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تأثیر گیاهان پوششی و کنترل تلفیقی بر مدیریت علفهایهرز و عملکرد غده سیبزمینی در
سیستمهای مختلف خاکورزی
گودرز احمدوند ،*1سمیه

حاجینیا2

 -1دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلیسینا همدان -2دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلیسینا

تاریخ دریافت94/12/20 :
تاریخ پذیرش95/10/1 :

چکیده
با توجه به اهمیت کاهش خاکورزی و کاهش مصرف علفکشها در مدیریت پایدار نظامهای کشاورزی ،استفاده از گیاهان پوششی را میتوان به عنوان جایگزین
یا مکملی برای کنترل علفهایهرز در نظر گرفت .بدین منظور آزمایشی در سال زراعی  1391-92در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا به
صورت کرتهای دوبار خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار ،اجرا شد .تیمارهای آزمایش شامل سیستمهای خاکورزی در سه سطح
(خاکورزی متداول ،خاکورزی حداقل و بدون خاکورزی) در کرتهای اصلی ،کاربرد گیاهان پوششی در سه سطح (گیاه پوششی جو (،)Hordeum vulgare L.
ماشک ( )vica villosa rothو شاهد) در کرتهای فرعی و کنترل تلفیقی علفهایهرز در دو سطح (کنترل و عدم کنترل علفهایهرز) در کرتهای فرعی-
فرعی قرار گرفتند .کاربرد گیاهان پوششی جو و ماشک توأم با کنترل تلفیقی علفهایهرز در روش خاکورزی متداول توانست به طور کامل علفهایهرز را
کنترل نمایند .کاربرد گیاهان پوششی در تیمار خاکورزی متداول ،خاکورزی حداقل و بدون خاکورزی ،شاخص تنوع شانون -وینر علفهایهرز را به ترتیب
 33/78 ،54/24و  54/48درصد کاهش داد .میزان کاهش شاخص تنوع شانون -وینر با کاربرد کنترل تلفیقی در روشهای خاکورزی متداول ،خاکورزی کاهش
یافته و بدون خاکورزی نسبت به تیمار شاهد به ترتیب  61/74 ،66/66و  56درصد بود .بیشترین عملکرد غده ( 63/74تن در هکتار) در روش خاکورزی متداول
با کاربرد گیاه پوششی ماشک توأم با کنترل تلفیقی علفهایهرز بدست آمد که  55/81درصد نسبت به شاهد بدون کنترل علفهرز و گیاه پوششی افزایش
داشت.
واژههای کلیدی :خاکورزی حفاظتی ،شاخصهای تنوع ،شانون -وینر ،علفهرز
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نهایت کاربرد بهینۀ علفکشها ،قابل انجام است (

مقدمه

.)et al., 2013

علفهایهرز یکی از مهمترین عوامل محدودکننده تولید در
زراعت سیبزمینی به شمار میروند .به طوری که برآورد
شده است علفهایهرز ساالنه حدود  36تا  80درصد
عملکرد سیبزمینی را کاهش میدهند (

Brainard

& Nelson

.)Thoreson, 1981

گیاهان پوششی میتوانند به عنوان شیوه مهم در کنترل
علفهایهرز ،در سیستمهای خاکورزی کاهشیافته استفاده
شوند ( .)Norsworthy et al., 2011گیاهان پوششی و بقایای
آنها از رشد علفهایهرز به وسیله تغییر نور و دما
جلوگیری میکنند و یک مانع فیزیکی برای خروج گیاهچه

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

علفهایهرز به وجود میآورند (

تنوع گونهای علفهایهرز ،نقش بسیار مهمی در کاهش

 .)2002همچنین این گیاهان به وسیله آزاد کردن مواد

خسارت آنها خواهد داشت .مدیریت علفهایهرز در اکثر

آللوپاتیک از رشد علفهایهرز جلوگیری میکنند

مناطق تولید سیبزمینی با ترکیبی از شخم قبل از کاشت،

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

مصرف علفکشهای پیشرویشی و پسرویشی و عملیات

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

( & Felix

پوششی با حداکثر تولید زیستتوده و خاصیت دگرآسیبی

 .)Boydston, 2009اگر چه شخم میتواند به طور موثری

سبب کاهش رشد علفهایهرز در سیستمهای خاکورزی

علفهایهرز را کنترل کند ،اما باال بودن ارزش سوخت و نیاز

حفاظتی بدون کاربرد علفکش شدند .کومار و همکاران

به حفاظت خاک از جمله عواملی است که باعث وارد شدن

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

شخمهای حفاظتی در سیستم تولید محصوالت زراعی گردید

علفهایهرز در سیستم کشت گندم بدون خاکورزی شد.

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

در تحقیقات دیگری گزارش شد ،بقایای گیاهان پوششی در

توجه در سیستمهای خاکورزی حفاظتی ،خسارت ناشی از

سیستم خاکورزی حفاظتی سبب کنترل علفهایهرز در

علفهایهرز میباشد ( .)Cavigelli et al., 2008گزارشها

گیاهان زراعی ،سویا و پنبه میشود (

نشان میدهد خاکورزی متداول ،جمعیت علفهایهرز را

.)Norsworthy et al., 2011

خاکدهی قبل از بستهشدن کانوپی صورت میگیرد

کاهش میدهد و بسیاری از سیستمهای شخم حفاظتی تکیه
اساسی بر مدیریت علفهایهرز بر پایه مصرف علفکش
دارند ( .)Brainard et al., 2013در سیستمهای خاکورزی
حفاظتی کاربرد بسیار زیاد علفکشها منجر به افزایش
مقاومت علفهایهرز به علفکش شده است ،که در نتیجه
هزینههای تولید را افزایش و تأثیر نامطلوب بر محیط زیست
دارند ( .)Price et al., 2011بنابراین کنترل علفهای در
سامانههای با خاکورزی کاهشیافته با راهکارهایی چون
مدیریت مناسب بقایای گیاهی ،استفاده از گیاهان پوششی،
تناوب زراعی ،تناوب خاکورزی کاهش یافته و متداول و در

Hartwig & Ammon,

;Price et al., 2006

گرچه گیاهان پوششی به عنوان یک جزء مهم مدیریت
اکولوژیکی علفهایهرز در سیستمهای خاکورزی حفاظتی
میباشند ولی به خصوص در مناطق سرد که پتانسیل
زیستتوده آن زیاد نیست نمیتوانند به طور کامل
علفهایهرز را کنترل کنند و استفاده از علفکشها را
میتوان به عنوان تکمیلکننده کنترل علفهایهرز در نظر
گرفت ( .)Legere et al., 2013رایجترین علفکش مورد
استفاده در زراعت سیبزمینی متریبیوزین (سنکور) است .که
به صورت قبل از کاشت و یا پس از رویش سیبزمینی
استفاده میشود .ابرلین و همکاران ()Eberlein et al., 1997
بیان کردند که کنترل علفهایهرز در  85تا  95درصد از

65

تأثیر گیاهان پوششی و کنترل تلفیقی بر ...
اراضی زیر کشت سیبزمینی ،با علفکش متریبیوزین انجام

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

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

 32دقیقه شرقی اجرا گردید .آزمایش به صورت کرتهای

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

دوبار خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با

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

سه تکرار انجام شد .کرتهای اصلی شامل شیوه خاکورزی

علفهایهرز را در مقایسه با شاهد (بدون گیاه پوششی)

در زمان برگردانیدن گیاهان پوششی به خاک ،در سه سطح

کاهش دادند.

(خاکورزی متداول ،خاکورزی حداقل و بدون خاکورزی)،

به طور معمول تجزیه و تحلیل جامعه علفهایهرز با محاسبه
شاخصهایی چون شاخص تنوع شانون -وینر ،شاخص غنای
گونهای و شاخص غالبیت سیمپسون انجام میشود .شاخص
تنوع شانون -وینر رایجترین شاخص مورد استفاده برای بیان

کرتهای فرعی شامل سه سطح گیاه پوششی (بدون گیاه
پوششی ،گیاه پوششی جو ( )Hordeum vulgare L.و گیاه
پوششی ماشک ( ))Vicia villosa L.و کرتهای فرعی -فرعی
نیز شامل کنترل و عدم کنترل علفهایهرز ،بود.

تنوع در جوامع گیاهی محسوب میشود .با افزایش تنوع در

بعد از عملیات آمادهسازی زمین ،شامل شخم با گاوآهن

جامعه گیاهی بر مقدار این شاخص نیز افزوده میشود و این

برگرداندار ،دیسک و ماله ،بذر گیاهان پوششی جو رقم استار

شاخص بر اساس غنای گونهای و فراوانی نسبی گونهها

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

محاسبه میشود ( .)Noruzzadeh et al., 2009شاخص

 80کیلوگرم در هکتار در تاریخ  28اسفند  1391به صورت

غالبیت در حقیقت عکس شاخص تنوع به شمار میرود ،به

دستی در سطح زمین پخش و سپس برای تیمارهای

نحوی که زیادتر بودن شاخص غالبیت نشاندهنده کاهش

خاکورزی متداول و خاکورزی حداقل ،به وسیله هرس

تنوع و محدود شدن جامعه گیاهی به چندین گونه غالب

دندانهدار با خاک مخلوط شد و برای تیمار بدون خاکورزی

میباشد (.)Padarlo et al., 2008

نیز با استفاده از فاروئر ،ضمن مخلوط کردن بذرها با خاک،

با توجه به این که استفاده از روشهای خاکورزی متداول و

جوی و پشتههایی با فاصله  75سانتیمتر ایجاد شد.

علفکشها ،ضمن اینکه پرهزینه هستند ،عملیات خاکورزی

به منظور بررسی زیستتوده تولیدی گیاهان پوششی و تأثیر

میتواند در بلند مدت موجب فرسایش خاک و همچنین

آنها بر جمعیت و تنوع گونهای علفهایهرز ،قبل از

اثرات منفی روی ساختمان خاک و پایداری داشته باشد

برگرداندن گیاهان پوششی به خاک ،اقدام به نمونهبرداری

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

تصادفی با کوادرات  1×1مترمربع از تیمارها شد.

با هدف بررسی اثر گیاهان پوششی و استفاده از کنترل تلفیقی

علفهایهرز موجود در هر کوادرات پس از شمارش ،به

علفهایهرز بر شاخصهای اکولوژیکی علفهایهرز و

تفکیک گونه ،جهت اندازهگیری زیستتوده به مدت 48

عملکرد سیبزمینی در سیستمهای مختلف خاکورزی انجام

ساعت در آون در دمای  75درجه سانتیگراد ،خشک و توزین

شده است.

گردیدند ،همچنین وزن خشک اندامهای هوایی گیاهان

مواد و روشها

پوششی در هر کرت نیز به روش مذکور ،اندازهگیری شد.

آزمایش در سال زراعی  1391-92در مزرعه تحقیقاتی
دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا واقع در روستای
دستجرد با ارتفاع  1741متر از سطح دریا ،عرض جغرافیایی

در اواخر اردیبهشت ماه  ،1392گیاهان پوششی در مرحله
گلدهی به طور همزمان ،در تیمار خاکورزی متداول و
حداقل به خاک برگردانیده و در تیمار بدون خاکورزی درو و
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در سطح خاک رها شدند و پس از آن کشت سیبزمینی رقم

در تیمار کنترل علفهایهرز ،از علفکش پیشرویشی

آگریا در تاریخ چهارم خرداد ماه  1392به صورت دستی انجام

متریبیوزین (پودر وتابل  70درصد) با نام تجاری سنکور به

گردید.

میزان  750گرم در هکتار به صورت پیشرویشی استفاده شد.

در روش خاکورزی متداول گیاهان پوششی توسط گاوآهن

سمپاشی کرتهای مورد نظر با غلظتهای مشخص شده
علفکش توسط سمپاش پشتی و حجم پاشش  300لیتر آب در

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

هکتار انجام گرفت .بعد از سمپاشی ،برای جذب بهتر علفکش

عملیات تکمیلی تهیه بستر بذر شامل دو بار دیسک عمود برهم،

اقدام به آبیاری سبک شد .همچنین در تیمار مذکور به منظور

و ایجاد جوی و پشتههایی به فاصله  75سانتیمتر ،کاشت

کنترل کامل علفهایهرز ،در زمان خاکدهی پای بوتهها نیز

سیبزمینی به صورت دستی انجام شد .در روش خاکورزی

یک مرتبه اقدام به وجین دستی شد.

حداقل نیز گیاهان پوششی با استفاده از گاوآهن قلمی شخم زده
شدند به طوری که حداقل  50درصد از بقایای آنها روی سطح

در طول دوره رشد سیبزمینی آبیاری با استفاده از سیستم

خاک باقی مانده بود .سپس جوی و پشتههایی به فاصله 75

آبیاری بارانی کالسیک انجام شد.

سانتیمتر ایجاد و کاشت سیبزمینی به صورت دستی انجام

جهت بررسی تنوع و زیستتوده علفهایهرز در هر تیمار در

شد .در روش بدون خاکورزی نیز گیاهان پوششی درو شده و

اواخر دوره رشد سیبزمینی با کوآدرات  0/75×0/75مترمربع،

در سطح خاک رها گردیدند و غدههای سیبزمینی مستقیم ًا

اقدام به نمونهبرداری تصادفی از علفهایهرز شد.

روی پشتههایی که در زمان کاشت گیاهان پوششی تهیه شده

علفهایهرز موجود در هر کوآدرات پس از شمارش به

بود ،به صورت دستی کاشته شدند.

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

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

با استفاده از معادالت ذیل شاخصهای تنوع گونهای

متر با فاصله  75سانتیمتر و فاصله بوتهها روی خطوط کاشت

علفهایهرز محاسبه گردید (.)Booth et al., 2003

 25سانتیمتر بود .فاصله بین کرتهای اصلی با یکدیگر دو

معادله ( )1شاخص تنوع شانون -وینر ( Shannon and Wiener

متر و فاصله بین بلوکها نیز سه متر منظور شد.

)index

قبل از اجرای آزمایش ،ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک

معادله ( )2شاخص غالبیت سیمپسون

تعیین گردید (جدول  .)1کود شیمیایی نیتروژنه بر اساس

]) H= -∑si=1[Pi Ln(Pi
( Simpson Dominance
)ni(ni−1

)index

آزمون خاک به میزان  180کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص

)N(N−1

∑=D

معادله ( )3شاخص غنای مارگالف ()Margalef index

از منبع اوره به صورت یک سوم قبل از کاشت سیبزمینی و

S−1

مابقی آن در زمان خاکدهی پای بوتهها به خاک اضافه گردید.

)Ln(N

عملیات خاکدهی پای بوتهها در اوایل گلدهی ،برای همه

=R

در این معادالت Pi ،فراوانی نسبی افراد گونه  iاست که به

صورت  Pi = nNiمحاسبه میشود N ،تعداد کل افراد ni ،تعداد

تیمارها به طور یکنواخت و به صورت دستی انجام گرفت.

افراد مربوط به گونه  iو  Sتعداد گونه است.
جدول  -1خصوصیات فیزيکي و شیمیايي خاک محل آزمايش قبل از اجرای آزمايش (عمق  0-30سانتيمتری خاک)
)Table 1- Physical and chemical characteristics of experimental field soil before experiment conduction (soil depth 0-30 cm
Soil Texture

)EC (dS.m-1

pH

)OC (%

)P (ppm

)K (ppm

)Total N (%

Sandy loam

0.38

7.5

0.61

27.7

365

0.3

67

تأثیر گیاهان پوششی و کنترل تلفیقی بر ...
جهت اندازهگیری عملکرد غده سیبزمینی در زمان رسیدگی
از هر کرت با رعایت اثر حاشیه ،سطحی معادل دو مترمربع

علفهایهرز ،قبل از کاشت سیبزمیني
تیمار گیاه پوششی جو و ماشک به ترتیب  84و  58درصد

برداشت و وزن غدههای آن تعیین شد.
مقایسه میانگین زیست توده گیاهان پوششی با آزمون

وزن خشک ،تراکم بوته و شاخصهای تنوع

T-test

صورت پذیرفت .تجزیه واریانس و مقایسه میانگین دادهها با
نرمافزار  SASو رسم نمودارها با  Excelانجام شد .مقایسه
میانگینها نیز با آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال 5
درصد انجام شد.

وزن خشک علفهایهرز را نسبت به تیمار شاهد کاهش
دادند .میانگین کاهش تراکم بوته علفهایهرز در تیمارهای
گیاه پوششی جو و ماشک در مقایسه با شاهد به ترتیب  75و
 53درصد بود (جدول  .)2میزان شاخص غنای گونهای
مارگالف در تیمار شاهد بیشتر از گیاه پوششی بود .گیاه
پوششی جو و ماشک در مقایسه با شاهد  71و  34درصد

نتايج و بحث

کاهش شاخص غنای گونهای مارگالف را نشان دادند (جدول

زيست توده گیاهان پوششي

 .)2با کاشت گیاه پوششی جو و ماشک میزان تنوع گونهای

تیمارهای گیاه پوششی از نظر مقدار ماده خشک تولیدی در
مرحله برگرداندن به خاک ،تفاوت معنیداری نشان دادند ( < P

 .)0.05زیست توده حاصل از جو و ماشک در مرحله
برگرداندن گیاه پوششی به خاک ،به ترتیب  334و  277گرم
در متر مربع بود (شکل  .)1زیست توده جو  1/21برابر زیست
توده ماشک بود .که یکی از دالیل آن سرعت رشد بیشتر گیاه
جو و افزایش تجمع ماده خشک آن در مقایسه با گیاه ماشک
میباشد .قدرت پنجهزنی باالی گیاه جو نیز میتواند دلیل باال
بودن زیست توده آن باشد .یاراحمدی ( )2011گزارش نمود
که مقدار زیست توده جو بیشتر از خلر بوده است.

علفهایهرزکاهش یافت .کاهش میزان تنوع گونهای
علفهایهرز در تیمار جو و ماشک نسبت به تیمار شاهد به
ترتیب معادل  71و  31درصد بود (جدول  .)2تأثیر گیاه
پوششی بر میزان شاخص غالبیت سیمپسون افزایشی بود .به
طوری که بیشترین میزان شاخص غالبیت ( )0/68در گیاه
پوششی جو بدست آمد (جدول .)2
بین وزن خشک گیاه پوششی با تراکم و وزن خشک
علفهایهرز رابطه منفی و معنیداری مشاهده گردید .به
طوری که با افزایش وزن خشک گیاه پوششی تراکم و وزن
خشک علفهایهرز کاهش یافت (شکل .)2

شکل  -1وزن خشک گیاهان پوششي در مرحله برگرداندن به خاک (گرم در مترمربع).
Figure 1- Cover crops dry weigh at returning stage of cover crops to the soil (gm-2).
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جدول  -2مقايسه میانگین وزن خشک ،تراکم بوته و شاخصهای غنای مارگالف ،تنوع شانون -وينر و غالبیت سیمپسون علفهایهرز ،در مرحله
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

ShannonWeiner Index

Margalef Index

0.133b
0.297b
0.677a

2.19a
1.50b
0.60c

2.35a
1.56b
0.68c

Weeds dry weight
)(g.m-2
93.33a
39.33b
14.67c

Weeds density
)(plant.m-2
81.33a
38.67b
19.67c

Cover crops
Control
Vetch
Barley

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

کاهش تنوع و وزن خشک علفهایهرز در تیمارهای گیاه

از  42درصد سطح خاک ،تأثیری در کاهش تراکم

پوششی جو و ماشک ،این گیاهان را در کنترل علفهایهرز

علفهایهرز نداشت .همچنین نگواجیو و همکاران

کامالً موفق نشان داد .علت موفقیت چشمگیر جو در مقایسه

( )Ngouagio et al., 2003بیان داشتند کنترل علفهایهرز با

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

تولید زیستتوده گیاه پوششی همبستگی دارد .نتایج تحقیقات

باال نسبت داد .ماشک به دلیل ایجاد کانوپی کمتر و عدم وجود

مکلناگن و همکاران ( )Mclenaghen et al., 1996نشان داد

پوشش کافی سطح خاک ،در مقایسه با جو درکنترل

که مقدار پوشش زمین توسط علفهایهرز با آنچه توسط

علفهایهرز تأثیر کمتری داشت .صمدانی و همکاران

گونههای پوششی اشغال شده بود ،نسبت عکس دارد ،به

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

طوری که در غیاب گیاه پوششی ،میزان پوشش زمین توسط

چاودار و گندم به دلیل داشتن زیست توده و سایهاندازی

علفهایهرز  52درصد بود ،در حالی که وقتی  92درصد

بیشتر ،بهتر از ماشک ،علفهایهرز را کنترل کردند .تیسدال و

زمین زیر پوشش کلزا بود ،تنها  4درصد زمین توسط

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

علفهایهرز پوشیده شد و هنگامی که چاودار  58درصد

درصد خاک توسط چاودار و ماشک موجب کاهش تراکم

زمین را پوشش داد ،تنها  9درصد زمین توسط علفهایهرز

علفهرز به میزان  75درصد گردید ،در حالی که پوشش کمتر

اشغال شد.

)Weeds density (plant.m-2

Dry weight

y = -0.1749x + 82.176
**R² = 0.97

y = -0.2226x + 94.451
**R² = 0.97
400

300
)(g.m-2

200

100

)Weeds dry weight (g.m-2

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Density

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

Cover crops dry weight

شکل  -2رابطه رگرسیوني بین زيست توده گیاه پوششي با تراکم و وزن خشک علفهایهرز.
Figure 2- Regression relationship between cover crop biomass with weeds plant density and dry weight.
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شناسايي گونههای علفهایهرز در اواخر دوره رشد

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

سیبزمیني

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

بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش ،تعداد کل گونه

سیستم خاکورزی حداقل و بدون خاکورزی به ترتیب

علفهایهرز موجود در تیمارهای مختلف سیبزمینی 12

 23/14و  34/94درصد وزن خشک علفهایهرز پهنبرگ را

گونه و متعلق به  9خانواده بودند .در بین آنها تعداد گونههای

کاهش داد (جدول .)4

پهنبرگ ( 9گونه) بیشتر از باریکبرگ ( 3گونه) بودند.

بررسی اثر متقابل تیمارهای خاکورزی و کنترل تلفیقی

بررسی درصد فراوانی گونههای علفهرز در اواخر دوره رشد

علفهایهرز نشان داد وزن خشک علفهایهرز باریکبرگ

سیبزمینی نشان داد ،تاجخروس ریشهقرمز و ارزن وحشی به

در روشهای مختلف خاکورزی تحت تأثیر کنترل تلفیقی

عنوان علفهایهرز غالب مشاهده شدند (جدول .)3

علفهایهرز قرار گرفت .میزان کاهش وزن خشک

وزن خشک ،تراکم بوته ،شاخصهای تنوع علفهایهرز

علفهایهرز باریکبرگ با روشهای کنترل تلفیقی ،در

در اواخر دوره رشد سیبزمیني

روشهای بدون خاکورزی ،خاکورزی حداقل و متداول

کاربرد گیاه پوششی جو و ماشک توأم با کنترل تلفیقی

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

علفهایهرز در روش خاکورزی متداول توانست به طور

درصد بود (جدول .)5

کامل علفهایهرز را کنترل نمایند (جدول  .)4در روش
خاکورزی متداول بدون کنترل تلفیقی ،گیاه پوششی جو
بیشترین میزان کاهش وزن خشک علفهایهرز پهنبرگ
( 59/19درصد) را دارا بود (جدول  .)4کاربرد گیاه پوششی
توأم با کنترل تلفیقی ،در روشهای خاکورزی حداقل و
بدون خاکورزی ،وزن خشک علفهایهرز پهنبرگ را به

استفاده از گیاه پوششی جو و ماشک توأم با تلفیقی
علفهایهرز در روش خاکورزی متداول باعث کاهش 100
درصدی تراکم علفهایهرز شد (جدول  .)4در روش
خاکورزی متداول بین گیاه پوششی جو و ماشک از نظر
تراکم بوته علفهایهرز پهنبرگ اختالف معنیداری مشاهده

جدول  -3فراواني نسبي گونههای علفهرز در اواخر دوره رشد سیبزمیني
Table 3- Relative abundance of weeds species in the late of potato growing season
Relative abundance
)(%

Life Cycle

Family

Weed species

Persian name

36.38

annual

Amaranthaceae

Amaranthus retroflexus L.

تاجخروس ریشهقرمز

1

5.43

annual

Amaranthaceae

Amaranthus blitoides S. Watson

تاجخروس خوابیده

2

18.07

annual

Poaceae

Setaria viridis L.

ارزن وحشی

3

10.35

prenniel

Convulvulaceae

Convolvulus arvensis L.

پیچکصحرایی

4

5.26

annual

Zygophyllaceae

Tribulus terrestris L.

خارخسک

5

4.46

annual

Chenopodiaceae

Chenopodium album L.

سلمهتره

6

10.35

prenniel

Asteraceae

Chondrilla juncea L.

قندرونک

7

8.52

annual

Poaceae

Echinochloa cruso galli L.

سوروف

8

2.57

annual

Chenopodiaceae

Salsola kali L.

علفشور

9

0.91

annual

Malvaceae

Hibiscus trionum L.

قوزک

10

0.34

annual

Solanaceae

Solanum nigrum L.

تاجریزی

11

2.51

prenniel

Asteraceae

Acroptilon repens (L.) Hidalgo

تلخه

12

No.
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نشد و میانگین درصد کاهش تراکم بوته علفهایهرز
پهنبرگ با کاربرد گیاه پوششی در مقایسه با شاهد 39/47
درصد بود .در تیمار خاکورزی حداقل و بدون خاکورزی،
کاربرد گیاه پوششی توأم با کنترل تلفیقی ،تراکم بوته
علفهایهرز پهنبرگ را در مقایسه با شاهد به ترتیب 77/19
و  79/41درصد کاهش داد .گیاهان پوششی جو و ماشک
بدون کنترل تلفیقی ،در سیستم بدون خاکورزی به ترتیب

بررسی اثر متقابل تیمارهای خاکورزی و کنترل تلفیقی
علفهایهرز نشان داد شاخص تنوع شانون -وینر در
روشهای مختلف خاکورزی تحت تأثیر کنترل تلفیقی
علفهایهرز قرار گرفت .میزان کاهش شاخص تنوع شانون-
وینر با روشهای کنترل تلفیقی ،در روشهای بدون
خاکورزی ،خاکورزی حداقل و متداول نسبت به تیمار شاهد
به ترتیب  61/74 ،56/00و  66/66درصد بود (جدول .)5

 55/88و  39/70درصد تراکم بوته علفهایهرز پهنبرگ را

بررسی اثر متقابل تیمارهای خاکورزی و کنترل تلفیقی

کاهش دادند (جدول .)4

علفهایهرز نشان داد ،کنترل تلفیقی علفهایهرز در روش

کنترل تلفیقی علفهایهرز در روش بدون خاکورزی،

بدون خاکورزی ،خاکورزی حداقل و متداول در مقایسه با

خاکورزی حداقل و متداول در مقایسه با تیمار شاهد به

تیمار شاهد به ترتیب ،51/57

 53/85و  67/37درصد

ترتیب  62/57 ،52/15و  62/50درصد تراکم علفهایهرز

شاخص غنای مارگالف را کاهش داد (جدول .)5

باریکبرگ را کاهش داد (جدول .)5

کاربرد گیاه پوششی ،شاخص تنوع شانون -وینر علفهایهرز

بیشترین شاخص غالبیت علفهایهرز در تیمار گیاه پوششی

را در تیمارهای خاکورزی متداول ،خاکورزی حداقل و

توأم با کنترل تلفیقی در سیستمهای خاکورزی کاهش یافته،
بدست آمد (جدول .)4

بدون خاکورزی به ترتیب  33/78 ،54و  54/24درصد
کاهش داد (جدول .)6

جدول  -4مقايسه میانیگن اثرات متقابل خاکورزی ،گیاه پوششي و کنترل تلفیقي علفهایهرز بر تراکم ،وزن خشک علفهایهرز پهنبرگ و
شاخص غالبیت علفهایهرز در اواخر دوره رشد سیبزمیني.
and Simpson Dominance

Table 4- The interaction of tillage, cover crop and weeds integrated control on weeds dry weight, plant density
diversity index of weeds in the late of potato growing season

Simpson Dominance
Index
0.152fg
0.249def
0.249def
0.546bc
0.372cde
0.690b
0.161fg
0.258def
0.175fg
0.685b
0.217ef
0.877a
0.374cde
0.424cd
0.415cd
0g
0.521bc

Density of broad leave
)(plant.m-2
68.66a
20.66e
41.33c
17.33ef
30.00d
12.33fg
57.00b
19.66e
37.33c
13.33fg
31.66d
13.00fg
19.00e
11.33g
12.67fg
0h
10g

Weeds of broad
)leave (g.m-2
538a
252e
362bc
106gh
339cd
72h
399b
238e
345cd
82h
304d
74h
174f
130fg
131fg
0i
71h

Weed free
Weed control
Weed free
Weed control
Weed free
Weed control
Weed free
Weed control
Weed free
Weed control
Weed free
Weed control
Weed free
Weed control
Weed free
Weed control
Weed free

0g

0h

0i

Weed control

weeds integrated control

Cover
crop

Tillage

Control
No-tillage
Vetch
Barley
Control
Vetch

Minimum-tillage

Barley
Control
Vetch

Conventionaltillage

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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جدول  -5مقايسه میانگین اثر متقابل خاکورزی و کنترل تلفیقي بر تراکم و وزن خشک علفهایهرز باريکبرگ ،شاخص غنای مارگالف و تنوع
شانون -وينر علفهایهرز در اواخر دوره رشد سیبزمیني.
and Shannon-

Table 5- The interaction of tillage and weeds integrated control on weeds dry weight, plant density, Richness Margalef
Weiner diversity index of weeds in the late of potato growing season

weeds integrated
Weeds of grasses
Density of grasses
Margalef
Shannon-Weiner
control
)(g.m-2
)(plant.m-2
Index
Index
Weed free
108.22b
12.77b
1.877a
1.782a
No-tillage
Weed control
56.88d
6.11d
0.909c
0.784bc
Weed free
164.33a
19.11a
1.649b
1.780a
Minimum-tillage
Weed control
72.00c
7.22cd
0.761d
0.681c
Weed free
76.67c
8.11c
1.03c
0.969b
Conventional-tillage
Weed control
28.00e
2.44e
0.336e
0.323d
Means followed by the same letters in each column are not significantly different according to Duncan, s multiple range test (p>0.05).
Tillage

استفاده از گیاهان پوششی در روشهای مختلف خاکورزی
به طور معنیداری شاخص غنای مارگالف را در مقایسه با

داد .کاربرد گیاه پوششی بدون کنترل تلفیقی 19/47 ،درصد
شاخص تنوع شانون -وینر را کاهش داد (جدول .)7

شاهد کاهش داد .به طوری که کمترین میزان شاخص غنای

مقایسه میانگین اثرات متقابل گیاه پوششی و کنترل تلفیقی

مارگالف در تیمار خاکورزی متداول با گیاه پوششی جو

علفهایهرز بر شاخص غنای مارگالف نشان داد که تیمار

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

گیاه پوششی جو همراه با کنترل تلفیقی ،کمترین شاخص

خاکورزی در مقایسه با تیمار شاهد به ترتیب  61/66و

غنای را داشت .کنترل تلفیقی در تیمارهای گیاه پوششی جو و

 45/38درصد شاخص غنای مارگالف علفهایهرز را کاهش

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

دادند (جدول .)6

مارگالف را نسبت به شاهد کاهش دادند .کاربرد گیاه پوششی

مقایسه میانگین اثرات متقابل گیاه پوششی و کنترل تلفیقی

جو و ماشک بدون کنترل تلفیقی ،در مقایسه با تیمار شاهد به

علفهایهرز بر شاخص تنوع شانون -وینر نشان داد که
کابرد گیاه پوششی توأم با کنترل تلفیقی ،شاخص تنوع

ترتیب  28/22و  12/57درصد شاخص غنای مارگالف را
کاهش دادند (جدول .)7

شانون -وینر را در مقایسه با تیمار شاهد  87/52درصد کاهش
جدول  -6مقايسه میانگین اثر متقابل خاکورزی و گیاه پوششي بر شاخص غنای مارگالف و تنوع شانون -وينر علفهایهرز در اواخر دوره رشد
سیبزمیني.
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
2.023a
1.015cd
0.812d
1.588b
1.160c
0.943cd
1.012cd
0.498e
0.428e

Margalef Index
1.873a
1.023c
0.718d
1.773a
1.318b
1.087c
1.072c
0.550de
0.423e

Cover crops
Control
Vetch
Barley
Control
Vetch
Barley
Control
Vetch
Barley

Tillage
No-tillage

Minimum-tillage

Conventional-tillage

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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جدول  -7مقايسه میانگین اثر متقابل گیاه پوششي و کنترل تلفیقي علفهایهرز بر شاخص غنای مارگالف و تنوع شانون -وينر علفهایهرز در
اواخر دوره رشد سیبزمیني.
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
Margalef Index
1.757a
1.389c
1.536b
0.392d
1.261c
0.224e

Shannon-Weiner Index
1.724a
1.358b
1.506b
0.276c
1.301b
0.154c

weeds integrated control
Weed free
Weed control
Weed free
Weed control
Weed free
Weed control

Cover Crop
Control
Vetch
Barley

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
شده و به این ترتیب از تراکم و تنوع علفهایهرز میکاهد.
دورادو و همکاران ( )Dorado et al., 1999گزارش کردند که
تنوع و تراکم علفهایهرزی در روشهای بدون شخم ،بیشتر
از روشهای شخم با گاوآهن برگرداندار میباشد .گیاهان
پوششی جو و ماشک به طور قابل مالحظهای علفهایهرز را
کنترل کردند .در بین گیاهان پوششی ،گیاه جو از تأثیر
کنترلکنندگی بیشتری برخودار بود .گیاه جو ضمن پوشش
مناسب زمین در اوایل فصل ،به دلیل حفظ طوالنی مدت بقایا
در سطح زمین ،قادر به مهار طوالنیتر جوانهزنی و رشد
علفهایهرز بود .گزارشهای منتشر شده نیز داللت بر این
دارند که بقوالت زودتر از گندمیان میپوسند (

Putnam,

 .)1990; Garcia et al., 2007برخی از پژوهشگران از جمله
گالوی و وستون ( ،)Galloway & Weston, 1996جلوگیری
از رشد علفهایهرز و کاهش تولید ماده خشک آنها را
نتیجه اثرات رقابتی و یا آللوپاتیک گیاهان پوششی ذکر
کردهاند .سایر محققین هم به خوبی ثابت کردهاند که گیاه
پوششی باعث کاهش جمعیت علفهایهرز میشود
(

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

 .)Davis, 2000نتایج آزمایشات دیگری نیز در این زمینه نشان
داده که با نگهداری بخش قابلتوجهی بقایای گیاهی در سطح
خاک در سیستم بدون خاکورزی ،جوانهزنی خیلی از بذور
علفهایهرز مختل شده که این امر منجر به کاهش تنوع
جامعه

علفهایهرز

در

منطقه

مورد

نظر

شد

) .)Kurstjens, 2007احتماالً در تیمار کنترل تلفیقی
علفهایهرز ،کاهش تراکم و تنوع علفهایهرز ،عالوه بر
کاربرد علفکش متریبیوزین بیشتر به خاطر موفقیت عملیات
وجین بوده است .در سیستمهای شخم حفاظتی به دلیل بقایای
بیشتر گیاهی ،ممکن است تأثیر علفکش کاهش یابد .این
نتایج با تحقیقات النفرانکونی و همکاران (

Lanfranconi et

 )al., 1993مطابقت دارد ،نامبردگان مشاهده کردند که
متریبیوزین در شخم حفاظتی تأثیر معنیداری بر کنترل
علفهایهرز نداشت .نتایج این آزمایش همچنین مشخص
کرد که با اعمال کنترلهای تلفیقی در هنگام استفاده از گیاهان
پوششی ،اثرات گیاهان پوششی مطلوبتر خواهد بود.
بیشترین تأثیر بر کاهش زیست توده کل علفهایهرز در
اواخر دوره رشد مربوط به تیمار گیاه پوششی و کنترل تلفیقی
بود و این نتیجه نشان از اثرات هم افزایی بین گیاه پوششی و
کنترل تلفیقی دارد .در این رابطه تیسدال و همکاران
( )Teasdale et al., 2005به نتایج مشابهی رسیدند .ماسیونوز
و همکاران ( )Masiunas et al., 1995نیز نشان دادهاند که
کنترل تلفیقی علفهایهرز در زمان استفاده از گیاهان
پوششی مورد نیاز است .کاربرد گیاهان پوششی میتواند
علفهایهرز را در اوایل فصل رشد کنترل کند و
علفهایهرز اواخر فصل را میتوان با مصرف علفکش
کنترل کرد ( .)Putnam, 1990به کارگیری شخم و علفکش
زیاد باعث کاهش تنوع علفهایهرز و تعداد آنها میشود
( .)Bostrom & Fogelfors, 1999حذف تنوع زیستی
گونههای گیاهی با مصرف علفکشها توسط محققین
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تأثیر گیاهان پوششی و کنترل تلفیقی بر ...
مختلف گزارش شده است (.)Caporali & Onnis, 1992

کاربرد گیاه پوششی جو و ماشک به صورت میانگین19/12 ،

نتایج نشان داد که کاشت گیاه پوششی غنای گونهای

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

علفهایهرز را در سیستمهای مختلف خاکورزی کاهش

خاکورزی حداقل ،گیاه پوششی همراه با کنترل تلفیقی،

داده است .شدت کاهش غنای گونهای در سیستمهای بدون

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

ال
خاکورزی بیشتر بود .شاخص غالبیت سیمپسون نتایج کام ً

در سیستم بدون خاکورزی ،کاربرد گیاه پوششی ماشک و

معکوسی با شاخصهای تنوع شانون -وینر و غنای گونهای

جو توأم با کنترل تلفیقی به ترتیب  125و  111درصد عملکرد

نشان میدهد .کمترین مقدار شاخص غالبیت در تیمار بدون

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

کنترل علفهایهرز و در سیستمهای خاکورزی حفاظتی

پوششی بر عملکرد غده مخصوصاً در سیستمهای بدون

حاصل شد ،یعنی بیشترین گونههای غالب در این تیمارها

خاکورزی است (شکل .)3

موجود بوده است .گیاهان پوششی با ممانعت از جوانهزنی و

بین وزن خشک و تراکم علفهایهرز با عملکرد غده

حذف تعداد زیادی از گونههای علفهایهرز موجب غالب
شدن تعداد کمی از گونهها شدند .در صورتی که در تیمار
عدم کنترل علفهایهرز غالبیت در بین گونههای بیشتری
تقسیم شده بود .با کاشت گیاه پوششی از غنای گونهای و
شاخصهای تنوع ،کاسته شد ولی بر غالبیت گونهای افزوده
شد .دمجانوا و همکاران ( )Demjanova et al., 2009نیز
گزارش کردند تنوع و تراکم بوته علفهایهرز در سامانه
خاکورزی متداول از سامانههای خاکورزی حفاظتی کمتر
بود .زودای و سانکتنیکام (

Zewdie & Suwanketnikom,

 )2005اظهار داشتند که سامانه خاکورزی بر پویایی جمعیت
علفهایهرز تأثیر معنیداری دارد به طوری که تراکم
علفهایهرز در سامانه بیخاکورزی نسبت به خاکورزی
متداول و کمخاکورزی بیشتر میباشد و دلیل این پدیده را
وجود بذر علفهایهرز بیشتر در روی خاک اظهار کردند.
عملکرد غده سیبزمیني
بیشترین عملکرد غده (63/74

تن در هکتار) در تیمار

خاکورزی متداول با کاربرد گیاهان پوششی توأم با کنترل
تلفیقی مشاهده شد (شکل  .)3در تیمار خاکورزی متداول
کاربرد گیاهان پوششی ماشک و جو توأم با کنترل تلفیقی،
عملکرد غده را به ترتیب  55/81و  41/02درصد افزایش داد.
در شرایط بدون کنترل تلفیقی ،در تیمار خاکورزی متداول،

سیبزمینی رابطه منفی و معنیداری وجود داشت .به طوری
که با افزایش تراکم و وزن خشک علفهایهرز عملکرد غده
سیبزمینی کاهش یافت (شکل .)4
افزایش تراکم و وزن خشک علفهایهرز در سیستمهای
خاکورزی حفاظتی ،سبب کاهش عملکرد غده سیبزمینی
گردید .در سیستمهای خاکورزی حفاظتی عالوه بر رقابت
علفهایهرز ،علت کاهش عملکرد را میتوان به فشردگی
خاک و فراهم نبودن شرایط مناسب برای رشد ریشه نسبت
داد .باال بودن میزان عملکرد غده در سیستم خاکورزی
متداول با کاربرد گیاه پوششی و کنترل تلفیقی را میتوان به
کارایی باالی گیاه پوششی و کنترل تلفیقی در کنترل
علفهایهرز موجود در آزمایش نسبت داد .محققین گزارش
کردند ،گیاهان پوششی از طریق بهبود حاصلخیزی خاک و
کنترل علفهایهرز ،سبب افزایش رشد و عملکرد
سیبزمینی شدند ( .)Campiglia et al., 2009آندرسون
( )Anderson, 2007نیز در بررسی اثر گیاه پوششی ماشک
گلخوشهای و سیستمهای خاکورزی در مزرعه ذرت ،اظهار
داشت که در مقایسه با خاکورزی متداول ،استفاده از گیاه
پوششی و خاکورزی حفاظتی ،علفهایهرز مزرعه ذرت را
به طور قابل توجهی کنترل کرده و عملکرد آن را افزایش داد.
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. اثرات گیاه پوششي و کنترل تلفیقي علفهایهرز بر عملکرد غده سیبزمیني (تن در هکتار) در سیستمهای مختلف خاکورزی-3 شکل
Figure 3- Effect of cover crops and weeds integrated control on potato tuber yield (t ha-1) in different tillage systems.
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Figure 4- Regression relationship of weeds dry weight (A) and weeds plant density (B) with potato tuber yield.
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... تأثیر گیاهان پوششی و کنترل تلفیقی بر

 عملکرد غده در سیستم خاکورزی متداول افزایش،ریشه

نتیجهگیری کلي

 با توجه به اینکه تغییر شرایط فیزیکی خاک در.یافته است

در سیستمهای مختلف خاکورزی کاربرد گیاه پوششی توأم با

مدت زمان طوالنی عملی میباشد و این طرح به مدت یک

کنترل تلفیقی پتانسیل خوبی در کنترل علفهایهرز از خود

 به نظر میرسد که اگر مدت،سال در منطقه اجرا گردیده است

 بیشترین عملکرد غده سیبزمینی با کاربرد گیاه.نشان داد

 تأثیر مناسبتری،زمان بیشتری گیاهان پوششی کشت گردند

پوششی توأم با کنترل تلفیقی در سیستم خاکورزی متداول

بر خصوصیات خاک و کنترل علفهایهرز و در نهایت

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

.عملکرد خواهند داشت

علفهایهرز در این سیستم و ایجاد بستر مناسب جهت رشد
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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

