٌض، . اكلي اص لثيل ًيتشٍطى ، فؼفش ٍ پتاػين هَسد اػتفادُ لشاس هي گيشًذ

 (.8)يذى، تش ٍ ولش ّؼتٌذثهغ، هَل

آلي تؼياس صياد،  اساهي ػٌگالخي يا خاوْايي تا دسكذ ؿي تاال ٍ هادُ آلي ون، خان ّايي تا هادُ

، صهيي ّاي تايش تاصُ صيش وـت سفتِ، ًاتَدي ػاختواى خاوْاي آّىي ٍ لليايي، خاوْايي تا ػيليغ تاال

، واّؾ فؼاليت Levelerخان ػٌح االسم دس اثش تؼذد ػوليات خاوَسصي تِ ٍيظُ اػتفادُ اص لَلش 

سٍي تشخي اص ػٌاكش  تاگًَيؼوي آى تشهيىشٍاسگاًيؼن ّاي خان، تاال تَدى تيؾ اص حذ فؼفش خان ٍ اثش آً

هلشف ًا هتؼادل وَدّاي ؿيويايي، ػذم  خان، فـشدگيسيض هغزي ًظيش سٍي، آّي ٍ هٌگٌض، پذيذُ 

تىاسگيشي وَدّاي داهي ٍ وَد ػثض اص ػوذُ تشيي داليل تشٍص ٍ ظَْس ػالئن ووثَد ػٌاكش سيض هغزي دس 

 .(،25،24،22،21،19،1225)گياّاى هي تاؿذ 

دس ايشاى تِ ػلت ؿشايي حاون تش اغلة خاوْا اص لثيل تاال  اػالم وشدًذ ( 1379) ٍ ّوىاساى  هلىَتي

خان ٍ آّىي تَدى خاوْا، ػذم هلشف هتؼادل وَدّاي ؿيويايي ٍ تِ ٍيظُ هلشف تيؾ اص حذ  PHتَدى 

ْا ٍ اص جولِ اوثش صساػت فؼفش ٍ ػذم سػايت تٌاٍب صساػي هٌاػة ٍ ػذم تىاسگيشي وَدّاي داهي ٍ وَد ػثض،

. آفتاتگشداى اص ووثَد ػٌاكش غزايي سًج هي تشًذ وِ ايي هؼألِ تش سٍي ػالهتي افشاد جاهؼِ تأثيش هي گزاسد 

ووثَد ػٌاكش سيض هغزي دس خان هٌحلش تِ ايشاى ًيؼت، ًيف ٍػيؼي اص تحميمات وـاٍسصي دس وـَس هلش 

( . 22)ٍ ( 19) ، ( 13) ي تـىيل هي دّذ سا تحميمات دس صهيٌِ چگًَگي ٍ هيضاى هلشف ػٌاكش سيض هغز

ٍ  ( 15) دس وـَس آهشيىا ًيض وـاٍسصاى تا هـىل ووثَد ػٌاكش سيض هغزي ٍ ولشٍص ًاؿي اص آى هَاجِ ّؼتٌذ 

گضاسؽ دادًذ ووثَد سٍي ٍ آّي دس هضاسع آّىي واليفشًيا تِ ؿىل حادي تشٍص ( 2112) تائذس ٍ ّوىاساى

هحلَل پاؿي تا ػَلفات سٍي ٍ ػَلفات آّي دس هضاسع اػتفادُ ؿَد آًْا وشدُ اػت ٍ پيـٌْاد ًوَدًذ اص 

  .اظْاس ًوَدًذ دس تؼياسي اص هَاسد هلشف تشگي وَدّاي سيضهغزي تْتش اص هلشف خاوي آًْاػت

 مًاد يريش َا

ويلَهتشي  21ٍالغ دس  صايٌذُ سٍددس هضسػِ تحميمات وـاٍسصي  1384ايي آصهايؾ دس ًي تاتؼتاى 

هيليوتش  295هتش ٍ هيضاى ًضٍالت جَي هٌٌمِ  1113استفاع اص ػٌح دسيا .اًجام گشفت اكفْاىؿشق 

آصهايؾ دس يه خان لَم سػي تا  .تَدُ ٍ ًثك ًثمِ تٌذي وَپي جضٍ هٌاًك ًيوِ خـه هحؼَب هي ؿَد

1/8- pH ويلَگشم وَد فؼفات آهًَيَم ،  151ػوليات تْيِ صهيي ؿاهل ؿخن ٍ تَصيغ . اًجام گشفت

ويلَ گشم اػيذ تَسيه ًثك تَكيِ وَدي  31ويلَگشم وَد اٍسُ ٍ  211ويلَگشم ػَلفات پتاػين ٍ  211

 111ّوچٌيي . تجضيِ خان اًجام گشفت وَد ّاي هضتَس تا ديؼه ػوَد تش ّن تا خان هخلَى ؿذًذ

ختياس گياُ ويلَگشم دس ّىتاس وَد اصتِ دس هشحلِ ؿشٍع فاص صايـي ٍ صهاى غالف سفتي تِ كَست ػشن دس ا

وَد ّاي سيض هغزي آّي ، سٍي ٍ هغ تِ جاي هلشف خاوي تِ كَست هحلَل پاؿي اًذام ّاي . لشاس گشفت
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تشگي ، ،ظَْس ًثك دس اًتْاي ػالِ ٍآغاص  11دس ّضاس ٍ دس ػِ هشحلِ سؿذ ؿاهل هشحلِ  5َّايي تِ ًؼثت 

 .اًجام گشفتوالتِ ٍوؼال گشدُ افـاًي تا هٌثغ وَدي 

 4ّش وشت آصهايـي ؿاهل . تىشاس اًجام گشفت 4ة ًشح تلَوْاي واهل تلادفي ٍ دس آصهايؾ دس لال

ػاًتي هتش  21فاكلِ تَتِ سٍي سديف حذٍد . ػاًتي هتش اص ّن تَد 61هتشي تِ فاكلِ  4خي واؿت 

ػوليات آتياسي تالفاكلِ پغ اص واؿت اًجام ؿذ ػپغ تشاي اػتمشاس تْتش تَتِ ّا ٍ تشاي . اًتخاب گشديذ

خان ٍ دس جْت افضايؾ دسكذ ػثض هضسػِ دٍ تاس آتياسي پـت ػش ّن ٍ تِ فاكلِ ػِ سٍص اص ّن  PHؾ واّ

ػوليات تٌه وشدى ٍتؼتي تَس دٍس ًثك ّا . سٍص اًتخاب ؿذ 11-7اًجام ؿذ ،دٍس ّاي آتياسي تؼذي تيي 

ٍػٌي تا  ًوًَِ تشداسي اص دٍ خي.تشاي جلَگيشي اص خؼاست گٌجـه دس ًي دٍسُ داؿت اًجام گشفت 

 .سػايت حاؿيِ اص دٍ اًتْاي خٌَى وـت اًجام گشفت

 %8 ، هحلَل پاؿي سٍي(2T) %7 هحلَل پاؿي آّي ،(1T) تيواسّاي آصهايـي ؿاهل ػذم هلشف وَد

(3T)،  5هٌگٌضهحلَل پاؿي% (4T)  سٍي + هحلَل پاؿي آّي (5T)،  ٌگٌضه+ هحلَل پاؿي آّي (6T)، 

كفات استفاع  .تَدًذ( 8T) ٌگٌضه+ سٍي + دس ًْايت هحلَل پاؿي آّي  ٍ ،(7T) ٌگٌضه+ هحلَل پاؿي سٍي 

ػذد تَتِ دس ّش وشت يادداؿت  11ػالِ ، لٌش ػالِ، لٌش ًثك ، تؼذاد داًِ دس ًثك ، ٍ تؼذاد تشي تا سٍيت 

 72دسجِ ػاًتيگشاد تِ هذت  115تشاي داًِ ٍ ٍصى ّضاس داًِ ًوًَِ ّا دس داخل آٍى دس دهاي . تشداسي ؿذ

تشاي تؼييي دسكذ سٍغي ًيض ًوًَِ ّا تِ آصهايـگاُ ٍاحذ ػلَم ٍتحميمات تْشاى . ػت خـه گشديذًذػا

تجضيِ ٍاسياًغ ٍ همايؼِ هياًگيي دادُ ّا ٍ تؼييي هشاية .اسػال ٍ تِ سٍؽ ػَوؼَلِ تؼييي ؿذًذ 

 .اًجام گشفت MSTATCّوثؼتگي تا اػتفادُ اص تشًاهِ آهاسي 

 وتایج يبحث

 :ارتفاع سالٍ

ايج تجضيِ ٍاسياًغ اًجام ؿذُ دس هَسد استفاع ػالِ ًـاى هي دّذ تيي تيواس ّاي آصهايـي دس ػٌح ًت

 261تا هياًگيي استفاع ػالِ  8T آهاسي يه دسكذ اختالف هؼٌي داسي ٍجَد داسد تِ ًَسي وِ تيواس وَدي

 125يي استفاع ػالِ تا لشاس گشفت دس ايي تيي ووتش aػاًتيوتش تاالتش اص ػايش تيواسّاي وَدي ٍدس گشٍُ 

ػلت افضايؾ استفاع (. 1جذٍل )  لشاس گشفت bcdتذػت آهذ ٍدس گشٍُ ( 3T) ػاًتيوتش دس تيواس ؿاّذ 

ػالِ سا هي تَاى تِ خاًش افضايؾ تيَػٌتض اوؼيي دس حوَس سٍي ٍ ًيض ساتٌِ ػيٌشطيؼوي خفيف تيي آّي ٍ 

اظْاس داؿتٌذ ووثَد سٍي تِ ػلت تأثيش ػَء تش ًيض ( 1379) هلىَتي ٍ ًْشاًي (  4ٍ9) اصت روش وشد

 .تيَػٌتض اوؼيي هي تَاًذ تاػث وَتَلگي گياُ ؿَد

  :لطرطبك

دس ايي تشسػي تيواسّاي وَدي تأثيش هؼٌي داسي دس ػٌح يه دسكذ تش لٌش ًثك داؿتٌذ تِ ًَسي وِ 

 71/13ش ًثك تا ٍ ووتشيي لٌ حاكل ؿذ T 8ػاًتيوتش دس تيواس وَدي  11/21تيـتشيي لٌش ًثك تا 

هؼٌي T4,T6 T,3تذػت آهذ الثتِ تفاٍت تيي تيواسّاي وَدي( ؿاّذ)T 1ػاًتيوتش دس تيواس وَدي 

ػٌلش ون هلشف سٍي دستشوية ِ ًگاّي تِ جذٍل همايؼِ هياًگيي ّا ًـاى هي دّذ دس هَاسدي و. داس ًثَد 

 ٌگٌضجِ دٍم اّويت لشاس داسد ٍ هدس ايي تيي آّي دس دس. وَدي حوَس داسد ؿاّذ افضايؾ لٌش ًثك ّؼتين 

تا تْثَد ػٌح تغزيِ اي گياُ تا سيض هغزي ّا . اص لحاٍ اثش گزاسي تش لٌش ًثك دس جايگاُ ػَم لشاس هي گيشد 
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لٌش ًثك تِ ػٌَاى يه خلَكيت هَسفَلَطيه هْن تاثيش گزاس تش ػولىشد تٌَس هؼٌي داسي افضايؾ پيذا هي 

اص خَي ًيض ( 1377)اص صًجاى ٍ گضاسؿات ػپْش ( 1382)وىاساى گضاسؿات هلىَتي ٍ ّ (.1جذٍل )وٌذ 

. حاويؼت هلشف سيض هغزي ّا تخلَف آّي ٍ سٍي هي تَاًذ دس افضايؾ لٌش ًثك آفتاتگشداى هَثش تاؿذ

ًيض اػالم ًوَد هلشف سٍي دس وٌاس پتاػين هي تَاًذ دس افضايؾ لٌش ًثك آفتاتگشداى هَثش ( 1373)ػشؿي

 . تاؿذ 

 درطبك داوٍ عدادت

تؼذاد داًِ تِ ػٌَاى يىي اص ؿاخن ّاي ػولىشد هَسد اسصياتي ٍالغ ؿذ ٍ تيواسّاي وَدي تأثيش هؼٌي 

تيـتشيي  982تا هياًگيي 8Tداسي دس ػٌح يه دسكذ تش سٍي آى گزاؿتٌذ دس ايي تيي تيواس وَدي  

 4Tًثك دس تيواسّاي وَدي  ووتشيي تؼذاد داًِ دس. لشاس گشفت  aتؼذاد داًِ دس ًثك سا داسا تَد دس گشٍُ 

ٍ1T  ػذد داًِ دس گشٍُ  3/723ٍ  8/719تذػت آهذ تِ ًَسي وِ تاb  ٍالغ ؿذًذ دس ايي تشسػي

تيـتشيي هشية ّوثؼتگي دس كفات هَسد تشسػي ، تيي تؼذاد داًِ ٍ ػولىشد داًِ هـاّذُ گشديذ تِ ًَسي 

تياًگش ايي ًىتِ تَد وِ  77/1ثك تا هشيةوِ هشية ّوثؼتگي تيي ػولىشد داًِ ٍ تؼذاد داًِ تَليذي دس ً

ؿايذ ػلت (. 2جذٍل )تؼذاد داًِ دس ًثك هوىي اػت ػاهل هْن تأثيش گزاس تش ػولىشد آفتاتگشداى تاؿذ

اكلي افضايؾ تؼذاد داًِ دس ًثك ٍ هتؼالة آى افضايؾ ػولىشد، واّؾ ػمي داًِ ّاي تاصُ تـىيل ؿذُ دس 

كش غزايي تاؿذ وِ دس اثش هحلَل پاؿي ػٌاكش سيض هغزي ٍ اثشات اثش ٍجَد يه هٌثغ لَي اص هَاد ٍ ػٌا

هثثتي وِ هحلَل پاؿي تش سٍي لاتليت جزب ػايش ػٌاكش داسد تَجَد آهذُ تاؿذ وِ ًتيجِ آى واّؾ ػمي 

 .جٌيي داًِ ّا دس اثش ووثَد ػٌاكش غزايي هي تاؿذ

 عملکرد داوٍ 

ش ػولىشد داًِ اثش هؼٌي داسي تگزاسًذ تٌَسيىِ دس ايي آصهايؾ وَد ّاي هحلَل پاؿي ؿذُ تَاًؼتٌذ ت

تيواس . تذػت آهذ  8Tدس ّىتاس دس دس تيواس وَدي  ويلَگشم 3861ي تيـتشيي ػولىشد داًِ تا هياًگي.

ايي هؼالِ تياًگش ايي . (1جذٍل ) دس ّىتاس ووتشيي ػولىشد داًِ سا داؿت  ويلَگشم 1898ا ت 1Tوَدي 

سٍي لاتليت جزب ػٌاكش غزايي تأثيش ػَء هيگزاسد وِ تِ ؿىل واّؾ ًىتِ اػت وِ آّىي تَدى خان تش 

گضاسؿات هتؼذدي دس دػت اػت وِ ًـاى هي دّذد هلشف ػٌاكش غزايي . ػولىشد داًِ ًوَد پيذا هي وٌذ

سيض هغزي آّي ،سٍي ٍ هغ تِ كَست هلشف خاوي ٍ هلشف تشگي هي تَاًذ تش ػولىشد داًِ آفتاتگشداى اثش 

  .تاؿذ هؼٌي داسي داؿتِ

 وتیجٍ گیری کلي 

تاثيش هَجة گشديذ  33سلن ّيثشيذ ّايؼاى  ٌگٌض تشآّي ، سٍي ٍ ه هلشف تشگي ػٌاكش ون هلشف

هحلَل پاؿي ػٌاكش  .گزاسدسٍغي آفتاتگشداى  هؼٌي داس تش ػولىشد ٍ اجضاي ػولىشد دس افضايؾ ػولىشد داًِ ٍ

ش ًثك ، تؼذاد داًِ دسًثك تش ػولىشد داًِ تاثيش سيض هغزي اص ًشيك افضايؾ استفاع ػالِ ، لٌش ػالِ ، لٌ

. تؼذاد تشي دس تَتِ ٍ ٍصى ّضاس داًِ تحت تاثيش هلشف تشگي سيض هغزي ّا ٍالغ ًـذًذ .هؼٌي داسي تگزاسد

دسكذ سٍغي داًِ ّا تحت تاثيش هلشف سيض هغزي ّا ٍالغ ًـذ ٍلي ػولىشد سٍغي داًِ تا هلشف سيض هغزي 

 . ديذُ ؿذ ٌگٌضشيي افضايؾ دس هلشف تَام ػِ ػٌلش سيض هغزي آّي ، سٍي ٍ هّا افضايؾ يافت وِ تيـت
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دس ايي تيي ػٌلش سٍي تيـتشيي اثش هثثت دس تْثَد . ًمؾ ػٌاكش غزايي دس افضايؾ ػولىشد يىؼاى ًثَد 

اثش ووتشي دس  ٌگٌضدس جايگاُ ػَم لشاس گشفت ٍ ه ٌگٌضآّي تؼذ اص ه. ؿاخق ّاي ػولىشد سا داسا تَد 

 .شداى داؿت گايؾ ػولىشد آفتاتافض
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