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 78-63 (1395) 12 هرزهایمجله دانش علف

 

زمینی در هرز و عملکرد غده سیبهایمدیریت علف برکنترل تلفیقی  گیاهان پوششی و تأثیر

 ورزیهای مختلف خاکسیستم

 2نیاسمیه حاجی، *1احمدوند گودرز

 سیناه کشاورزی، دانشگاه بوعلیدانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشکد-2 سینا همداناورزی، دانشگاه بوعلینباتات، دانشکده کش ر گروه زراعت و اصالحدانشیا -1

 20/12/94افت: یخ دریتار

 1/10/95رش: یخ پذیتار

 چکیده

توان به عنوان جایگزین های کشاورزی، استفاده از گیاهان پوششی را میدیریت پایدار نظامها در مکشعلفورزی و کاهش مصرف با توجه به اهمیت کاهش خاک

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا به  1391-92هرز در نظر گرفت. بدین منظور آزمایشی در سال زراعی هاییا مکملی برای کنترل علف

ورزی در سه سطح های خاکهای کامل تصادفی با سه تکرار، اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل سیستملب طرح پایه بلوکهای دوبار خرد شده در قاصورت کرت

(، .Hordeum vulgare Lهای اصلی، کاربرد گیاهان پوششی در سه سطح )گیاه پوششی جو )ورزی( در کرتورزی حداقل و بدون خاکورزی متداول، خاک)خاک

 -های فرعیهرز( در کرتهایهرز در دو سطح )کنترل و عدم کنترل علفهایهای فرعی و کنترل تلفیقی علف( و شاهد( در کرتvica villosa rothماشک )

هرز را هایورزی متداول توانست به طور کامل علفهرز در روش خاکهایفرعی قرار گرفتند. کاربرد گیاهان پوششی جو و ماشک توأم با کنترل تلفیقی علف

هرز را به ترتیب هایوینر علف -ورزی، شاخص تنوع شانونورزی حداقل و بدون خاکورزی متداول، خاککنترل نمایند. کاربرد گیاهان پوششی در تیمار خاک

ورزی کاهش ، خاکورزی متداولهای خاکوینر با کاربرد کنترل تلفیقی در روش -درصد کاهش داد. میزان کاهش شاخص تنوع شانون 48/54و  78/33، 24/54

ورزی متداول تن در هکتار( در روش خاک 74/63درصد بود. بیشترین عملکرد غده ) 56و  74/61، 66/66ورزی نسبت به تیمار شاهد به ترتیب یافته و بدون خاک

هرز و گیاه پوششی افزایش کنترل علف درصد نسبت به شاهد بدون  81/55هرز بدست آمد که هایبا کاربرد گیاه پوششی ماشک توأم با کنترل تلفیقی علف

 داشت.

 هرزوینر، علف -های تنوع، شانونورزی حفاظتی، شاخصخاکهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

هرز یکی از مهمترین عوامل محدودکننده تولید در هایعلف

روند. به طوری که برآورد زمینی به شمار میزراعت سیب

درصد   80تا  36هرز ساالنه حدود هایشده است علف

 & Nelsonدهند )زمینی را کاهش میعملکرد سیب

Thoreson, 1981 .) 

در این راستا استفاده از عوامل مدیریتی، جهت کاهش تراکم و 

هرز، نقش بسیار مهمی در کاهش هایای علفتنوع گونه

هرز در اکثر هایها خواهد داشت. مدیریت علفخسارت آن

رکیبی از شخم قبل از کاشت، زمینی با تمناطق تولید سیب

رویشی و عملیات رویشی و پسهای پیشکشعلفمصرف 

 & Felixگیرد )شدن کانوپی صورت میدهی قبل از بستهخاک

Boydston, 2009تواند به طور موثری (. اگر چه شخم می

هرز را کنترل کند، اما باال بودن ارزش سوخت و نیاز هایعلف

واملی است که باعث وارد شدن به حفاظت خاک از جمله ع

های حفاظتی در سیستم تولید محصوالت زراعی گردید شخم

(Gaskill et al., 2000یکی از عمده .) ترین مشکالت مورد

ورزی حفاظتی، خسارت ناشی از های خاکتوجه در سیستم

ها (. گزارشCavigelli et al., 2008باشد )هرز میهایعلف

هرز را هایتداول، جمعیت علفورزی مدهد خاکنشان می

های شخم حفاظتی تکیه دهد و بسیاری از سیستمکاهش می

 کشعلفهرز بر پایه مصرف هایاساسی بر مدیریت علف

ورزی های خاک(. در سیستمBrainard et al., 2013دارند )

ها منجر به افزایش کشعلفحفاظتی کاربرد بسیار زیاد 

شده است، که در نتیجه  کشعلفهرز به هایمقاومت علف

های تولید را افزایش و تأثیر نامطلوب بر محیط زیست هزینه

های در (. بنابراین کنترل علفPrice et al., 2011دارند )

یافته با راهکارهایی چون ورزی کاهشهای با خاکسامانه

مدیریت مناسب بقایای گیاهی، استفاده از گیاهان پوششی، 

ورزی کاهش یافته و متداول و در ب خاکتناوب زراعی، تناو

 Brainardها، قابل انجام است )کشعلفنهایت کاربرد بهینۀ 

et al., 2013 .) 

توانند به عنوان شیوه مهم در کنترل گیاهان پوششی می

یافته استفاده ورزی کاهشهای خاکهرز، در سیستمهایعلف

و بقایای  (. گیاهان پوششیNorsworthy et al., 2011شوند )

هرز به وسیله تغییر نور و دما هایها از رشد علفآن

کنند و یک مانع فیزیکی برای خروج گیاهچه جلوگیری می

 ,Hartwig & Ammonآورند )هرز به وجود میهایعلف

(. همچنین این گیاهان به وسیله آزاد کردن مواد 2002

کنند هرز جلوگیری میهایآللوپاتیک از رشد علف

(Kruidhof et al., 2008; Wang et al., 2008 میرسکی و .)

( گزارش دادند گیاهان Mirsky et al., 2011همکاران )

توده و خاصیت دگرآسیبی پوششی با حداکثر تولید زیست

ورزی های خاکهرز در سیستمهایسبب کاهش رشد علف

شدند. کومار و همکاران  کشعلفحفاظتی بدون کاربرد 

(Kumar et al., 2013 نشان دادند بقایای برنج موجب کنترل )

ورزی شد. هرز در سیستم کشت گندم بدون خاکهایعلف

در تحقیقات دیگری گزارش شد، بقایای گیاهان پوششی در 

هرز در هایورزی حفاظتی سبب کنترل علفسیستم خاک

 ;Price et al., 2006شود )گیاهان زراعی، سویا و پنبه می

Norsworthy et al., 2011  .) 

گرچه گیاهان پوششی به عنوان یک جزء مهم مدیریت 

ورزی حفاظتی های خاکهرز در سیستمهایاکولوژیکی علف

باشند ولی به خصوص در مناطق سرد که پتانسیل می

توانند به طور کامل توده آن زیاد نیست نمیزیست

ها را کشعلفهرز را کنترل کنند و استفاده از هایعلف

هرز در نظر هایکننده کنترل علفوان به عنوان تکمیلتمی

مورد  کشعلفترین (. رایجLegere et al., 2013گرفت )

بیوزین )سنکور( است. که زمینی متریاستفاده در زراعت سیب

زمینی به صورت قبل از کاشت و یا پس از رویش سیب

( Eberlein et al., 1997شود. ابرلین و همکاران )می استفاده

درصد از  95تا  85هرز در هایبیان کردند که کنترل علف
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بیوزین انجام متری کشعلفزمینی، با اراضی زیر کشت سیب

گزارش ( Ghaffari et al., 2012شود. غفاری و همکاران )می

، چاودار، جو و کردند که استفاده از گیاهان پوششی کلزا

تراکم درصد  22و  28، 31، 35تریتیکاله به ترتیب 

هرز را در مقایسه با شاهد )بدون گیاه پوششی( هایعلف

 کاهش دادند. 

ه هرز با محاسبهایبه طور معمول تجزیه و تحلیل جامعه علف

شاخص غنای وینر،  -ایی چون شاخص تنوع شانونهشاخص

شاخص  شود.شاخص غالبیت سیمپسون انجام میای و گونه

ان د استفاده برای بیترین شاخص موروینر رایج -تنوع شانون

شود. با افزایش تنوع در تنوع در جوامع گیاهی محسوب می

شود و این معه گیاهی بر مقدار این شاخص نیز افزوده میاج

ها ای  و فراوانی نسبی گونهگونه یشاخص بر اساس غنا

(. شاخص Noruzzadeh et al., 2009شود )محاسبه می

رود، به مار میغالبیت در حقیقت عکس شاخص تنوع به ش

 دهنده کاهشکه زیادتر بودن شاخص غالبیت نشان نحوی

تنوع و محدود شدن جامعه گیاهی به چندین گونه غالب 

 (.Padarlo et al., 2008باشد )می

و  ورزی  متداولهای خاکبا توجه به این که استفاده از روش

ورزی ها، ضمن اینکه پرهزینه هستند، عملیات خاککشعلف

واند در بلند مدت موجب فرسایش خاک و همچنین تمی

اثرات منفی روی ساختمان خاک و پایداری داشته باشد 

(Schupp & McCue, 1996 با موارد اشاره شده این آزمایش ،)

قی لفیبا هدف بررسی اثر گیاهان پوششی و استفاده از  کنترل ت

هرز و هایهای اکولوژیکی علفهرز بر شاخصهایعلف

ورزی انجام های مختلف خاکزمینی در سیستمسیبعملکرد 

 شده است.

 هامواد و روش

در مزرعه تحقیقاتی  1391-92آزمایش در سال زراعی 

دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا واقع در روستای 

متر از سطح دریا، عرض جغرافیایی  1741دستجرد با ارتفاع 

درجه و  48 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 52درجه و  34

های کرتآزمایش به صورت دقیقه شرقی اجرا گردید.  32

های کامل تصادفی با بلوکپایه طرح در قالب  دوبار خرد شده

ورزی خاک شیوهشامل  اصلی های. کرتشد انجامتکرار  سه

در سه سطح در زمان برگردانیدن گیاهان پوششی به خاک، 

، ورزی(خاکو بدون  حداقل ورزیمتداول، خاک ورزی)خاک

گیاه )بدون  سه سطح گیاه پوششی های فرعی شاملکرت

گیاه و ( .Hordeum vulgare L)جو گیاه پوششی ، پوششی

 فرعی -فرعی هایکرت و ((.Vicia villosa Lپوششی ماشک )

 . هرز، بودهایکنترل و عدم کنترل علفشامل  نیز

سازی زمین، شامل شخم با گاوآهن بعد از عملیات آماده

 تاردار، دیسک و ماله، بذر گیاهان پوششی جو رقم اسرگردانب

یزان کیلوگرم در هکتار و ماشک توده محلی به م 150به میزان 

به صورت  1391اسفند  28کیلوگرم در هکتار در تاریخ  80

دستی در سطح زمین پخش و سپس برای تیمارهای 

ورزی حداقل، به وسیله هرس ورزی متداول و خاکخاک

ورزی دار با خاک مخلوط شد و برای تیمار بدون خاکدندانه

 اک،نیز با استفاده از فاروئر، ضمن مخلوط کردن بذرها با خ

 متر ایجاد شد. سانتی 75هایی با فاصله جوی و پشته

 توده تولیدی گیاهان پوششی و تأثیربه منظور بررسی زیست

هرز، قبل از هایای علفها بر جمعیت و تنوع گونهآن

برداری رگرداندن گیاهان پوششی به خاک، اقدام به نمونهب

مترمربع از تیمارها شد.  1×1تصادفی با کوادرات 

هرز موجود در هر کوادرات پس از شمارش، به هایعلف

 48توده به مدت گیری زیستتفکیک گونه، جهت اندازه

گراد، خشک و توزین درجه سانتی 75ساعت در آون در دمای 

های هوایی گیاهان چنین وزن خشک اندامگردیدند، هم

 گیری شد. پوششی در هر کرت نیز به روش مذکور، اندازه

در مرحله ، گیاهان پوششی 1392در اواخر اردیبهشت ماه 

متداول و  ورزیخاک زمان، در تیمارگلدهی به طور هم

ورزی درو و و در تیمار بدون خاک دهیخاک برگردانبه  حداقل
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رقم زمینی ت سیبآن کش پس ازشدند و  در سطح خاک رها

به صورت دستی انجام  1392آگریا در تاریخ چهارم خرداد ماه 

 گردید. 

ورزی متداول گیاهان پوششی توسط گاوآهن در روش خاک

برگرداندار شخم، و به خاک برگردانیده شدند، و پس از 

 هم،عملیات تکمیلی تهیه بستر بذر شامل دو بار دیسک عمود بر

متر، کاشت سانتی 75هایی به فاصله جاد جوی و پشتهو ای

ورزی زمینی به صورت دستی انجام شد. در روش خاکسیب

ه زد حداقل نیز گیاهان پوششی با استفاده از گاوآهن قلمی شخم

ها روی سطح درصد از بقایای آن 50شدند به طوری که حداقل 

 75 هایی به فاصلهخاک باقی مانده بود. سپس جوی و پشته

زمینی به صورت دستی انجام سیبمتر ایجاد و کاشت سانتی

ورزی نیز گیاهان پوششی درو شده و شد. در روش بدون خاک

زمینی مستقیمًا های سیبدر سطح خاک رها گردیدند و غده

هایی که در زمان کاشت گیاهان پوششی تهیه شده روی پشته

 بود، به صورت دستی کاشته شدند. 

  6فرعی شامل شش ردیف کاشت به طول  -هر کرت فرعی

شت ها روی خطوط کامتر و فاصله بوتهسانتی 75متر با فاصله 

 های اصلی با یکدیگر دومتر بود. فاصله بین کرتسانتی 25

 ها نیز سه متر منظور شد. متر و فاصله بین بلوک

های فیزیکی و شیمیایی خاک قبل از اجرای آزمایش، ویژگی

(. کود شیمیایی نیتروژنه بر اساس 1ول تعیین گردید )جد

ص کیلوگرم در هکتار نیتروژن خال 180آزمون خاک به میزان 

زمینی و از منبع اوره به صورت یک سوم قبل از کاشت سیب

 ید.ها به خاک اضافه گرددهی پای بوتهمابقی آن در زمان خاک

ها در اوایل گلدهی، برای همه عملیات خاکدهی پای بوته

 به طور یکنواخت و به صورت دستی انجام گرفت. تیمارها

رویشی پیش کشعلفهرز، از هایدر تیمار کنترل علف

ه درصد( با نام تجاری سنکور ب 70بیوزین )پودر وتابل متری

رویشی استفاده شد. گرم در هکتار به صورت پیش 750میزان 

های مشخص شده های مورد نظر با غلظتسمپاشی کرت

لیتر آب در  300ط سمپاش پشتی و حجم پاشش توس کشعلف

 کشعلف بهتر جذب برای پاشی،سم از هکتار انجام گرفت. بعد

ور سبک شد. همچنین در تیمار مذکور به منظ اقدام به آبیاری

ها نیز دهی پای بوتههرز، در زمان خاکهایکنترل کامل علف

 یک مرتبه اقدام به وجین دستی شد.

 استفاده از سیستمزمینی آبیاری با  بدر طول دوره رشد سی

 آبیاری بارانی کالسیک انجام شد.

هرز در هر تیمار در هایتوده علفجهت بررسی تنوع و زیست

، مترمربع 75/0×75/0زمینی با کوآدرات اواخر دوره رشد سیب

هرز شد. هایبرداری تصادفی از علفاقدام به نمونه

پس از شمارش به  هرز موجود در هر کوآدراتهایعلف

تفکیک گونه، جهت تعیین وزن خشک، در آون خشک شدند و 

ای های تنوع گونهبا استفاده از معادالت ذیل شاخص

 (.Booth et al., 2003هرز محاسبه گردید )هایعلف

 Shannon and Wienerوینر ) -( شاخص تنوع شانون1معادله )

index)                                        H= -∑ [Pi Ln(Pi)]s
i=1    

 Simpson Dominance( شاخص غالبیت سیمپسون )2معادله )

index)                                                   D=∑
ni(ni−1)

N(N−1)
 

  (Margalef indexمارگالف ) ی( شاخص غنا3معادله )

R=
S−1

Ln(N)
 

است که به  iبی افراد گونه فراوانی نس iPدر این معادالت، 

 صورت 
ni

N
= Pi شود، محاسبه میN تعداد کل افراد ،in  تعداد

است. تعداد گونه Sو  iگونه  افراد مربوط به

متری خاک(سانتي 0-30)عمق اجرای آزمايش خصوصیات فیزيکي و شیمیايي خاک محل آزمايش قبل از  -1جدول   

Table 1- Physical and chemical characteristics of experimental field soil before experiment conduction (soil depth 0-30 cm) 

Total N (%) K (ppm) P (ppm) OC (%) pH EC (dS.m-1) Soil Texture 
0.3 365 27.7 0.61 7.5 0.38 Sandy loam 
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زمینی در زمان رسیدگی گیری عملکرد غده سیبجهت اندازه

 کرت با رعایت اثر حاشیه، سطحی معادل دو مترمربع از هر

 های آن تعیین شد.برداشت و وزن غده

 T-testمقایسه میانگین زیست توده گیاهان پوششی با آزمون 

ها با صورت پذیرفت. تجزیه واریانس و مقایسه میانگین داده

ه انجام شد. مقایس Excelو رسم نمودارها با  SASافزار نرم

 5مال ای دانکن در سطح احتنیز با آزمون چند دامنهها میانگین

 درصد انجام شد.

 نتايج و بحث

 زيست توده گیاهان پوششي

تیمارهای گیاه پوششی از نظر مقدار ماده خشک تولیدی در 

 > Pداری نشان دادند )مرحله برگرداندن به خاک، تفاوت معنی

(. زیست توده حاصل از جو و ماشک در مرحله 0.05

گرم  277و  334ندن گیاه پوششی به خاک، به ترتیب برگردا

برابر زیست  21/1(. زیست توده جو 1در متر مربع بود )شکل 

توده ماشک بود. که یکی از دالیل آن سرعت رشد بیشتر گیاه 

جو و افزایش تجمع ماده خشک آن در مقایسه با گیاه ماشک 

دلیل باال تواند زنی باالی گیاه جو نیز میباشد. قدرت پنجهمی

( گزارش نمود 2011بودن زیست توده آن باشد. یاراحمدی )

 که مقدار زیست توده جو بیشتر از خلر بوده است.

های تنوع وزن خشک، تراکم بوته و شاخص

 زمینيقبل از کاشت سیب ،هرزهایعلف

درصد  58و  84تیمار گیاه پوششی جو و ماشک به ترتیب 

تیمار شاهد کاهش  هرز را نسبت بههایوزن خشک علف

ی هرز در تیمارهاهایدادند. میانگین کاهش تراکم بوته علف

 و 75گیاه پوششی جو و ماشک در مقایسه با شاهد به ترتیب 

ای (. میزان شاخص غنای گونه2درصد بود )جدول  53

 مارگالف در تیمار شاهد بیشتر از گیاه پوششی بود. گیاه

درصد  34و  71 پوششی جو و ماشک در مقایسه با شاهد

ای مارگالف را نشان دادند )جدول کاهش شاخص غنای گونه

ای (. با کاشت گیاه پوششی جو و ماشک میزان تنوع گونه2

ای هرزکاهش یافت. کاهش میزان تنوع گونههایعلف

هرز در تیمار جو و ماشک نسبت به تیمار شاهد به هایعلف

أثیر گیاه (. ت2درصد بود )جدول  31و  71ترتیب معادل 

پوششی بر میزان شاخص غالبیت سیمپسون افزایشی بود. به 

( در گیاه 68/0طوری که بیشترین میزان شاخص غالبیت )

 (.  2پوششی جو بدست آمد )جدول 

بین وزن خشک گیاه پوششی با تراکم و وزن خشک 

داری مشاهده گردید. به هرز رابطه منفی و معنیهایعلف

خشک گیاه پوششی تراکم و وزن طوری که با افزایش وزن 

 (.2کاهش یافت )شکل  هرزهایخشک علف

 

.(گرم در مترمربع)وزن خشک گیاهان پوششي در مرحله برگرداندن به خاک  -1شکل   

Figure 1- Cover crops dry weigh at returning stage of cover crops to the soil (gm-2). 
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در مرحله ، هرزهایوينر و غالبیت سیمپسون علف -مارگالف، تنوع شانون یهای غناتراکم بوته و شاخصمقايسه میانگین وزن خشک،  -2جدول 

 برگرداندن گیاه پوششي به خاک

Table 2- Mean comparison of weeds dry weight, plant density, Margalef Richness, Shannon-Weiner and Simpson Dominance diversity 

indices of weeds at returning stage of cover crops to the soil 

Simpson Dominance Index Shannon-

Weiner Index 
Margalef Index Weeds density 

(plant.m-2) 
Weeds dry weight 

(g.m-2) Cover crops 

0.133b 2.19a 2.35a 81.33a 93.33a Control 

0.297b 1.50b 1.56b 38.67b 39.33b Vetch 
0.677a 0.60c 0.68c 19.67c 14.67c Barley 

Means followed by the same letters in each column are not significantly different according to Duncan, s multiple range test (p>0.05). 

 

هرز در تیمارهای گیاه هایکاهش تنوع و وزن خشک علف

هرز هایپوششی جو و ماشک، این گیاهان را در کنترل علف

گیر جو در مقایسه کامالً موفق نشان داد. علت موفقیت چشم

توان به توانایی این گیاه در تولید زیست توده با ماشک را می

تر و عدم وجود ماشک به دلیل ایجاد کانوپی کمباال نسبت داد. 

در مقایسه با جو درکنترل  ،پوشش کافی سطح خاک

         صمدانی و همکاران .هرز تأثیر کمتری داشتهایعلف

(Samadani et al., 2005)  نیز اظهار داشتند که تیمارهای

اندازی چاودار و گندم به دلیل داشتن زیست توده و سایه

تیسدال و رل کردند. هرز را کنتهایبیشتر، بهتر از ماشک، علف

 97اظهار داشتند پوشش  (Tessdale et al., 1991) همکاران

درصد خاک توسط چاودار و ماشک موجب کاهش تراکم 

پوشش کمتر  در حالی که د،درصد گردی 75هرز به میزان علف

ثیری در کاهش تراکم أت ،درصد سطح خاک 42از 

 مچنین نگواجیو و همکارانه نداشت. هرزهایعلف

(Ngouagio et al., 2003)  هرز با هایعلف کنترلبیان داشتند

گیاه پوششی همبستگی دارد. نتایج تحقیقات  تودهزیستتولید 

نشان داد  (Mclenaghen et al., 1996) لناگن و همکارانمک

نچه توسط آبا  هرزهایکه مقدار پوشش زمین توسط علف

، به ال شده بود، نسبت عکس داردغشاهای پوششی گونه

طوری که در غیاب گیاه پوششی، میزان پوشش زمین توسط 

درصد  92درصد بود، در حالی که وقتی  52هرز ایهعلف

توسط  ندرصد زمی 4بود، تنها کلزا زمین زیر پوشش 

درصد  58امی که چاودار نگد و هشپوشیده  هرزهایعلف

 هرزهایدرصد زمین توسط علف 9زمین را پوشش داد، تنها 

 شد.شغال ا

 

 

 

.هرزهایگیاه پوششي با تراکم و وزن خشک علف زيست تودهرابطه رگرسیوني بین  -2شکل   

Figure 2- Regression relationship between cover crop biomass with weeds plant density and dry weight.  
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هرز در اواخر دوره رشد هایهای علفشناسايي گونه

 زمینيسیب

 اساس نتایج حاصل از این آزمایش، تعداد کل گونهبر 

 12زمینی هرز موجود در تیمارهای مختلف سیبهایعلف

های ها تعداد گونهخانواده بودند. در بین آن 9گونه و متعلق به 

گونه( بودند.  3برگ )گونه( بیشتر از باریک 9برگ )پهن

ره رشد هرز در اواخر دوهای علفبررسی درصد فراوانی گونه

قرمز و ارزن وحشی به خروس ریشهزمینی نشان داد، تاجسیب

 (.3هرز غالب مشاهده شدند )جدول هایعنوان علف

هرز هایهای تنوع علفوزن خشک، تراکم بوته، شاخص

 زمیني در اواخر دوره رشد سیب

 لفیقیکاربرد گیاه پوششی جو و ماشک توأم با کنترل ت

زی متداول توانست به طور ورهرز در روش خاکهایعلف

در روش  .(4)جدول  هرز را کنترل نمایندهایکامل علف

گیاه پوششی جو  لفیقی،ورزی متداول بدون کنترل تخاک

برگ پهن هرزهایبیشترین میزان کاهش وزن خشک علف

کاربرد گیاه پوششی  .(4)جدول  درصد( را دارا بود 19/59)

و ورزی حداقل خاکهای در روش لفیقی،توأم با کنترل ت

به  رابرگ پهن هرزهایعلف وزن خشک ،ورزیخاکبدون 

درصد در مقایسه با تیمار شاهد  45/83و  45/80ترتیب 

در  لفیقی،. گیاه پوششی بدون کنترل ت(6)جدول کاهش داد 

ورزی به ترتیب ورزی حداقل و بدون خاکسیستم خاک

را برگ پهن هرزهایدرصد وزن خشک علف 94/34و  14/23

 .(4)جدول  کاهش داد

کنترل تلفیقی  و ورزیخاک تیمارهای متقابل اثر بررسی

برگ هرز باریکهایوزن خشک علفنشان داد  هرزهایعلف

کنترل تلفیقی ورزی تحت تأثیر های مختلف خاکدر روش

وزن خشک قرار گرفت. میزان کاهش هرز هایعلف

در ل تلفیقی، های کنترروشبا  برگهرز باریکهایعلف

ورزی حداقل و متداول خاک ،ورزیهای بدون خاکروش

 15/63و  09/56، 22/47 ترتیببه نسبت به تیمار شاهد 

 (.5جدول درصد بود )

ی لفیقگیاه پوششی جو و ماشک توأم با ت استفاده از

 100ورزی متداول باعث کاهش در روش خاک هرزهایعلف

در روش  .(4 )جدول شد هرزهایدرصدی تراکم علف

از نظر  ماشک بین گیاه پوششی جو و ورزی متداولخاک

 داری مشاهدهمعنی اختالفبرگ هرز پهنهایتراکم بوته علف

 

زمینيهرز در اواخر دوره رشد سیبهای علففراواني نسبي گونه -3جدول   

Table 3- Relative abundance of weeds species in the late of potato growing season 

Relative abundance 

(%) Life Cycle Family Weed species Persian name No. 

36.38 annual Amaranthaceae Amaranthus retroflexus L. قرمزخروس ریشهتاج  1 
5.43 annual Amaranthaceae Amaranthus blitoides S. Watson خروس خوابیدهتاج  2 

18.07 annual Poaceae Setaria viridis L. 3 ارزن وحشی 

10.35 prenniel Convulvulaceae Convolvulus arvensis L. صحراییپیچک  4 
5.26 annual Zygophyllaceae Tribulus terrestris L. 5 خارخسک 

4.46 annual Chenopodiaceae Chenopodium album L. ترهسلمه  6 

10.35 prenniel Asteraceae Chondrilla juncea L. 7 قندرونک 

8.52 annual Poaceae Echinochloa cruso galli  L. 8 سوروف 
2.57 annual Chenopodiaceae Salsola kali L. شورعلف  9 

0.91 annual Malvaceae Hibiscus trionum  L. وزکق  10 
0.34 annual Solanaceae Solanum nigrum L. ریزیتاج  11 
2.51 prenniel Asteraceae Acroptilon repens (L.) Hidalgo 12 تلخه 
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 هرزهایعلفبوته تراکم  کاهش و میانگین درصد نشد

 47/39با کاربرد گیاه پوششی در مقایسه با شاهد برگ پهن

 ،ورزیو بدون خاک ورزی حداقلدرصد بود. در تیمار خاک

تراکم بوته  لفیقی،کاربرد گیاه پوششی توأم با کنترل ت

 19/77ترتیب در مقایسه با شاهد به برگ را هرز پهنهایعلف

 جو و ماشک پوششی اندرصد کاهش داد. گیاه  41/79و 

ورزی به ترتیب در سیستم بدون خاک ،یلفیقبدون کنترل ت

را برگ پهن هرزهایعلف تراکم بوتهدرصد  70/39و  88/55

 .(4ند )جدول کاهش داد

 ،ورزیدر روش بدون خاکهرز هایکنترل تلفیقی علف

ر مقایسه با تیمار شاهد به د متداولحداقل و ورزی خاک

هرز هایتراکم علفدرصد  50/62 و 57/62  ،15/52ترتیب 

 .(5)جدول  را کاهش دادبرگ باریک

هرز در تیمار گیاه پوششی هایغالبیت علف بیشترین شاخص

 کاهش یافته،ورزی خاک هایی در سیستملفیقم با کنترل تأتو

 .(4)جدول  مدآبدست 

کنترل تلفیقی ورزی و رهای خاکسی اثر متقابل تیمابرر

در وینر  -شانون نشان داد شاخص تنوع هرزهایعلف

کنترل تلفیقی ورزی تحت تأثیر های مختلف خاکروش

 -شانون قرار گرفت. میزان کاهش شاخص تنوعهرز هایعلف

های بدون در روشهای کنترل تلفیقی، روشبا  وینر

به تیمار شاهد  ورزی حداقل و متداول نسبتخاک ،ورزیخاک

 (.5جدول درصد بود ) 66/66و  74/61، 00/56 ترتیببه 

کنترل تلفیقی و  ورزیبررسی اثر متقابل تیمارهای خاک

در روش هرز هایکنترل تلفیقی علف هرز نشان داد،هایعلف

در مقایسه با  متداولحداقل و ورزی خاک ،ورزیبدون خاک

درصد  37/67 و 85/53  ،57/51تیمار شاهد به ترتیب 

 .(5)جدول  را کاهش دادشاخص غنای مارگالف 

 هرزهایعلف وینر -شاخص تنوع شانون ،کاربرد گیاه پوششی

و  حداقلورزی ورزی متداول، خاکخاک هایرا در تیمار

درصد  24/54و  78/33، 54ورزی به ترتیب بدون خاک

 (.6کاهش داد )جدول 

 

 

و برگ هرز پهنهایعلفتراکم، وزن خشک هرز بر هایعلف لفیقيگیاه پوششي و کنترل تورزی، خاک متقابل اثراتمقايسه میانیگن  -4جدول 

زمیني.هرز در اواخر دوره رشد سیبهایشاخص غالبیت علف  

Table 4- The interaction of tillage, cover crop and weeds integrated control on weeds dry weight, plant density and Simpson Dominance 

diversity index of weeds in the late of potato growing season 

Simpson Dominance 

Index 
Density of broad leave 

(plant.m-2) 
Weeds of broad 

leave (g.m-2) weeds integrated control Cover 

crop Tillage 

0.152fg 68.66a 538a Weed free 
Control 

No-tillage 

 

0.249def 20.66e 252e Weed control 
0.249def 41.33c 362bc Weed free 

Vetch 
0.546bc 17.33ef 106gh Weed control 
0.372cde 30.00d 339cd Weed free 

Barley 
0.690b 12.33fg 72h Weed control 
0.161fg 57.00b 399b Weed free 

Control 

Minimum-tillage 
0.258def 19.66e 238e Weed control 
0.175fg 37.33c 345cd Weed free 

Vetch 
0.685b 13.33fg 82h Weed control 
0.217ef 31.66d 304d Weed free 

Barley 
0.877a 13.00fg 74h Weed control 

0.374cde 19.00e 174f Weed free 
Control 

Conventional-

tillage 

0.424cd 11.33g 130fg Weed control 
0.415cd 12.67fg 131fg Weed free 

Vetch 
0g 0h 0i Weed control 

0.521bc 10g 71h Weed free 
Barley 

0g 0h 0i Weed control 

Means followed by the same letters in each column are not significantly different according to Duncan, s multiple range test (p>0.05). 
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مارگالف و تنوع  یشاخص غنابرگ، هرز باريکهایتراکم و وزن خشک علفبر  لفیقيکنترل تورزی و اثر متقابل خاک مقايسه میانگین -5جدول 

زمیني.هرز در اواخر دوره رشد سیبهایوينر علف -شانون  

Table 5- The interaction of tillage and weeds integrated control on weeds dry weight, plant density, Richness Margalef and Shannon-

Weiner diversity index of weeds in the late of potato growing season 

Shannon-Weiner 

Index 

Margalef 

Index 
Density of grasses 

(plant.m-2) 
Weeds of grasses 

(g.m-2) 
weeds integrated 

control 
Tillage 

1.782a 1.877a 12.77b 108.22b Weed free 
No-tillage 

0.784bc 0.909c 6.11d 56.88d Weed control 
1.780a 1.649b 19.11a 164.33a Weed free 

Minimum-tillage 
0.681c 0.761d 7.22cd 72.00c Weed control 
0.969b 1.03c 8.11c 76.67c Weed free 

Conventional-tillage 
0.323d 0.336e 2.44e 28.00e Weed control 

Means followed by the same letters in each column are not significantly different according to Duncan, s multiple range test (p>0.05). 
 

ورزی های مختلف خاکگیاهان پوششی در روش استفاده از

را در مقایسه با مارگالف غنای شاخص داری طور معنی به

غنای  شاخصکمترین میزان  که شاهد کاهش داد. به طوری

گیاه پوششی جو  باورزی متداول مارگالف در تیمار خاک

بدون بدست آمد. کاربرد گیاه پوششی جو و ماشک در روش 

و  66/61ورزی در مقایسه با تیمار شاهد به ترتیب خاک

را کاهش  هرزهایعلف مارگالف غنای شاخص صددر 38/45

 (.6جدول ) دادند

 لفیقیمقایسه میانگین اثرات متقابل گیاه پوششی و کنترل ت

وینر نشان داد که  -شاخص تنوع شانون بر هرزهایعلف

شاخص تنوع  لفیقی،کابرد گیاه پوششی توأم با کنترل ت

کاهش  صددر 52/87در مقایسه با تیمار شاهد  وینر را -شانون

درصد  47/19 لفیقی،داد. کاربرد  گیاه پوششی بدون کنترل ت

 (.7جدول ) دادوینر را کاهش  -شاخص تنوع شانون

 لفیقیمقایسه میانگین اثرات متقابل گیاه پوششی و کنترل ت

نشان داد که تیمار  شاخص غنای مارگالف هرز برهایعلف

اخص ش، کمترین لفیقیگیاه پوششی جو همراه با کنترل ت

ی در تیمارهای گیاه پوششی جو و لفیقرا داشت. کنترل تغنای 

شاخص غنای درصد  68/77و  25/87ماشک به ترتیب 

را نسبت به شاهد کاهش دادند. کاربرد گیاه پوششی  مارگالف

در مقایسه با تیمار شاهد به  ،یلفیقماشک بدون کنترل ت جو و

 ار شاخص غنای مارگالفدرصد  57/12و  22/28ترتیب 

 .(7)جدول  کاهش دادند

  

هرز در اواخر دوره رشد هایوينر علف -شاخص غنای مارگالف و تنوع شانونگیاه پوششي بر ورزی و خاک متقابل اثرمقايسه میانگین  -6جدول 

زمیني.سیب  

Table 6- The interaction of tillage and cover crops on Margalef Richness and Shannon-Weiner diversity indices of weeds in the late of potato 

growing season 

Shannon-Weiner Index Margalef Index Cover crops Tillage 

2.023a 1.873a Control No-tillage 

 1.015cd 1.023c Vetch 
0.812d 0.718d Barley 
1.588b 1.773a Control 

Minimum-tillage 1.160c 1.318b Vetch 
0.943cd 1.087c Barley 
1.012cd 1.072c Control 

Conventional-tillage 0.498e 0.550de Vetch 
0.428e 0.423e Barley 

Means followed by the same letters in each column are not significantly different according to Duncan, s multiple range test (p>0.05). 
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هرز در هایوينر علف -شاخص غنای مارگالف و تنوع شانونبر هرز هایعلف لفیقيو کنترل تگیاه پوششي  متقابل اثرمقايسه میانگین  -7جدول 

زمیني.اواخر دوره رشد سیب  

Table 7- The interaction of tillage and weeds integrated control on Margalef Richness and Shannon-Weiner diversity indices of weeds in the 

late of potato growing season 

Shannon-Weiner Index Margalef Index weeds integrated control Cover Crop 

1.724a 1.757a Weed free 
Control 

1.358b 1.389c Weed control 
1.506b 1.536b Weed free 

Vetch 
0.276c 0.392d Weed control 
1.301b 1.261c Weed free 

Barley 
0.154c 0.224e Weed control 

Means followed by the same letters in each column are not significantly different according to Duncan, s multiple range test (p>0.05). 

 

شخم سبب دفن شدن بسیاری از بذور موجود در سطح خاک 

. کاهدمی هرزهایعلف و تنوع شده و به این ترتیب از تراکم

گزارش کردند که  (Dorado et al., 1999) دورادو و همکاران

بیشتر  ،های بدون شخمی در روشرزههایتنوع و تراکم علف

گیاهان  .باشددار میناهن برگردآهای شخم با گاواز روش

را  هرزهایای علفبه طور قابل مالحظه پوششی جو و ماشک

ثیر أاز ت ، گیاه جوگیاهان پوششیکنترل کردند. در بین 

کنندگی بیشتری برخودار بود. گیاه جو ضمن پوشش کنترل

 یال حفظ طوالنی مدت بقایمناسب زمین در اوایل فصل، به دل

زنی و رشد هتر جواندر سطح زمین، قادر به مهار طوالنی

بر این های منتشر شده نیز داللت هرز بود. گزارشهایعلف

 ,Putnam) پوسندتر از گندمیان میودد که بقوالت زندار

1990; Garcia et al., 2007  .) برخی از پژوهشگران از جمله

، جلوگیری (Galloway & Weston, 1996) گالوی و وستون

را  هانآه خشک هرز و کاهش تولید مادهایاز رشد علف

نتیجه اثرات رقابتی و یا آللوپاتیک گیاهان پوششی ذکر 

اند که گیاه اند. سایر محققین هم به خوبی ثابت کردهکرده

 شودمی هرزهایپوششی باعث کاهش جمعیت علف

(Machado, 2007; Dhima et al., 2006; Liebman & 

Davis, 2000.)  ینه نشان دیگری نیز در این زم اتزمایشآنتایج

توجهی بقایای گیاهی در سطح که با نگهداری بخش قابل هداد

زنی خیلی از بذور ورزی، جوانهخاکبدون تم سخاک در سی

مختل شده که این امر منجر به کاهش تنوع  هرزهایعلف

       هرز در منطقه مورد نظر شد هایجامعه علف

Kurstjens, 2007)). ًیقی کنترل تلفدر تیمار  احتماال

هرز، عالوه بر هایو تنوع علفکاهش تراکم  هرز،هایعلف

به خاطر موفقیت عملیات  بیوزین بیشترمتری کشعلف کاربرد

شخم حفاظتی به دلیل بقایای  هایوجین بوده است. در سیستم

این . کاهش یابد کشعلفثیر أبیشتر گیاهی، ممکن است ت

 Lanfranconi et) نتایج با تحقیقات النفرانکونی و همکاران

al., 1993)  مطابقت دارد، نامبردگان مشاهده کردند که

داری بر کنترل ثیر معنیأوزین در شخم حفاظتی تبییمتر

نتایج این آزمایش همچنین مشخص  هرز نداشت.هایعلف

در هنگام استفاده از گیاهان  لفیقیهای تکرد که با اعمال کنترل

تر خواهد بود. اثرات گیاهان پوششی مطلوب ،پوششی

در  هرزهایثیر بر کاهش زیست توده کل علفأبیشترین ت

و کنترل تلفیقی  خر دوره رشد مربوط به تیمار گیاه پوششیواا

 و پوششیبود و این نتیجه نشان از اثرات هم افزایی بین گیاه 

 تیسدال و همکاران رابطهدارد. در این  کنترل تلفیقی

(Teasdale et al., 2005) ماسیونوز . ایج مشابهی رسیدندبه نت

اند که نیز نشان داده (Masiunas et al., 1995) و همکاران

در زمان استفاده از گیاهان  هرزهایعلف لفیقیکنترل ت

تواند پوششی مورد نیاز است. کاربرد گیاهان پوششی می

را در اوایل فصل رشد کنترل کند و  هرزهایعلف

 کشعلفتوان با مصرف اواخر فصل را می هرزهایعلف

 کشعلف(. به کارگیری شخم و Putnam, 1990کنترل کرد )

 شودها مینآهرز و تعداد هایزیاد باعث کاهش تنوع علف

(Bostrom & Fogelfors, 1999 .) حذف تنوع زیستی

ها توسط محققین کشعلفهای گیاهی با مصرف گونه
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. (Caporali & Onnis, 1992) مختلف گزارش شده است

ای نتایج نشان داد که کاشت گیاه پوششی غنای گونه

ورزی کاهش خاکمختلف های را در سیستم هرزهایعلف

های بدون ای در سیستمداده است. شدت کاهش غنای گونه

شاخص غالبیت سیمپسون نتایج کاماًل ورزی بیشتر بود. خاک

ای وینر و غنای گونه -های تنوع شانونمعکوسی با شاخص

کمترین مقدار شاخص غالبیت در تیمار بدون دهد. ان مینش

 ورزی حفاظتیهای خاکهرز و در سیستمهایعلفکنترل 

 تیمارهاالب در این غ هایحاصل شد، یعنی بیشترین گونه

زنی و گیاهان پوششی با ممانعت از جوانهموجود بوده است. 

هرز موجب غالب هایهای علفحذف تعداد زیادی از گونه

ها شدند. در صورتی که در تیمار ن تعداد کمی از گونهشد

های بیشتری هرز غالبیت در بین گونههایعدم کنترل علف

ای و تقسیم شده بود. با کاشت گیاه پوششی از غنای گونه

ای افزوده های تنوع، کاسته شد ولی بر غالبیت گونهشاخص

ز ( نیDemjanova et al., 2009شد. دمجانوا و همکاران )

هرز در سامانه هایگزارش کردند تنوع و تراکم بوته علف

ورزی حفاظتی کمتر های خاکورزی متداول از سامانهخاک

 ,Zewdie & Suwanketnikomبود. زودای و سانکتنیکام )

ورزی بر پویایی جمعیت ( اظهار داشتند که سامانه خاک2005

م داری دارد به طوری که تراکهرز تأثیر معنیهایعلف

ورزی ورزی نسبت به خاکخاکهرز در سامانه بیهایعلف

باشد و دلیل این پدیده را ورزی بیشتر میخاکمتداول و کم

 هرز بیشتر در روی خاک اظهار کردند.هایوجود بذر علف

 زمینيعملکرد غده سیب

تن در هکتار( در تیمار   74/63بیشترین عملکرد غده )

یاهان پوششی توأم با کنترل ورزی متداول با کاربرد گخاک

ورزی متداول (. در تیمار خاک3تلفیقی مشاهده شد )شکل 

کاربرد گیاهان پوششی ماشک و جو توأم با کنترل تلفیقی، 

درصد افزایش داد.  02/41و  81/55عملکرد غده را به ترتیب 

در شرایط بدون کنترل تلفیقی، در تیمار خاکورزی متداول، 

 12/19و ماشک به صورت میانگین،  کاربرد گیاه پوششی جو

نسبت به تیمار شاهد عملکرد غده را افزایش داد. در سیستم 

ورزی حداقل، گیاه پوششی همراه با کنترل تلفیقی، خاک

در مقایسه با تیمار شاهد عملکرد غده را افزایش داد.  54/106

ورزی، کاربرد گیاه پوششی ماشک و در سیستم بدون خاک

درصد عملکرد  111و  125ل تلفیقی به ترتیب جو توأم با کنتر

غده را افزایش داد. این نتایج نشان دهنده تأثیر بیشتر گیاه 

های بدون پوششی بر عملکرد غده مخصوصاً در سیستم

 (.3ورزی است )شکل خاک

هرز با عملکرد غده هایبین وزن خشک و تراکم علف

ه طوری داری وجود داشت. بزمینی رابطه منفی و معنیسیب

هرز عملکرد غده هایکه با افزایش تراکم و وزن خشک علف

 (.4زمینی کاهش یافت )شکل سیب

های هرز در سیستمهایافزایش تراکم و وزن خشک علف

 زمینیسبب کاهش عملکرد غده سیب ،ورزی حفاظتیخاک

ورزی حفاظتی عالوه بر رقابت های خاکدر سیستم گردید.

توان به فشردگی عملکرد را میهرز، علت کاهش هایعلف

خاک و فراهم نبودن شرایط مناسب برای رشد ریشه نسبت 

ورزی باال بودن میزان عملکرد غده در سیستم خاکداد. 

ه توان برا می لفیقیمتداول با کاربرد گیاه پوششی و کنترل ت

در کنترل و کنترل تلفیقی گیاه پوششی  باالیکارایی 

محققین گزارش ایش نسبت داد. موجود در آزم هرزهایعلف

کردند، گیاهان پوششی از طریق بهبود حاصلخیزی خاک و 

 هرز، سبب افزایش رشد و عملکردهایکنترل علف

آندرسون  (.Campiglia et al., 2009زمینی شدند )سیب

(Anderson, 2007 نیز در بررسی اثر گیاه پوششی ماشک )

عه ذرت، اظهار ورزی در مزرهای خاکای و سیستمخوشهگل

ورزی متداول، استفاده از گیاه داشت که در مقایسه با خاک

هرز مزرعه ذرت را هایورزی حفاظتی، علفپوششی و خاک

به طور قابل توجهی کنترل کرده و عملکرد آن را افزایش داد.

Archive of SID

www.SID.ir



 (1) 12هرز هایعلف مجله دانش(/ 1395) نیاحاجیو  احمدوند                                                                              74

   

 
.ورزیکهای مختلف خادر هکتار( در سیستم زمیني )تنهرز بر عملکرد غده سیبهایعلف لفیقياثرات گیاه پوششي و کنترل ت -3شکل   

Figure 3- Effect of cover crops and weeds integrated control on potato tuber yield (t ha-1) in different tillage systems.  

 

  

 میني.زعملکرد غده سیببا هرز های( علفB( و تراکم بوته )Aوزن خشک )رابطه رگرسیوني بین  -4شکل 

Figure 4- Regression relationship of weeds dry weight (A) and weeds plant density (B) with potato tuber yield. 
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ورزی کاربرد گیاه پوششی توأم با های مختلف خاکدر سیستم

هرز از خود هایکنترل تلفیقی پتانسیل خوبی در کنترل علف

زمینی با کاربرد گیاه بیشترین عملکرد غده سیبنشان داد. 

ورزی متداول پوششی توأم با کنترل تلفیقی در سیستم خاک

بدست آمد. احتماالً به دلیل کاهش رقابت بین گیاه زراعی و 

هرز در این سیستم و ایجاد بستر مناسب جهت رشد هایعلف

ورزی متداول افزایش ریشه، عملکرد غده در سیستم خاک

ه است. با توجه به اینکه تغییر شرایط فیزیکی خاک در یافت

باشد و این طرح به مدت یک مدت زمان طوالنی عملی می
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تری زمان بیشتری گیاهان پوششی کشت گردند، تأثیر مناسب
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Abstract 

Considering the importance of conservation tillage and reduction of herbicide in the sustainable management of 

agricultural systems, use of cover crops can be considered as an alternative or supplement to control of weeds. A field 

experiment was conducted at the Research Station of Agricultural Faculty, of Bu-Ali Sina University, in 2013. The 

experiment was carried out as a split- split plot based on a randomized complete blocks design with three replications. 

The treatments included tillage systems at three levels (conventional tillage, minimum tillage and no-tillage) as main 

plots, three levels of cover crop (Vetch (vica villosa Roth), barley (Hordeum vulgare L.) and without cover crop) as 

subplot, and two levels of integrated control of weeds (weed control and weed free) as sub-sub plots. Barley and vetch 

cover crops combined with integrated weed control in conventional tillage system could completely control the weeds. 

Application of cover crops in the conventional tillage, reduced tillage and no tillage systems reduced Shannon-Wiener 

diversity index of weeds by 54.24, 33.78 and 54.84 percent, respectively. Reduction rate of diversity index using 

integrated control in the conventional tillage, reduced tillage and no-tillage systems compared to the control by 66.66, 

61.74 and 56 percent, respectively. The highest tuber yield (63.74 Tons per hectare) was obtained in conventional 

tillage system application with vetch cover crop combined with integrated weed control that was about 55.81% more 

than that of no integrated weed control and no cover crops application, treatment. 

Key words: Conservation tillage, diversity indices, Shannon-Wiener, weed 
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