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 (Cicer arietinumهای هرز در مزرعه نخود )اثر مقادیر بقایای آفتابگردان بر تراکم و تنوع علف

 *3الناز ابراایمیانو  8، سرور یرم دل*7رربانعلی اسوی

 ب  ترتیب استادیار، استادیار و دانشجوی دکتری بوم شناسی زراعی گروه زراعت دانشكوه کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهو -3و  8، 7

e_ebrahimian63@yahoo.com* 

 

 چکید 
یر مختلف بقایای اای ارز در مارع  نخود تحت تأریر مصرف مقاداین آزمایش با اوف ارزیابی جمعیت، تراکک، وزن یش  و تنوا علف

اای کام  تصادفی در رالب طرح بلوك 7337-38آفتابگردان، در مارع  تحقیقاتی دانشكوه کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهو در سال زراعی 

اكتار  تن در 5/8اای اوایی آفتابگردان بر اسا  درصو بقایای انوام 766و  15، 56، 85با چهار تكرار اجرا شو. تیماراا شام  مصرف صفر، 

سازی زمین، مقادیر بقایای گیاای ب  یاك اضاف  گردیو. صفات مورد بررسی شام  تراکک، وزن یش  و شایب تنوا بودنو. بعو از آماده

برداری بودنو. نتایا نشان داد ک  ارر مقادیر بقایای آفتابگردان بر تراکک، وزن یش  و شایب اای ارز در دو مرحل  نمون وینر علف -شانون

 766( بود. با افاایش مصرف بقایای آفتابگردان از صفر تا ≥67/6pدار )اای ارز در ار دو مرحل  نمون  برداری معنیوینر علف -وا شانونتن

وینر  -ترین شایب تنوا شانون. پایین کااش یافت درصو 766برداری بیش از اای ارز در ار دو مرحل  نمون درصو تراکک و وزن یش  علف

درصو بقایای آفتابگردان ایتصای داشت. بوین ترتیب،  766برای تیمار   63/6و  8/6برداری ب  ترتیب با رز در مرحل  اول و دوم نمون اای اعلف

 توان مصرف بقایای آفتابگردان را ب  عنوان گیاای آللوپاتی  برایاای ارز میبا توج  ب  اامیت بكارگیری مویریت پایوار در کنترل علف

 اای ارز در نخود ب  عنوان یكی از حبوبات مهک مونرر ررار داد. کنترل علف

 وینر، مویریت پایوار علف ارز -آللوپاتی، حبوبات، شایب تنوا شانون اای کلیوی:وا ه
 

 

 مقدمه

حت ت حبوبات بعو از غالت مهمترین منبع تأمین پروتئین گیاای استنو ک  ب  دلی  کک تورع بودن و افاایش محتوی نیترو ن یاك

اا (. البت  بریی بررسی7330تااااابی و امكاران، -شونو )التأریر تثبیت بیولو یكی، گیاای مناسب در تناوب زراعی محسوب می

رچ  باشو. از طرف دیگر، اگاای ارز میای نسبتاً حسا  ب  علفمؤیو این مطلب است ک  نخود بویژه در ابتوای فص  رشو گون 

قاومت اای غیراوف، بروز مباشو، ولی از بین بردن گون بنای کاربرد سموم شیمیایی رااكاری مطمئن میاای ارز بر ممویریت علف

محیطی را ب  دنبال داشت  است. بوین ترتیب، امروزه توج  ب  سایر رااكاراای اکولو ی   -اای زیستاای ارز و آلودگیدر علف

 (. 7320اای ارز مونرر ررار گرفت  است )رایس، مویریت علف و پایوار نریر کاربرد بقایای گیااان آللوپاتی  برای

( 7323(، آفتابگردان )لیتر، 7311اای ارز تحت تأریر کاربرد بقایای بریی گیااان امچون یوالف )فی و دیوك، توانائی کنترل علف

اای ست توده بسیاری از گون ( کااش تراکک و زی7323( گاار  شوه است. پیوتنام و دیفران  )7323و سویا )رز و امكاران، 

اای ارز را با استفاده از بقایای سورگوم، جو، یوالف، گنوم و چاودار گاار  نمودنو. بقایای آفتابگردان حاوی مواد علف

گردد )صادری و اای ارز میزنی و رشو گیااچ  تعواد زیادی از گون آللوکمیكال محلول در آب است ک  باع  ممانعت از جوان 

اای اوایی آفتابگردان بر تراکک، وزن یش  و (. بنابراین، این آزمایش با اوف بررسی تأریر مقادیر بقایای انوام8666ان، امكار

 اای ارز در مارع  نخود شو.شایب تنوا شانون علف
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 هامواد و روش

اای در رالب طرح بلوك 7337-38 این آزمایش در مارع  تحقیقاتی دانشكوه کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهو در سال زراعی

اای اوایی آفتابگردان بر درصو بقایای انوام 766و  15، 56، 85کام  تصادفی با چهار تكرار اجرا شو. تیماراا شام  مصرف صفر، 

متری مخلو( سانتی 6-36سازی زمین، مقادیر بقایای گیاای ب  یاك اضاف  شو و با عمق تن در اكتار بودنو. بعو از آماده 5/8اسا  

بوت  در متر مربع( در افت   30/33متر )تراکک سانتی 86گردیو. کاشت دستی نخود روی پنا ردیف ی  متری با فاصل  بین ردیف 

اای بعوی ب  فاصل  افت روز یكبار ب  شیوه نشتی صورت گرفت. آیر بهمن ماه انجام شو. اولین آبیاری پس از کاشت و آبیاری

متر مربع در دو مرحلة امامان با کاشت و اواس  فص  رشو  15/6× 15/6اای ارز با کوادراتی ب  ابعاد ت علفبرداری از جمعینمون 

  در آون شمار  و ب  طور جواگان برگبرگ و پهناای ارز ب  تفكی  گون  باری )امامان با بست  شون کانوپی( انجام شو. علف

گیری گردیو. شایب شانون بر اسا  معادل  گلیسمن اا انوازهوزن یش  آنساعت ررار داده شونو و  02بموت  C◦15با دمای 

 استفاده شو.  SAS 9.0( ازLSDاا )آزمون ( محاسب  شو. برای تجای  و مقایس  میانگین داده7331)
 

 

 نتایج و بحث

ری ار دو مرحل  نمون  بردااای ارز در وینر علف -ارر مقادیر بقایای آفتابگردان بر تراکک، وزن یش  و شایب تنوا شانون

 (. 7بود )جوول  (≥67/6p)دار معنی
 

 اای ارزفوینر عل-نتایا آنالیاواریانس ارر مقادیر بقایای آفتابگردان بر تراکک، وزن یش  و شایب تنوا شانون -1جدول 

منابع 

 تغییرات

درجه 

 آزادی

 روین-شاخص تنوع شانون های هرزوزن خشک علف های هرزتراکم علف

 مرحله دوم مرحله اول مرحله دوم مرحله اول مرحله دوم مرحله اول

 ns20/770 ns35/26 ns23/32 *683/6 ns660/6 03/330* 3 تكرار

 320/6** 36/6** 83/70073** 37/71525** 33/0571** 17/70033** 0 تیمار

 660/6 660/6 63/00 72/17 01/02 38/32 78 یطا

 - - - - - - 73 ک 

 20/73 38/77 50/77 81/3 85/70 18/73 (یرات )درصدضریب تغی

nsدار در سطح احتمال پنا و ی  درصودار و معنی، * و **: ب  ترتیب نشانوانوه غیرمعنی 
 

درصو  766برداری بیش از اای ارز در ار دو مرحل  نمون درصو تراکک علف 766با افاایش مصرف بقایای آفتابگردان از صفر تا 

درصو  766گون  در متر مربع در تیمار  6/3و  01/70ب  طوریك  کمترین تراکک برای مراح  اول و دوم ب  ترتیب با کااش یافت؛ 

زنی ( با کااش جوان 8660اای آفتابگردان )برنات و امكاران، اا در بقایای انوام(. وجود فن 7بقایای آفتابگردان مشااوه شو )شك  

( گاار  نمودنو ک  افاایش غلرت عصاره آبی 7321ها شوه است. اروجی و امكاران )اای ارز، موجب کااش تراکک آنعلف

 زنی تاج یرو  شو.اای اوایی آفتابگردان باع  ممانعت از جوان انوام
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 برداریاای ارز در مرحل  اول و دوم نمون ارر میاان برگشت بقایای آفتابگردان بر تراکک علف -1شکل 

 (.≥65/6p) باشنومیداری تفاوت معنیدارای  LSDف متفاوت برای ار جاء بر اسا  آزمون اای دارای حرومیانگین
 

برداری را بیش از اای ارز در ار دو مرحل  نمون درصو کااش وزن یش  علف 766افاایش مصرف بقایای آفتابگردان از صفر تا 

گرم در  7/0و  6/37اای ارز ب  ترتیب با ن یش  علفبرداری کمترین وزدرصو موجب گردیو. در مرحل  اول و دوم نمون  766

اای ارز احتماالً مربو( ب  کااش (. کااش زیست توده علف8درصو بقایای آفتابگردان مشااوه شو )شك   766متر مربع در تیمار 

( 7323  و امكارار، یالقاءکننوه رشو ریش  و دیالت در تنفس و فسفریل  شون اکسیواتیو )کون تولیوتقسیک سلولی، کااش میاان 

( دریافتنو ک  مواد آللوشیمیایی موجود در 8661باشو. جیازدوس  و امكاران )تحت تأریر یاصیت آللوپاتی بقایای آفتابگردان می

ز را ب  دنبال اای ارک  در نتیج  کااش رشو علف شواای اکسیژن برگ با افاایش نفوذپ یری غشاء باع  افاایش تولیو رادیكال

 . شتدا
 واحو وزن یش  گرم در متر مربع و ن  تعواد. در گراف اصالح شود.

 
 

 
  برداریاای ارز در مرحل  اول و دوم نمون ارر میاان برگشت بقایای آفتابگردان بر وزن یش  علف -2شکل 

 (.≥65/6p) باشنومیداری تفاوت معنیدارای  LSDاای دارای حروف متفاوت برای ار جاء بر اسا  آزمون میانگین
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درصو  766برداری با افاایش کاربرد بقایای آفتابگردان از صفر تا اای ارز در ار دو مرحل  نمون وینر علف-شایب تنوا شانون

رداری باای ارز در مرحل  اول و دوم نمون وینر علف -ترین شایب تنوا شانوندرصو کااش یافت؛ ب  طوریك  پایین 766بیش از 

اای اای مویریت علف(. از آنجا ک  رو 3درصو بقایای آفتابگردان ایتصای داشت )شك   766تیمار  ب   63/6 و 8/6ب  ترتیب با 

(، ل ا با 8667شود )منالو و امكاران، اای نایواست  در ماارا محسوب میترین عوام  ت ییردانوه جمعیت این گون ارز، اصلی

اای ارز را کااش داد و از این طریق عالوه بر کااش یت و تراکک نسبی گون توان جمعانتخاب و اجرای مویریت صحیح زراعی می

 اای زیست محیطی گردیو.اای تولیو موجب کااش آلودگیااین 
 

 
 برداریاای ارز در مرحل  اول و دوم نمون وینر علف -ارر میاان برگشت بقایای آفتابگردان بر شایب تنوا شانون -3شکل 

 (.≥65/6pداری نوارنو )تفاوت معنی LSDحروف متفاوت برای ار جاء بر اسا  آزمون اای دارای میانگین
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