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تأثیر گیاهان پوششی و علفکش متریبوزین بر بانک بذر علفهای هرز سیبزمینی ( Solanum

 )tuberosum L.در سیستمهای خاکورزی حفاظتی و متداول
Effect of cover crops and metribuzin herbicide on weed seed bank of potato (Solanum
tuberosum L.) in conservation and convention tillage systems
سمیه حاجینیا ،1گودرز

احمدوند*2

چکیده
بهمنظور بررسی اثر گیاه پوششی و علفکش متریبوزین بر بانک بذذر علف هذای هذرز سذیبزمینی در سی سذتمهای مخت لذف
خاکورزی ،آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در سال  ،1392به صذورت کرت هذای دو بذار
خردشده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار ،اجرا شد .تیمارهای آزمایش شامل سیستمهای خذاکورزی
در دو سطح (خاکورزی متداول و حداقل) در کرتهای اصلی ،کاربرد گیاهان پوششی در سه سطح (گیاه پوششی جو ،ماشک
و شاهد) در کرتهای فرعی و کاربرد علفکش متریبوزین (با علفکش و بدون علفکش) در کرتهای فر عذی -فر عذی قذرار
گرفتند .نتایج نشان داد کاربرد علفکش متریبوزین موجب کاهش تراکم بانک بذر علفهای هرز گردید .کاهش میزان تراکم
بانک بذر علفهای هرز با علفکش متریبوزین نسبت به بدون علفکش معادل  33/62درصد بود .گیاهان پوششی جو و ماشک
بهصورت میانگین در روش خاکورزی حداقل و متداول در مقایسه با تیمار شاهد به ترتیب  44/43و  54/88درصد تراکم بانک
بذر علفهای هرز را کاهش دادند .استفاده از گیاه پوششی جو و ما شذک با عذک کذاهش شذاخ

ن نذای گو نذهای با نذک بذذر

علفهای هرز شد .علفکش متریبوزین در روش خاکورزی حداقل و متداول در مقایسه با تی مذار شذاهد بذه ترت یذب  23/52و
 71/50درصد شاخ
شاخ

ننای گونهای علفهای هرز را کاهش داد .گیا هذان پوش شذی در روش خذاکورزی م تذداول و حذداقل

تنوع شانون -وینر علفهای هرز را به ترتیب  24/60و  23/13درصد کاهش دادند .میزان کاهش شاخ

تنوع شانون-

وینر با کاربرد توأم علفکش و گیاهان پوششی در روشهای خاکورزی متداول و حداقل نسبت بذه تی مذار شذاهد بذه ترت یذب
 85/17و  32/60درصد بود.
کلمات کلیدی :بانک بذر ،خاکورزی حداقل ،شاخ

های تنوع ،کنترل ،گیاه پوششی

تاریخ پذیرش1396/08/27 :

تاریخ دریافت1396/05/21 :
 -1مدرس مدعو ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه ایالم
 -2دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان
*نویسنده مسئولE- mail: gahmadvand@basu.ac.ir :
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مقدمه

مدداول در اعماق مخدلف خاک بیشدر از روش بدون خاکورزی

علفهای هرز یکی از مهمترین عوامل خسارتزا در زراعت

بییود .ا یین محق قییان ب ییان کرد نیید کییه ماده سییازی ب سییدر بییذر در

سییی زمینی ( )Solanum tuberosum L.ه سییدند ،بهطوری کییه

خاکورزی مدداول عالوه بر جذب بذرهای جوانهزده سب

دفن

خ سییارت ن هییا  53در صیید بییر ورده اییده ا سییت ( Noury

بذرهایی که در سطح خاک پراکنده ادهاند ،میاود و عالوه بییر

 .)Ghonbalani, 2002علف هییای هییرز ه مییواره در نمام هییای

این ،بذرهایی که قبال به خاک سپرده ادهاند را به سطح می ورد.

زراعی حضور دارند و حضور ن هییا در نمام هییای زرا عییی ع مییدتا

بذرهایی که از عمق به سطح ورده ادهاند بییهخوبی جوا نییهزده و

وابسده به بذر موجود در بانک بذر خاک است.

اگر ارایط زیستمحیطی نها مطلوب با ایید ،با عییو لییودگی و

تراکم بذور موجود در بانک بذر و نحوه پییراکنگ گو نییههای

رقابت با محصول میاوند .هالورسون و همکاران ( Halvorson

مخدلف علفهای هرز مزارع میتواند تحت تأثیر نوع گیاه زراعی

 )et al., 2006در بررسی اثر سیسدمهای خاکورزی و مدیریت

قییرار گ ییرد و می تییوان از ن بییهعنوان ییک راه کییار در مییدیریت

علف هییای هییرز ن شییان داد نیید کییه با نییک بییذر علف هییای هییرز در

تلفیقی علف هییای هییرز ا سییدفاده کییرد (.)Roham et al., 2014

سیسدمهای کمخاکورزی نسبت به خاکورزی مدداول سییریعتر

مطال عییه تیی ییرات با نییک بییذر علف هییای هییرز بییه مییدیریت بهی نی

افزایگ مییابد .اقبالی و همکاران ( )Eghbali et al., 2006ن ییز

علفهای هرز در سیسدمهای زراعی ک مییک مینما یید و بییهعنوان

تأثیر انواع روشهای مییدیریت را بییر علف هییای هییرز سییی زمینی

یک ابزار مؤثر در سیسدمهای مدیریت تلفی قییی کن دییرل علف هییای

مطالعه کردند و نشان دادند که تنوع و میزان خ سییارت علف هییای

هرز محسوب میگردد ( .)Buhler et al., 2001نییوع مییدیریت

هرز بسده به نوع مدیریت و بهویژه عملیات اییخم مد فییاوت ا سییت.

علفهای هرز تأثیر بهسزایی بر ترکی  ،تراکم و توزیع بییذرها در

ندایج زمایگهای ق شیه و الح مییا( ( Ghoshe and Al Hajaj,

پروفیل خاک دارد (.)Mesgaran et al., 2007

 )2005در خصوص پاسخ بانک بذر علف هییای هییرز بییه اییخم و

اخم یکی از فاکدورهای مهم مدیریت کندرل علفهای هییرز

تناوب که در اخم با گاو هن برگردان دار در مقایسه با گاو هن

در بع ضییی از سی سییدمهای زرا عییی ا سییت .اییخم میتوا نیید بیهطور

قلمی بذور زنده بیشدری در خاک باقی ماندند .نها عنوان کردند

مؤثرتری علفهای هرز را کندرل کند ،اما هزی نییه کییارگری ،ن ییاز

که ترکی

اییود،

سوخدی و بییهموازات ن فر سییایگ خییاک را در مقای سییه بییا دی گییر

بانک بییذر خییاک را ا فییزایگ مید هیید .ن دییایج ز مییایگ ن هییا بییر

سی سییدمها ا فییزایگ مید هیید کییه در ندی مییه مم کیین ا سییت از ن مییر

اهمیت مدیریت علف هییای هییرز در ف صییل ییگ تأک یید می کییرد.

اقد صییادی مقرونبه صییرفه نبا ایید (.)Mansori et al., 2002

( )Vanasse and Leroux, 2000ن شییان

اخم برگردان دار با یگ هییای م کییرر ترک ی

وا نییاس و ل ییروک

خییاکورزی ح فییایدی ی کییی از مهم تییرین راهکار هییای ن ییل بییه

دادند که تیییر سامانه خاکورزی سب

تیی ییر ترک ی  ،تییراکم و

کشاورزی پایدار است که در ن حداقل  30درصد زمین در زمان

توزیع عمودی بییذر در مییزارع می اییود .ط بییق بییر ورد  95در صیید

کاات گیاه ،پوایده از بقا ییای گ ییاهی میبا ایید ( Imaz et al.,

بذوری که وارد خاک میاوند مر بییوب بییه یک سییالهها ا سییت .در

 .)2010کن دییرل علف هییای هییرز در سی سییدمهای خییاکورزی

جایی که خاک بهطور مرت

زیر و رو میاود ،گیاهان یک سییاله

حفایدی به دلیل کاهگ یا حذف عملیات فیزیکی مشکلتر ا سییت

ب سیییار فییراوان ه سییدند و بییذور تن هییا ام کییان ارت بییاب م ییان ن سییلها

به این دلیل اناخت بانک بذر علفهای هرز در خاک مهم است.

میبااند.

همچ نییین سی سییدمهای خییاکورزی توز ییع اف قییی و ع مییودی بییذر

مصرف علفکگها ی کییی از روش هییای مییدیریت علف هییای

گو نییه و ی هییور ن هییا را

هرز است که تییأثیر ز ییادی در کن دییرل علف هییای هییرز و ا فییزایگ

علفهای هرز در خاک و تعیین ترکی

تحت تأثیر قرار میدهند ( .)Jamshidi et al., 2014در مطال عی

عملکرد گیاهان زراعی دااده ا سییت .رایج تییرین ع لییفکگ مییورد

پیرالداکارو کییا و هم کییاران ()Peralta Caroca et al., 2010

اسدفاده در زرا عییت سییی زمینی ،مدری بییوزین ( سیینکور) ا سییت کییه

نشان دادند که ممموع بذر علفهای هرز در روش خییاکورزی

بهصورت قبل از کاات و ییا ق بییل از رو ییگ سییی زمینی ا سییدفاده
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میاود .این ع لییفکگ از خییانواده تریازین هییا بییوده و بازدار نییده

با نگهداری بخگ قابلتوجهی بقایای گیاهی در سییطح خییاک در

فدوسندز است ( .)Sensmen, 2007تأثیر علفکگها بر ترک ی

سی سییدم خییاکورزی بییدون ایخم ،جوا نییهزنی خی لییی از بییذور

و تراکم بانک بذر بییهخوبی اث بییات اییده ا سییت ،ز ییرا هنگامی کییه

علفهای هرز مخدل اده که این امر منمر به کاهگ تنوع جام عییه

کاربرد علفکگ قطع میاود ،تراکم بذر گو نییههای ح سییاس بییه

علفهای هرز در منطقه مورد نمر اد (.)Kurstjens, 2007

مدیریت ایمیایی در بانک بذر افزایگ مییابد ( Blackshaw et

با توجه به اهمیت سیسدمهای خاکورزی حفایدی و کییاهگ

 .)al., 2000بییال ( )Ball, 1992گییزارش کییرد کییه بییا م صییرف

م صییرف علفکگ هییا در مییدیریت پا ییدار نمام هییای ک شییاورزی،

مداوم علفکگها تراکم کل بذور موجود در بانک بذر کییاهگ

اسدفاده از گیاهان پواشی را میتوان بهعنوان جایگزین یا مکملی

خواهد یافت .در این راسدا ،مصرف گسدرده علفکگ سنکور در

برای مهار م کییانیکی و ایییمیایی علف هییای هییرز در ن مییر گر فییت؛

مزارع سی زمینی ،نگرانیهایی در مورد گسدرش مقاومت به ا یین

بنابراین ،از نجا که اطالع از بر خییی خصو صیییات اکولوژ ییک و

ع لییفکگ و لییودگی زی سییتمحیطی و جییود دارد؛ ب نییابراین،

بیولوژیک علف هییای هییرز میتوا نیید در تو سییعه راهکار هییایی کییه

بییهکارگیری راهکار هییای جییایگزین و تلف ییق روش هییای کن دییرل

جن بییههای محی طییی را در کن دییرل علف هییای هییرز میید ن مییر قییرار

علف هییای هییرز در ج هییت کییاهگ م صییرف ع لییفکگ در ا یین

میدهند ،مفید واقع اود ،به نمر میر سیید کییه پیگبی نییی جمع ییت

محصول ضروری است.

علفهای هرز با مطالعه ذخیره بانک بذر ،میتواند نقگ به سییزایی

یکی از عوا مییل مییؤثر در کییاهگ با نییک بییذر علف هییای هییرز

در مدیریت این گونهها به همراه دااده با ایید .بییدین ترت ی  ،ا یین

ا سییدفاده از گیا هییان پوا شییی میبا ایید .ناکا مییاتو و هم کییاران

زمایگ با هدف بررسی تأثیر روشهای مخدلف مدیریت گیاهان

( )Nakamato et al., 2006گزارش نمودند بانک بذر در عمق

پواشی و کندرل علفهای هرز بر تراکم و ت نییوع گو نییهای با نییک

صفر تا  10ساندیمدری ،در ارایط خاکورزی کاهگ یافده نسبت

بذر علفهای هرز سی زمینی در دو سیسدم خاکورزی م دییداول

به خاکورزی مدداول از ت عییداد بییذر بییارتری بر خییوردار بییود ا مییا

و حفایدی اجرا اد.

نها بر این باور بودند که مشکالت ایماداده در مهار علفهای

مواد و روشها

هرز در سیسدمهای خاکورزی کاهگیافده ،با راهکارهایی چون
مدیریت مناس

ز مییایگ در سییال  1391-92در مزر عییه تحقی قییاتی دان شییکده

بقایای گیاهی ،اسدفاده از گیاهان پواشی ،تناوب

کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا واقع در روسدای دسدمرد با ارتفاع

زراعی ،ت نییاوب خییاکورزی کاهگیاف دییه و م دییداول و در نها ییت

 1741مدر از سطح دریا ،عرض جیراف ییایی  34در جییه و  52دقی قییه

کاربرد بهین علفکگها با علم بر اکولوژی علفهای هرز ،قا بییل

امالی و طول جیرافیایی  48درجه و  32دقیقه ارقی اجرا گردید.

رفع است .گیاهان پواشی و بقایای نها از راد علف هییای هییرز

زمایگ بهصورت کرتهای دو بار خرداده در قال

بهوسیله تیییر نور و دما جلوگیری میکن نیید و ییک مییانع فیزی کییی

بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انمام اد .کرتهای اصلی

بییرای خییرو( گیاه چییه علف هییای هییرز بییه و جییود می ور نیید

اییامل ایییوه خییاکورزی در دو سییطح ( خییاکورزی م دییداول و

( .)Kruidhof et al., 2008همچنین این گیا یهان بهو سیییله زاد

خییاکورزی حییداقل) ،کرت هییای فر عییی اییامل سییه سییطح گ ییاه

کردن مواد للوپاتیک از راد علفهای هرز جلوگیری میکن نیید

پوا شییی بییدون گ ییاه پوا شییی ،گ ییاه پوا شییی جییو ( Hordeum

( .)Campiglia et al., 2010کومار و هم کییاران ( Kumar et

 )al., 2013نشان دادند بقایای برنج موج

 )vulgare L.و گ ییاه پوا شییی ما اییک ( )Vicia villosa L.و

کندرل علفهای هرز

کرتهای فرعی -فرعی نیز اامل کاربرد علفکگ در دو سییطح

در سیسدم کشت گندم بدون خییاکورزی ایید .در ییک برر سییی
مشخص اد که گیاهان پواشی و مالچهای زنده به ترتی

طییرح پا ییه

(با علفکگ و بدون علفکگ) بود.

با نییک

ب عیید از عمل ییات ماده سییازی ز مییین ،گیا هییان پوا شییی جییو و

بذر علفهای هرز را  44و  50درصد کاهگ داد نیید ( Najafi et

ما اییک در تییاریخ  28ا سییفند  1391کا اییده اییدند .بییذر گیا هییان

 .)al., 2006ندایج زمایگ دیگری نیز در این زمینه نشان داد که
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پواشی جو رقم اسدار به میزان  150کیلوگرم در هکدار و ما اییک

گرفت .بعد از سمپاای ،بییرای جییذب به دییر ع لییف کییگ ا قییدام بییه

توده محلی به میزان  80کیلوگرم در هکدار ،بهصورت د سییتپاش

ب ییاری سییبک ایید .در طییول دوره ر ایید سییی زمینی ب ییاری بییا

در دو جهت عمود بییر هییم در سییطح ز مییین به صییورت یکنوا خییت
پخگ و سپ

اسدفاده از سیسدم بیاری بارانی کالسیک انمام اد.
بییرای ا نییدازهگیری با نییک بییذر خییاک ق بییل از بردا اییت

بهوسیله هرس دندانهدار با خاک مخلوب اد.

در اواخر اردیبهشتماه سال  ،1392گیاهان پواشی در مرحله

سی زمینی ،ابددا از هر کرت زمایشی بهصورت ت صییادفی ب عیید از

گلدهی به خاک برگردانیده ادند .در روش خاکورزی مدداول

حذف اثر حاایه بهوسیله مده ( گر) به ق طییر  5سییاندیمدر ،از ع مییق

گیاهان پواشی توسط گییاو هن بر گییردان دار اییخم و بییه خییاک

اخم ( 20-10ساندیمدری) نمونهبرداری اد .جهت ارزیابی بانک

از عملیات تکمیلی تهیه ب سییدر بییذر اییامل

بذر علفهای هرز مطابق تحقیق کاردینا و هم کییاران ( Cardina

دو بار دیسک عمود برهم و ایماد جوی و پشدههایی به فا صییله 75

 )et al., 1998از روش جوا نییهزنی (انا سییایی و اییمارش

ساندیمدر ،کاات سی زمینی بهصورت دسدی انمام اد .در روش

گیاهچههای جوانهزده تحت ارایط کندرل اده) اسدفاده گرد یید.

خاکورزی حفایدی حییداقل ن ییز گیا هییان پوا شییی بییا ا سییدفاده از

در این روش نمونههای خاک قبل از اندقال به محیط جوانهزنی یبه

گاو هن قلمی اخم زده ادند بهطوریکه حییداقل  60در صیید از

مدت یک ماه ج هییت سییرمادهی در ا تییاقکی بییا د مییای  5-3در جییه

جییوی و

از جدا سییازی ا جییزای مییرده

برگردانیده ادند و پ

بقایای ن هییا روی سییطح خییاک باقیما نییده بییود .سییپ

سییاندیگراد نگ هییداری اییدند .پی

پ شییدههایی بییه فا صییله  75سییاندیمدر ای مییاد و کا اییت سییی زمینی

گیاهی ،سنگ و سنگریزه ،نمونههای خاک به میزان  1کیلوگرم

بهصورت دسدی انمام اد.

خاک به گلخانه مندقل اییدند و در جع بییههای پال سییدیکی بییا اب عییاد

هر کرت فرعی -فرعی اامل اییگ رد ییف کا اییت بییه طییول

 7×15×30ساندیمدر بر روی بسدری از ماسه ا سیدریل اییده ک شییت

اییگ م دییر بییا فا صییله  75سییاندیمدر و فا صییله بو تییهها روی خ طییوب

ادند .بیاری به اییکل میینمم و برح سی

ن ییاز خییاک مو جییود در

کاات  25ساندیمدر بود.

جعبههای جوانهزنی ،انمام اد .درجه حرارت محیط گلخانه  18تا

قبل از اجرای زمایگ ،ویژگیهای فیزیکی و ایمیایی خاک

 25در جییه سییاندیگراد و نییور مو جییود نییور طبی عییی خور اییید بییود.

تعیین گردید (جدول  .)1کود ایمیایی نیدروژنه بر ا سییاس ز مییون

همچنین داخل گلخانه جابهجایی جع بییهها به صییورت هییر دو هف دییه

خاک به میزان  180کیلوگرم در هک دییار نی دییروژن خییالص از من بییع

یکبار به عمل می مد تا با حذف اثر احدمالی محل اسدقرار جعبه

اوره بهصورت یکسوم قبل از کاات سی زمینی و مابقی ن در

بر جوانهزنی بذور ،اییرایط هییر چییه هم گیین و یکنوا خییتتر بییرای

زمان گلدهی سی زمینی به خاک اضافه گردید.

نمونه ها فراهم مده و تفسیر تیییرات موجود در بانک بذر خییاک

در تی مییار کییاربرد ع لییفکگ ،از ع لییفکگ پیگروی شییی

فقط بر اساس محدویات بذور نها به عمل ید .ت عییداد سییه عییدد

مدریبیوزین (پودر وتابل  70درصد) با نام تماری سنکور به میزان

جعبه پالسدیکی که فقط اامل ان اسدریل بود نیید بییهعنوان نمو نییه

 750گرم در هکدار بهصورت پیگرویشی اسدفاده ایید .سمپا اییی

کندرل جهت حصول از اطمینان از عاریبودن نمونههای خییاک و

کرتهای مورد نمر با غلمتهای مشخصاده علفکگ تو سییط

ان به بذرهای محلی در م ییان جع بییههای نمو نییههای خییاک قییرار
گرفدند.

سییمپاش پ شییدی و ح مییم پا اییگ  300لی دییر ب در هک دییار ان مییام

جدول  -1خصوصیات فیزیکی و ایمیایی خاک محل زمایگ قبل از اجرای زمایگ (عمق  0-30ساندیمدری خاک).
Table 1- Physical and chemical characteristics of experimental field soil before experiment conduction (soil depth 0-30
cm).
هدایت الکدریکی
کربن لی
فسفر قابل جذب
پداسیم قابل جذب
نیدروژن کل
بافت خاک
اسیدیده
(دسیزیمن بر مدر)
(درصد)
(پیپیام)
(پیپیام)
(درصد)
Soil Texture
PH
-1
) EC (dS m
)OC (%
)P (ppm
)K (ppm
)Total N (%
لومی انی Sandy loam
0.38
7.5
0.61
27.7
365
0.05
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مجله پژوهش علفهای هرز جلد  ،10شماره 1397 ،2
بررسی جعبههای کندرل در طول پژوهگ نشان داد که هیچ بذری

با بررسی بذور اناساییاده از بانک بییذر علف هییای هییرز در

در داخل نها مشاهده نگردید .ث بییت و اییمارش گیاه چییهها سییبز

مم مییوع ت عییداد  15گو نییه انا سییایی ایید ( جییدول  .)2تییا(خروس

اده هر جعبه دو هفده یکبار به مدت اگ ماه تا زمانی که دیگر

( )Amaranthus ssp L.ع لییف هییرزی پهن بییر  ،یک سییاله و

از ث بییت و

تابسدانه است کییه در سییطح مزر عییه سییی زمینی ب خییگ و سیییعی از

امارش از سطح جعبه کنده میادند تا محیط برای رویگ بییذور

مزرعه را ا ایییال کییرده و در نمو نییهبرداریهای با نییک بییذر ع لییف

گیاهچه جدید سبز نشد انمام گرد یید .گیاه چییهها پی

دی گییر بی شییدر فییراهم با ایید .همچ نییین بییهمنمور بییار بییردن اییان

هییرز ،بی شییدرین تییراکم را بییه خییود اخد صییاص داد .در روش

جوانهزنی بذور ،زیر و رو خاک جعبهها هر ماه انمام گرفت .ب عیید

خییاکورزی حییداقل بییدون کییاربرد گ ییاه پوا شییی و ع لییفکگ

از گذات یک دوره اگ ماهه کییه دی گییر هیییچ بییذری از دا خییل

سنکور ،علف هرز تا(خروس بیشدرین تییراکم با نییک بییذر (3733

جعبهها جوانه نزد ،بیاری به مدت دو هفده ق طییع و ب عییداز ن ییک

بذر در مدرمربع) را به خییود اخد صییاص داد ،علف هییای هییرز ارزن

خراش سطحی خاک دوباره اروع به بیاری اد .در طول مییدت

وح شییی ( ،)Setaria viridis L.سییوروف ( Echinochloa

یک ماه که بیاری انمام اد ،تقریبا بذوری جدیدی جوانه نزدند.

 ،)cruso galli L.سییلمهتره ( )Chenopodium album L.در

در پایان تعداد بذور امارشاده به تفکیک هییر گو نییه بییر ا سییاس

رده هییای ب عییدی قییرار گرفد نیید .از م ییان علف هییای هییرز چند سییاله

ت عییداد در وا حیید سییطح محا سییبه گرد یید ( Koocheki and

پیچ ییک صییحرایی ( )Convolvulus arvensis L.و تل خییه

 .)Nassiri, 2006با اسدفاده از معادرت ذیل اییاخصهای ت نییوع

( )Acroptilon repens (L.) Hidalgoبهصورت مشکلساز و

گونهای بانک بذر علفهای هرز محاسبه گردید (Booth et al.,

بییا تییراکم بییار در ا یین تی مییار یییاهر اییدند ( جییدول  .)2در روش

.)2003

خاکورزی حییداقل بییدون کییاربرد گ ییاه پوا شییی بییا ع لییفکگ

معادله ( )1ااخص تنوع اانون -وینر ( Shannon and Wiener

سنکور ،نیز روندی مشابه مشاهده گردید ،به ن مییر میر سیید کییه در

:)index

روش خییاکورزی ح فییایدی ،م صییرف ع لییفکگ سیینکور بییدون
کاربرد گ ییاه پوا شییی کییارایی خییوبی در کن دییرل علف هییای هییرز

=H

معادله ( )2ااخص مارگالف (:)Margalef index

نییدارد .ا یین ن دییایج بییا تحقی قییات رنفران کییونی و هم کییاران
( )Lanfranconi et al., 1993مطاب قییت دارد ،ا یین محق قییان

=R
معادله ( )3ااخص غالبیت سیمپسون ( Simpson dominance

مشاهده کردند که علفکگ مدریبوزین در اییخم ح فییایدی تییأثیر

:)index

معنیداری بر کندرل علفهای هرز ندا اییت .گییزارش اییده ا سییت
=D

کییه ا فییزایگ جمع ییت علف هییای هییرز چند سییاله در روش

در این معادرت N ،تعداد کل افراد ni ،تعداد افراد مربوب به

بیخاکورزی به دلیل عدم اندقال اندامهای رویشی به عمق خاک
است ( .)Nakamoto et al., 2006در بیخاکورزی بییه دل ییل

گونه  Pi ،iفراوانی نسبی افراد گونه iام و  Sتعداد گونه میبااد.
قبل از انمام تمزیه واریان  ،نرمال بودن توزیع دادهها توسط

انمام نشدن هییر گو نییه عمل ییات خییاکورزی ،ری شییه و ا نییدامهای

نرما فییزار  SASبییا ا سییدفاده از ز مییون کول مییوگراف -ا سییمیرنوف

رویشی زیرزمینی علفهای هییرز د سییت ن خییورده بییاقی ما نیید و در

مورد بررسی قییرار گر فییت .تمز ییه مییاری داده هییای ز مییایگ بییا

فصل راد با مهیا ادن ارایط ،رو ییگ م مییدد ان مییام گرد یید .در

نرما فییزار  SASو مقای سییه میانگین هییا بییا ز مییون حییداقل ت فییاوت

روش خاکورزی حداقل با کاربرد گ ییاه پوا شییی ما اییک بییدون

معنیدار ( )LSDدر سطح احدمال پیینج در صیید ان مییام ایید .بییرای

علفکگ سنکور ،مشخص اد که گونههای غا لی

را گو نییههای

رسم نمودارها از نرمافزار  Excelاسدفاده گردید.

تا(خروس ( 2301بذر در مدرمربع) ،ارزن وح شییی ( 1405بییذر در
مدرمر بییع) و سییلمهتره ( 1102بییذر در مدرمر بییع) ت شییکیل میداد نیید

نتایج و بحک

(جدول  .)2در روش خاکورزی حداقل با کاربرد گیاه پوا شییی
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تأثیر گیاهان پوششی و علفکش متریبوزین بر بانک بذر علفهای هرز سیبزمینی ...
جو بدون علفکگ سنکور ،علف هییای هییرز تییا(خروس (2233

هرز با علفکگ نسبت به عدم کاربرد ع لییف کییگ م عییادل 33/62

بذر در مدرمر بییع) ،سییلمهتره ( 1407بییذر در مدرمر بییع) و سییوروف

درصد بود (اکل .)1

( 1020بییذر در مدرمر بییع) بی شییدرین تییراکم با نییک بییذر را بییه خییود
اخدصاص دادند (جدول  .)2در روش خاکورزی حداقل اسدفاده
از گیاهان پواشی ما اییک و جییو تییو م بییا ع لییفکگ سینکور در
مقایسه با تیمار بدون گیاه پواشی و علفکگ ،تراکم بانک بییذر
علفهای هرز یکساله سلمهتره و تا(خروس و چندساله پیچک
صییحرایی و تل خییه را کییاهگ داد نیید ( جییدول  .)2در روش
خاکورزی م دییداول بییدون کییاربرد گ ییاه پوا شییی و ع لییفکگ،
علفهای هییرز تییا(خروس ،سییلمهتره ،سییوروف و کنفوح شیی
(L.

trionum

 ،)Hibiscusارزن وح

شییی ،خاک

شیییر
اکل  -1تأثیر علفکگ مدریبوزین بر تراکم بانک بذر علفهای هرز

( ،)Descurainia sophia L.نییوک لییکلکی ( Erodium

سی زمینی.

 ،)botrys L.خرفه ( ،)Portulaca villosa L.تییا(ریزی یسیاه

Figure 1- Effect of metribuzin herbicide on seed bank
density of potato (LSD0.05: 788).

( ،)Solanum nigrum L.پیچک صییحرایی و بی تیییراخ
( )Galium aparine L.بیشدرین تراکم بانک بییذر را بییه خییود

اسدفاده از گیاهان پواشی در روشهای مخدلف خییاکورزی

اخدصاص دادند .در روش خاکورزی مدداول بدون کاربرد گیاه

بهطور معنیداری تراکم بانک بذر را در مقایسه بییا اییاهد کییاهگ

پوا شییی ،ع لییفکگ سیینکور تییراکم با نییک بییذر علف هییای هییرز

داد .بهطوریکه بیشدرین میزان تراکم بانک بییذر ( 11233بییذر در

کنفوح شیی ،خاک شیییر ،خر فییه ،پیچک صییحرایی و بی تیییراخ را

مدرمربع) در تی مییار خییاکورزی حییداقل بییدون گ ییاه پوا شییی بییه

کاهگ داد اما بر تراکم بانک بییذر ع لییف هییرز تییا(ریزی تیأثیری

دست مد .کاربرد گیاه پواشی جو و مااک به صییورت م ییانگین

نداات .در تیمار خییاکورزی م دییداول بییا کییاربرد گ ییاه پوا شییی

در روش خاکورزی حداقل و مدداول در مقایسه با تی مییار اییاهد

ما اییک و جییو بییدون ع لییفکگ سیینکور ،گو نییههای غا لی

به ترتی

را

 44/43و  54/88درصد تراکم بانک بذر علفهای هییرز

را کاهگ دادند (اکل .)2

علفهای هییرز تییا(خروس و سییلمهتره ،ت شییکیل داد نیید .در روش
خاکورزی مدداول کاربرد گیاه پوا شییی جییو و ما اییک تییو م بییا
علفکگ سیینکور ،پدان سیییل خییوبی در کن دییرل علف هییای هییرز از
خود نشان دادند ،بهطوریکه تراکم بانک بذر اکثر علفهای هرز
در این تیمارها صفر بود (جدول  .)2با کاهگ جمعیت علف هییای
هرز در طول فصل راد تولید بذر علفهای هرز کاهگ و تراکم
بانک بذر علفهای هرز در اواخر فصل کاهگ یافت.
تراکم کم دییر علف هییای هییرز در روش خییاکورزی م دییداول
میتواند ناای از کندرل علفهای هرز جوانهزده تو سییط اییخم بییا
گاو هن برگردان دار بااد.
ع لییفکگ مدری بییوزین مو جی

اکل  -2تأثیر گیاه پواشی بر تراکم بانک بذر علفهای هرز سی زمینی در

کییاهگ تییراکم با نییک بییذر

سیسدمهای مخدلف خاکورزی.

علفهای هرز گردید .کاهگ میزان تراکم بانک بییذر علف هییای

Figure 2- Effect of cover crops on seed bank density of
potato in different tillage systems (LSD0.05: 1490).
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1397 ،2  شماره،10 مجله پژوهش علفهای هرز جلد
. گیاه پواشی و علفکگ مدریبوزین بر تراکم بانک بذر علفهای هرز سی زمینی، تأثیر سیسدمهای خاکورزی-2 جدول
Table 2- Effect of tillage systems, cover crop and metribuzin herbicide on density of seed bank weeds in potato.
Conventional-tillage خاکورزی مدداول
Minimum-tillage خاکورزی حداقل
گونه علف هرز
Weed species

Acroptilon repens (L.) Hidalgo
Amaranthus sp L.
Chenopodium album L.
Chondrilla juncea L.
Convolvulus arvensis L.
Descurainia sophia L.
Echinochloa cruso galli L.
Erodium botrys L.
Galium aparine L.
Hibiscus trionum L.
Malva neglecta Waller.
Portulaca villosa L.
Setaria viridis L.
Solanum nigrum L.
Tribulus terrestris L.

)ااهد (بدون گیاهپواشی

گیاهپواشی مااک

گیاهپواشی جو

Vetch

Barley

Control

)ااهد (بدون گیاهپواشی

گیاهپواشی مااک

گیاهپواشی جو

Control

Vetch

Barley

No

With

No

With

No

With

No

With

No

With

No

With

herbicide

herbicide

herbicide

herbicide

herbicide

herbicide

herbicide

herbicide

herbicide

herbicide

herbicide

herbicide

412
3733
1298
321
639
299
1341
328
727
0
296
114
1612
0
211

303
3233
1109
0
694
421
1511
405
487
0
103
310
1109
0
92

203
2301
1102
0
403
201
989
267
267
0
100
211
1405
0
192

0
1201
596
211
191
398
1233
167
0
0
0
0
1000
0
0

0
2233
1407
0
403
501
1020
233
333
0
0
0
802
0
0

0
1215
938
0
167
0
504
211
0
0
0
0
667
0
0

0
1301
903
0
100
267
533
244
167
308
0
199
289
193
0

0
930
892
0
0
0
712
94
0
0
0
0
391
302
0

0
1112
405
0
101
393
297
216
0
0
0
0
202
167
0

0
300
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
293
0
0

0
837
711
0
0
302
196
67
0
0
0
0
304
0
0

0
217
489
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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 33/31و 50/48

از گ نییدمیان میپو سییند () .Garcia et al., 2007میر سییکی و

درصد تعداد گونه بانک بذر علفهای هرز را کاهگ دادند

هم کییاران ( )Mirsky et al., 2011گییزارش داد نیید گیا هییان

(اکل  3الف).

پواشی با حداکثر تولید زیستتوده و خاصیت دگر سیییبی سییب

گیاهان پواشی جو و مااک به ترتی

اسدفاده از گیاه پواشی جو و مااک با عییو کییاهگ اییاخص

کاهگ راد علفهای هرز در سیسدمهای خییاکورزی ح فییایدی

غنای گو نییهای بییذر علف هییای هییرز ایید ( اییکل  2ب) .م ییانگین

بدون کاربرد علفکگ ادند .کو مییار و هم کییاران ( Kumar et

درصد کاهگ ااخص غنای گونهای مارگالف علفهای هییرز بییا

 )al., 2013نشان دادند بقایای برنج موج

کاربرد گیاه پواشی جو و مااک در مقایسه بییا اییاهد بییه ترت ی

در سی سییدم ک شییت گ نییدم بییدون خییاکورزی ایید .در تحقی قییات

 53/76و  27/99درصد بود (اکل  2ب).

دی گییری گییزارش ایید ،بقا ییای گیا هییان پوا شییی در سی سییدم
خییاکورزی ح فییایدی سییب

گیاهان پواشی جو و ما اییک بییهطور قابلمالح مییهای تییراکم

کن دییرل علف هییای هییرز در گیا هییان

زراعی ،سویا و پنبه میاود (.)Norsworthy et al., 2011

بانک بذر علفهای هرز را کن دییرل کرد نیید .بییه ن مییر میر سیید کییه
کاات گیاهان پواشی و برگردا نییدن بقا ییای ن هییا بییه خییاک بییا
زادسازی مواد دگر سی

کندرل علفهای هرز

تأثیر علفکگ بر ترکی

و تراکم بانک بذر بییهخوبی اث بییات

به محیط مانع راد علفهای هییرز در

اده است ،زیرا هنگامیکه کاربرد علفکگ قطع میاود ،تراکم

مزرعه گردیده که این امر کاهگ تراکم بانک بذر علفهای هرز

بذر گونههای حساس به مدیریت ایمیایی در بانک بییذر ا فییزایگ

اییده ا سییت .ما اییلر و هم کییاران ( Mischler et al.,

مییابد ( .)Blackshaw et al., 2000بال ( )1992گزارش کرد

 )2010با بررسی اثر مااک گلخواهای روی کندرل ت عییدادی از

که با مصرف مییداوم علفکگ هییا تییراکم کییل بییذور مو جییود در

علفهای هرز یکساله و چندساله در کشت ذرت ایهار دا اییدند

بانک بذر کاهگ خواهد یافت.

را مو جی

بررسی اثر مدقابل تیمار هییای خییاکورزی و ع لییفکگ ن شییان

که کاات گیاهان پواشی باعو کاهگ  50در صییدی سییبز اییدن

داد ت عییداد گو نییه و اییاخص غ نییای گو نییهای علف هییای هییرز در

علفهای هرز یکساله در مقایسه با گونههای چندساله اد.
در بین گیا هییان پوا شییی ،گ ییاه جییو از تییأثیر کندرلکن نییدگی

روش هییای مخد لییف خییاکورزی ت حییت تییأثیر ع لییفکگ قییرار

ز مییین در

گرفت .میزان کاهگ تعداد گونه علفهای هرز با ع لییفکگ ،در

اوایل فصل ،به دلیل حفظ طورنیمدت بقایا در سطح زمین ،قییادر

روشهای خاکورزی حییداقل و م دییداول ن سییبت بییه تی مییار بییدون

بیشدری برخوردار بود .گیاه جو ضییمن پو اییگ منا سی

علفکگ به ترتی

بییه م هییار طییورنیتر جوا نییهزنی و ر ایید علف هییای هییرز بییود.

 23/34و  61/90درصد بود (اکل .)4

گزارشهای مندشراده نیز درلت بر این دارند که بقورت زود تییر

اکل  -3تأثیر گیاه پواشی بر تعداد گونه بانک بذر علفهای هرز ( )Aو ااخص غنای گونهای مارگالف (.)B
Figure 3- Effect of cover crops on species number seed bank (A; LSD 0.05: 0.8806) and margalef index
(B; LSD0.05: 0.0901(.

22

مجله پژوهش علفهای هرز جلد  ،10شماره 1397 ،2
در روش خاکورزی مدداول با کاربرد علفکگ مدریبوزین،
گیاه پواشی جو بیشدرین میزان کاهگ ااخص تنوع اانون -وینر
با نییک بییذر علف هییای هییرز را دارا بییود ( اییکل  .)6کییاربرد گ ییاه
پواشی تو م با علفکگ مدریبوزین ،در روش هییای خییاکورزی
حییداقل و خییاکورزی م دییداول ،اییاخص ت نییوع اییانون -وی نییر
علفهای هرز را به ترتی

 32/60و  85/17در صیید در مقای سییه بییا

تیمار بدون گیاهپواشی کاهگ داد (اکل  .)6گیاه پواشی بدون
علفکگ ،در سیسدم خاکورزی حداقل و بدون خاکورزی به
ترت ی

اکل  -4تأثیر علفکگ مدریبوزین بر تعداد گونه بانک بذر علفهای هرز

 24/60و  23/13در صیید اییاخص ت نییوع اییانون -وی نییر

علفهای هرز را کاهگ داد (اکل .)6

سی زمینی در سیسدمهای مخدلف خاکورزی.
Figure 4- Effect of metribuzin herbicide on species
number seed bank of potato in different tillage systems
(LSD0.05: 0.8715).

کندرل علفهای هرز در روش خاکورزی حداقل و م دییداول
در مقایسه با تیمار ااهد به ترتی

 23/52و  71/50درصد ااخص

غنای گونهای علفهای هرز را کاهگ دادند (اکل .)5
حذف تنوع زیسدی گونههای گیاهی با م صییرف علفکگ هییا
توسط محق قییین مخد لییف گییزارش اییده ا سییت ( Caporali and

 .)Onnis, 1992ا یین ا مییر ع مییدتا بییه دل یل عییدم ام کییان تمد یید
ساخدار بانک بذر در اثر اسدفاده مدوالی از علفکگ هییا میتوا نیید
میبااد بهطوریکه در نهایت تعداد اندکی گونه ع لییف هییرز کییه
مقاومت بیشدری نسبت به علفکگها دارند بهعنوان گونه غا لی
باقی خواهند ماند (.)Rahman et al., 2001

اکل  -6اثرات گیاه پواشی و علفکگ مدریبوزین بر ااخص تنوع اانون-
وینر بانک بذر علفهای هرز سی زمینی در سیسدمهای مخدلف خاکورزی.
Figure 6- Effect of cover crops and metribuzin herbicide
on shannon-weiner index weeds seed bank of potato in
different tillage systems (LSD0.05: 0.271).

بی شییدرین اییاخص غالب ییت سیمپ سییون در روش خییاکورزی
م دییداول بییا کییاربرد گ ییاه پوا شییی جییو و کن دییرل تلفی قییی تییو م بییا
ع لییفکگ مدری بییوزین م شییاهده گرد یید ( اییکل  .)7کییاربرد گ ییاه
پواشی جو و ما اییک تییو م بییا ع لییفکگ در روش خییاکورزی
مدداول و حداقل باعو افزایگ ااخص غالبیت سیمپسون گرد یید

اکل  -5تأثیر علفکگ مدریبوزین بر ااخص غنای گونهای مارگالف بانک

(اکل .)7

بذر علفهای هرز سی زمینی در سیسدمهای مخدلف خاکورزی.
Figure 5- Effect of metribuzin herbicide on margalef
index weeds seed bank of potato in different tillage
systems (LSD0.05: 0.09071).
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کاهگ ت نییوع با نییک بییذر علف هییای هییرز در تیمار هییای گ ییاه
پواشی جو و مااک ،ا یین گیا هییان را در کن دییرل علف هییای هییرز
کامال موفق نشان داد .علت موفقیت چ شییمگیر جییو در مقای سییه بییا
مااک را میتوان به توانایی این گ ییاه در تول یید زی سییتتوده بییار
نسبت داد .ما اییک بییه دل ییل ای مییاد کییانوپی کم دییر و عییدم و جییود
پواگ کافی سطح خاک ،در مقایسه با جو در کن دییرل علف هییای
هرز تأثیر کمدری داات .صییمدانی و هم کییاران ( Samadani et

 )al., 2005نیز ایهار داادند کییه تیمار هییای چییاودار و گ نییدم بییه
دل ییل دا اییدن زی سییتتوده و سییایهاندازی بی شییدر ،به دییر از ما اییک،
علف هییای هییرز را کن دییرل کرد نیید .دم مییانوا و هم کییاران
اکل  -7اثرات گیاه پواشی و علفکگ مدریبوزین بر ااخص غالبیت

( )Demjanova et al., 2009نیز گزارش کردند تنوع و تراکم

سیمپسون بانک بذر علفهای هرز سی زمینی در سیسدمهای مخدلف

بوته علفهای هرز در سامانه خییاکورزی م دییداول از سییامانههای

خاکورزی.

خاکورزی حفایدی کمدر بود .زودای و سانکتنیکام ( Zewdie

Figure 7- Effect of cover crops and metribuzin herbicide
on simpson dominance index weeds seed bank of potato
in different tillage systems (LSD0.05: 0.1551).

 )and Suwanketnikom, 2005ای هییار دا اییدند کییه سییامانه
خییاکورزی بییر جمع ییت علف هییای هییرز تییأثیر مع نیییداری دارد

هرچه مقدار ااخص غالبیت سیمپسون بیشدر بااد ،یکنواخدی
گونهای کمدر بوده و تعداد گونههای غا لی

بهطوریکه تراکم علفهای هرز در سامانه بیخاکورزی ن سییبت

کم دییر خواه نیید بییود.

به خاکورزی مدداول و کم خییاکورزی بی شییدر میبا ایید و دل ییل

کمدرین مقدار اییاخص غالب ییت در اییرایط خییاکورزی حییداقل

این پدیده را وجود بذر علفهای هرز بیشدر در روی خاک ایهار

بدون کندرل علفهای هرز حاصل اد ،یعنی بیشدرین گونه غال

کردند.

در این تیمار موجود بوده است.
اییاخص غالب ییت سیمپ سییون ن دییایج کییامال معکو سییی بییا

نتیجهگیری کلی

ااخصهای تنوع و غنای گونهای نشان داد .تأثیر گیاه پواشی بییر

علف هرز تا(خروس بیشدرین میزان بذر را به خود اخدصاص

میزان ااخص غالبیت سیمپسون افزایشی بود .بهطوریکه بیشدرین

داد و غالبیت ن در زمینی که در ینده مورد کشت قرار خوا هیید

میزان ااخص غالبیت با کشت گیاه پواشی جو و کندرل تییو م در

گرفت ،واضح است .سیسدم خاکورزی حداقل بی شییدرین تییراکم

خاکورزی مدداول به دست مد (اکل  .)7میتوان چنین ندی مییه

بانک بذر را به خود اخدصاص داد .کاربرد گیاهان پواشی جییو و

گر فییت کییه اییاخص غل بییه سیمپ سییون کییه در روش خییاکورزی

مااک تو م با علفکگ سیینکور در هییر دو سی سییدم خییاکورزی

حداقل بدون کاربرد گیاه پواشی و علفکگ  0/17بر ورد اده

حفایدی و مدداول با کاهگ جمعیت علفهای هرز در طول فصل

است ،نشاندهنده تنوع ن سییبدا ز ییاد علف هییای هییرز در ا یین تی مییار

راد ،تراکم بانک بذر و مدعاقبا ت نییوع علف هییای هییرز را کییاهگ

است .تنوع گونهای بار و عدم غالبیت یک علف هییرز خییاص در

داد .ندایج این برر سییی تأییدکن نییده ا یین مط لی

ا سییت کییه برر سییی

تیمار ااهد نشان میدهد که اییاخص ت نییوع و غالب ییت سیمپ سییون

تیییرات بانک بذر مزارع میتواند راه کییاری در ج هییت مییدیریت

ارتباب معکوسی با یکدیگر دارند .کاربرد گیاه پواشی بییا حییذف

علفهای هرز ارائه نماید ،بهطوریکه بییا کییاهگ تییراکم بییذر در

اییدن

اواسط فصل راد ،تدابیری اندیشه اود که از ا فییزایگ م مییدد ن

تعداد زیادی از گو نییههای علف هییای هییرز ،مو جی

غا لی

تعداد کمی از گونهها ایید .در صییورتیکه در تی مییار عییدم کن دییرل

ممانعت به عمل ید.

علفهای هرز ،غالبیت در بین گونههای بیشدری تقسیم اده بود.
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Effect of cover crops and metribuzin herbicide on weed seed bank of potato
(Solanum tuberosum L.) in conservation and convention tillage systems
S. Hajinia1 and G. Ahmadvand2*
Abstarct
To investigate the effects of cover crop and metribuzin herbicide on weed seed bank of potato in
different tillage systems, the experiment was carried out as a split- split plot based on a randomized
complete block design with three replications at the Research Station of Agricultural Faculty of BuAli Sina University, 2013. The treatments included tillage systems at two levels (conventional
tillage and minimum tillage) as main plots, three levels of cover crop (Vetch (vica villosa roth),
barley (Hordeum vulgare L.) and without cover crops) as subplot, and two levels of metribuzin
herbicide (with herbicide and no herbicide) as sub-sub plots. The results showed that the application
of metribuzin herbicide reduced seed bank density of weeds. Seed bank density of weeds reduced
with application of metribuzin herbicide was about 33.62 percent, compared to no herbicide.
Application of cover crops in the minimum and conventional tillage reduced seed bank density of
weeds 44.43 and 54.88 percent, respectively, compared to no cover crops. The use of barley and
vetch cover cover decreased the richness index of seed bank of weeds. Metribuzin herbicide in the
minimum and conventional tillage in comparison to control treatment decreased 23.22 and 71.51
percent the richness index of the weed species. Cover crops decreased by 24.60 and 23.13 percent
in conventional tillage and minimum indices of Shannon-Weiner weeds. The decrease in the
Shannon-Weiner index with application of herbicides and cover crop in the conventional and
minimum tillage was 85.17 and 32.66 percent, respectively, compared to no cover crops.
Key words: Seed bank, Minimum tillage, Diversity indices, Control, Cover crops

Received date: 12 August 2017

Accepted date: 18 November 2017

1- Visiting Teacher Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Ilam, Iran
2- Associate Professor Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Bu Ali Sina,
Iran.
*Corresponding author E-mail: gahmadvand@basu.ac.ir

27

