مجله پژوهش علفهای هرز
جلد  ،5شماره 1931 ،1
صفحات 51 -11

اثر تاریخهای مختلف کاشت گیاهان پوششی سویا ( ،)Glycine max L.شنبلیله
( )Trigonella foenum gracum L.و لوبیا چشمبلبلی ) )Vigna unguiculata L.بر
پویایی بانک بذر و جمعیت علفهای هرز در ذرت ()Zea mays L.
Effect of different planting dates of cover crops Soybean (Glycine max L.), fenugreek
(Trigonella foenum gracum L.) and cowpea (Vigna unguiculata L.) on weed seed bank and
)population dynamic in corn (Zea mays L.
شهرام نظری ،*1فائزه زعفریان ،1اسفندیار فرهمندفر ،1اسکندر زند ،9فرید گلزردی4

چكیده:
به منظور بررسی تاثیر تاریخهای مختلف کاشت گیاهان پوششی بر پویایی بانک بذر و جمعیت علفهای
هرز ذرت آزمایشی در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تكرار در مزرعه آموزشی-پژوهشی دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی ساری اجرا شد .تیمارهای مورد بررسی شامل سه گیاه پوششی ،سویا ،شنبلیله و لوبیا
چشمبلبلی در دو تاریخ مختلف کاشت (همزمان با گیاه ذرت و  12روز بعد از کاشت گیاه ذرت) همراه با دو
شاهد (بدون وجین و با وجین) بود .بانک بذر علفهای هرز تحت تاثیر گیاهان پوششی قرار گرفت به طوری
که کاشت گیاهان پوششی سویا  ،شنبلیله و لوبیا چشم بلبلی ،هر سه در تاریخهای اول و دوم و تیمار شاهد (بدون
وجین) به ترتیب  22 ،94 ،12 ،12 ،21 ،94و  % 2تعداد بذور موجود در خاک را کاهش دادند .همچنین نتایج
نشان داد که جمعیت علفهای هرز غالب نظیر برگمخملی و جانسونگراس تحت تاثیر تاریخهای مختلف کاشت
گیاهان پوششی قرار گرفتند ،چنان که بیشترین تراکم این دو علف هرز در هر سه مرحله نمونهبرداری در تیمار
شاهد (بدون وجین) وجود داشت .باالترین عملكرد دانه ذرت در تیمارهای شاهد (با وجین) و تاریخ دوم کاشت
گیاه پوششی لوبیا چشمبلبلی در بین ذرت مشاهده شد .همچنین بیشترین مجموع عملكرد ماده خشک گیاه
پوششی و ذرت مربوط به تیمارتاریخ دوم کاشت گیاه پوششی لوبیا چشم بلبلی با ( 11222ذرت  +لوبیا چشمبلبلی)
و کمترین مربوط به تیمارتاریخ دوم کاشت شنبلیله با ( 22212ذرت  +شنبلیله) کیلوگرم در هكتار به دست آمد.
واژههای کلیدی :بانک بذر ،تراکم علف هرز ،شنبلیله ،لوبیا چشمبلبلی.

مقدمه

مطالعه تغییرات بانك بذر علفهای هرز به

سیستم های مدیریت تلفیقی کنترل علفهای هرز

مدیریت بهینۀ علفهای هرز در سیستم های زراعی

محسوب می گردد ( .)Buhler et al., 2001یکی

کمك می نماید و به عنوان یك ابزار موثر در

از عوامل موثر در کاهش بانك بذر علفهای هرز
تاریخ پذیرش1931/15/91 :

تاریخ دریافت1931/11/11:

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 -1گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 -9بخش تحقیقات علفهای هرز ،موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
 -4دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان  ،کرج ،ایران
* -نویسنده مسئول Email: Shahram_nazari1986@yahoo.com
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استفاده از گیاهان پوششی میباشد .به طورکلی ،هر

 22 ،51و  51درصد کاهش دادند .با توجه به ای

نوع عمل مدیریتی که ظهور ،تولید مثل و تکمیل

که بیشتر مطالعات مربوط به بانك بذر علفهای

چرخه زندگی علفهای هرز را دچار اختالل کند،

هرز به استفاده از سیستمهای مختلف خاکورزی و

باعث تغییر ساختار بانك بذر علفهای هرز نیز

تناوب جهت کنترل بانك بذر علفهای هرز

خواهد شد (.)Koocheki & Nasiri, 2006

میباشد ،لذا استفاده از گیاهان پوششی به عنوان

براسااا

یك رویکرد و نگرشی نوی

مطالعااات انجااام شااده کاشاات گیاهااان

بر پویایی بانك بذر و

پوششاای ماشااك گاالخوشااهای و چاااودار در باای

جمعیت علفهای هرز میتواند مورد بررسی قرار

ردیفهای ذرت و سویا باعاث کااهش باناك باذر

میگیرد.

علفهای هرز ،کاه عمادتاآ آماارانتو

مواد و روشها

ریشاه قرماز

آزمااایش در سااال  1931در مزرعااه آموزشاای

( )Amaranthus retoflexus L.بااود ،گردیااد

پژوهشی دانشاگاه علاوم کشااورزی و مناابع طبیعای

(.)Uchino et al., 2009
گیاهان پوششی لگومها به دلیل رشد سریعی که

ساری در قالاب بلاوکهاای کامال تااادفی باا ساه

نیتروژن گیاه بعدی،

تکرار انجام شد .تیمارهای مورد بررسای شاامل ساه

دارای توان خوبی برای مقابله با علفهای هرز

گیاه پوششی ،سویا ،شنبلیله و لوبیا چشمبلبلی در دو

& (Hutchinson

تاریخ مختلف کاشت (همزمان با کاشت گیااه ذرت

).McGiffen, 2000; Olorunmaiye, 2010

و  11روز بعااد از کاشاات گیاااه ذرت) همااراه بااا دو

راهها برای متوقف کردن

شاهد (بدون وجی و با وجی ) باود .بارای مقایساه،

جوانهزنی و رشد علفهای هرز تابستانه

دو تیمااار شاااهد کشاات ذرت باادون کاشاات گیاااه

داشت یك تودهی قوی گیاهان پوششی است که

پوششی در بی ردیفها به صورت (بادون وجای و

از طریق رقابت بر سر نور و مواد غذایی علف هرز

با وجی علفهای هرز) نیز در هار تکارار قارار داده

را کنترل میکند (Teasdale & Daughtry,

شد .بذرهای مورد استفاده در ای آزمایش از مرکاز

) .1993در مطالعهای غفاری و همکاران

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اساتان مازنادران

) (Ghaffari et al., 2011اظهار داشتند که مالچ

تهیه شد .برای آمادهسازی زمی  ،در پاییز ساال قبال

زنده چاودار ،جو و کلزا 191 ،روز پس از کاشت،

عملیااات شااخم انجااام شااد و در زمااان کاشاات در

زیست توده علفهای هرز را که در تیمار شاهد

اواسط اردیبهشت ماه نیز ،زمی بار دیگار شاخم زده

دارند ،عالوه بر تامی
غالب مزارع میباشند
یکی از اصلیتری

معادل  155/12گرم در متر مربع بود به ترتیب به

و توسط دیسك و هر

 11/1 ،55/25و  41/11گرم در متر مربع تنزل دادند

بذر مهیا شد .هر کرت شامل پنج ردیف گیااه ذرت

زیست توده علفهای هرز را ،31

(با فاصله ردیف  15سانتیمتر و فاصاله روی ردیاف

 32و  34درصد نسبت به شاهد کاهش دادند.

 11سانتیمتر) و شش ردیف گیاه پوششی (با فاصاله

همچنی تیمارهای گیاه پوششی مورد اشاره ،تراکم

بی ردیف  15سانتی متر و فاصاله روی ردیاف پانچ

بوته علفهای هرز را در مقایسه با شاهد به ترتیب

ساانتیمتاار) باود .رقاام ذرت ماورد اسااتفاده ،هیبریاد

و بر ای اسا
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سااینگل کاارا

گیاهچهها و بوتههاای علاف هارز در هار کاادر ،باه

 114بااود کااه ایاا بااذور بااا ساام

تفکیك گونه شمارش شدند.

کاربوکسی تیرام ضدعفونی شده بودند.

نمونهبرداری از بانك بذر طی دو مرحلاه شاامل

با توجه به نیاز غذایی ذرت که گیاه اصالی ایا
آزمااایش محسااوب ماایشااد 411 ،کیلااوگرم اوره و

قبل از کاشت و بالفاصاله پاس از برداشات صاورت

 151کیلوگرم فسفات آمونیوم در هکتار نیاز کاودی

گرفت .نمونهگیری از هار کارت بوسایله آگاری باه

ای گیاه بود که از ایا مقادار  111کیلاوگرم کاود

قطر  5سانتیمتر ،از عمق  1-15ساانتیمتاری خااک

اوره همراه با کود فسفره قبل از کاشت و تهیاه بساتر

در  9نقطه صورت گرفت که پس از مخلوط شادن،

بذر و مابقی در مرحله  2-5برگی به صورت سارک

داخل کیسههایی جداگاناه قارار داده شاد .نموناههاا

و نااواری داده شااد .خاوصاایات خاااک منطقااه در

پس از هوا خشاك در آزمایشاگاه بخاش تحقیقاات

جدول  1لحاظ شده است .باذر گیاهاان پوششای در

علفهای هرز موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای

مرحلاه اول همزماان بااا ذرت در  15اردیبهشات ماااه

گیاهی ،با اساتفاده از الاكهاای آزمایشاگاهی  41و

کشت گردید .جهت یکنواختی در سبز شدن ذرت،

 21مش و محلولهای سدیم هگزا متافسفات ،سدیم

در هر کپه حداقل سه بذر قرار داده شد و در مرحلاه

بیکربناات ،منیازیم ساولفات و آب معماولی ماورد

 4-2برگی عمل تنك انجام شد تا در نهایات در هار

شستشو قرار گرفت و بذرهای موجود در نمونههاای

کپه یك بوته باقی ماند .بذور گیاهان پوششی نیز در

باناااك باااذر جداساااازی شاااده و باااا اساااتفاده از

مرحله  9-4برگی تنك شدند و تنها یك بوته در هر

استریومیکروساااکو چشااامی ماااورد شااامارش و

کپه باقی ماند .ساپس  11روز بعاد از کاشات ذرت،

شناسااایی قاارار گرفاات .عملکاارد دانااه نیاز در زمااان

گیاهااان پوششای مرحلااه دوم کشاات شااد و بوتااههااا

رسیدگی فیزیولوژیك براسا

رطوبات  %14یاك

همانند زمان اول در مرحله  9-4برگای تناك شادند

هفته قبل از برداشت نهایی از ساه ردیاف وساط هار
کرت با حذ

تا یك بوته باقی بماند.
علاافهااایهاارز غالااب مزرعااه باار مخملاای
)Medik

جانسونگرا

theophrasti

باااه صاااورت تااااادفی انتخااااب و عملکااارد داناااه

،(Abutilon

اندازهگیری شد.

 (Sorghum halepense (L.) persو

سایر علفهای هرز از جمله آمارانتو

نیم متر حاشیه از ابتدا و انتها ،ده بالل

نتایج و بحث

ریشه قرمز ،

تراکم علفهای هرز به تفكیک گونه:

خربزه وحشی )(Cucumis melo var agrestis

مقایساه میااانگی میاازان کنتارل علاافهااای هاارز

) (Cynodon dactylonباااود.

تابسااتانه باای تیمارهااای مختلااف گیاهااان پوششاای و

و برماااوداگرا

نمونهبرداری از فلور علفهای هرز طای ساه مرحلاه

تیمار شااهد (بادون وجای ) نشاان داد کاه بیشاتری

در  55 ،21و  111روز بعااااد از کاشاااات بوساااایله

تراکم علف هارز بار مخملای در هار ساه مرحلاه

دو

نمونهبرداری در تیمار شااهد (بادون وجای ) وجاود

ردیف کناری هر کرت و نیم متار از ابتادا و انتهاای

دارد (جاادول  .)1بررساای رونااد تغییاارات تااراکم

ردی افهااای وسااط بااه عنااوان حاشاایه انجااام شااد.

علفهای هرز در طول فال رشد گیاه زراعی نشان

کادرهای  11در 11ساانتیمتار و پاس از حاذ
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داد عالوه بر تیمار شاهد (بدون وجی ) که در هر سه

) .2009بدی ترتیب چنی به نظر میرسد کاه مهاار

مرحلااه نمونااهباارداری یااك رونااد صااعودی را طاای

تشعشااع توسااط کااانوپی گیاهااان پوششاای و عاادم

ماایکنااد در بقیااه تیمارهااا در طااول دوره رقاباات بااا

رسیدن نور منجر به کاهش درصد جوانهزنی و رشاد

علفهای هرز از آغاز تا پایاان فاال رشاد ،تاراکم

علفهای هرز شده اسات .گیاهاان پوششای ساویا و

علفهای هرز روند نامنظمی داشت.

لوبیا چشمبلبلی به واسطه رشد سریع و تولید کانوپی

براسا

انبوه و پربر

نتایج حاصله علف هرز بر مخملی در

مراحل اول ،دوم و سوم نمونهبارداری باه ترتیاب باا

میتوانناد بار جواناهزنای ،اساتقرار و

رشد بسیاری از گونههای علف هرز اثر گذار باشد.

بیش از  21 ،19و  11درصد از کل تراکم علفهای

مشاهدات عینی در ایا آزماایش حااکی از آن

هرز به عنوان علف هرز غالب مزرعاه شناساایی شاد

است که بر مخملی بیشتر در قسمتهایی از کرت

(جاادول  .)1نتااایج بدساات آمااده در باای تیمارهااای

رشد کرده است که فضای باز کافی وجاود داشاته و

گیاهان پوششی نشان داد که کاشت گیاهان پوششی

نور زیادی دریافت کرده است و ای مشاهدات مبی

سویا در زمان اول و دوم ،شنبلیله در زمان اول و دوم

ای است که گیاه بار مخملای بارای رشاد و نماو

و لوبیا چشم بلبلی در زمان اول و دوم باعث کااهش

طبیعی خود نیاز به درجه حارارت بااو و ناور شادید

بااااه ترتیااااب  51 ،51 ،12 ،55 ،53و  53درصااااد

دارد .در ابتاادای فااال رشااد بااه علاات فاصااله زیاااد

مجمااوع تااراکم باار مخملاای در مراحاال مختلااف

بوتههای ذرت و نبود رقابت بی آنها سبب افازایش

نمونهبرداری نسبت به شاهد (بدون وجی ) گردیدند

تعداد بوته علف هرز در واحد سطح در تیمار شااهد

(جااادول  ،)1کاااه باااا نتاااایج غفااااری و همکااااران

(باادون گیاااه پوششاای) شااد .کمتاار بااودن تااراکم

 (Ghaffari et al.,کااه بیااان کردنااد

بر مخملی در تاریخهای اول و دوم کاشات گیااه

تیمارهای چاودار ،کلزا و جو با تراکم کاشات ساه

پوششی لوبیا چشمبلبلی و سویا به دلیل سایه اندازی،

برابر ،به ترتیب تراکم علافهاای هارز را  51 ،51و

مانع از رشد و توساعه علافهاای هارز شاده و باه

 22درصاد نسابت باه تیماار شااهد کااهش دادناد،

خوبی فضای بی ردیفهای کشت را مایپوشاانند

مطابقااات دارد .دو فااااکتور افااازایش تاااراکم گیااااه

در نتیجه توانست بار مخملای را از نظار دسترسای

پوششی و توسعه کافی ای گیاهان به عناوان ابازاری

به آب ،ماواد غاذایی و ناور فعاال فتوسانتزی تحات

مؤثر در جهت کاهش تراکم و وزن خشاك علاف-

فشار قرار دهد و موجب کااهش تاراکم ایا علاف

های هرز میباشد .در تحقیق دیگری ،کاربرد چهاار

هرز شود .تراکم علف هرز جانسونگرا

در هر ساه

گی ااه پوشش ای (شاابدر ساافید ،شاانبلیله ،ماشااكگاال

مرحلااه نمونااهباارداری در تیمارهااای شاااهد (باادون

خوشااهای و خلاار) و شاااهد (باادون گی ااه پوشش ای)

وجی ) و تاریخهای اول و دوم کاشت گیاه پوششای

توانست تراکم نسبی گونههاای مختلاف علاف هارز

شنبلیله دارای بیشتری مقدار خود مایباشاد (جادول

در تیمارهااای پوشش ای در دو مرحلااه نمونااهباارداری

 .)1به نظر میرسد علت باو بودن تراکم ایا علاف

نساابت بااه شاااهد کاااهش معن ایداری داشااته باشااد

هرز در تاریخ اول و دوم شنبلیله باه دلیال آنکاه ایا

(Aminghafouri & Rezvani moghadam,

گیاه پوششی از لحااظ مورفولوژیاك رشاد کمتاری

)2011
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نسبت به لوبیا چشمبلبلای و ساویا دارد و رشاد اولیاه

خاوصیات فتومورفولوژیکی علفهای هرز باعاث

آن بساایار بطئاای ماایباشااد و توانااایی کااافی جهاات

کاهش جوانهزنی علفهای هرز مایگاردد .باه نظار

جلوگیری از ورود تشعشع به کفکانوپی را ندارد و

میرسد فشار رقابتی ناشی از ترکیب مکملی ذرت و

موجود در

گیاهان پوششی در کنار یکادیگر منجار باه کااهش

خاک هم به عنوان اندام ذخیرهای مناسب برای رشد

معنیدار جمعیات علافهاای هارز نسابت باه تیماار

ای علف هرز میباشند به محض دریافت نور ،سریع

شاهد (بدون وجی ) شده است.

جوانه زده و توسعه مییابد .همچنی نتایج حااکی از

مطالعه بانک بذر:

با توجه به اینکه ریزومهای جانسونگرا

آن است که اثر تااریخ ،بار تاراکم علافهاای هارز

طی نمونهبرداری که در مرحلاه پایش از کاشات

چناادان تاااثیر گااذار نبااود و کاشاات همزمااان گیاااه

صورت گرفت ،میاانگی باذرهای بدسات آماده در

پوششی و  11روز بعد از کاشات ذرت باه تقریبااآ باه

تیمارهای گیاهان پوششی سویا در تاریخهاای اول و

یك مقدار جمعیت علفهای هرز را کااهش دادناد

دوم ،شااانبلیله در تااااریخهاااای اول و دوم ،لوبیااااا

(جدول .)1

چشمبلبلی در تاریخهای اول و دوم و شااهد (بادون

آبدی و همکااران ( )Abdin et al., 2000باا

وجاای ) بااه ترتیااب ،133 ،111/21 ،119 ،134/21

کاشاات انااواع مختلفاای از گیاهااان پوششاای در دو

 132 ،131و  111/99بااود کااه تفاااوت معناایداری

تاریخ کاشت  11و  11روز بعاد از کاشات ذرت در

نساااابت بااااه یکاااادیگر نداشااااتند (شااااکل  .)1در

بی ردیفهاای ذرت تفااوت معنایداری در تاراکم

نمونااهگیااریهااای دوم کااه بعااد از برداشاات ذرت

علفهای هرز بی کرتهای دارای گیاه پوششای و

صورت گرفت مشخص گردید که کاشات گیاهاان

کرتهایی کاه علافکاش باه کاار بارده شاده باود

پوششی سویا در تااریخهاای اول و دوم ،شانبلیله در

مشااااهده نکردناااد .هاتچینساااون و ماااكگااایف

تااااریخهاااای اول و دوم ،لوبیاااا چشااام بلبلااای در

( )Hutchinson & McGiffen, 2000نیاز بیاان

تاااااااریخهااااااای اول و دوم و تیمااااااار شاااااااهد

داشتند در تولید فلفل ،استفاده از گیاه پوششای لوبیاا

(بدون وجی ) به ترتیاب  51 ،43 ،11 ،12 ،51 ،43و

چشمبلبلی به عنوان مالچ ،توانست درصد سبز شادن

 5درصاااد تعاااداد باااذور موجاااود در خااااک را

علف های هرز را کاهش دهد .همچنای سااماراجیوا

کاااهش دادناااد (شااکل  .)1مجماااوع بانااك باااذر

و همکاااران ()Samarajeewa et al., 2006

علفهای هرز از روند مشاابهی باا فلاور علافهاای

گاازارش دادنااد کااه کاشاات ارزن بااه عنااوان گیاااه

هرز برخوردار بود .در بررسی کشت زعفران و زیره

پوششی همراه با سویا به سبب قدرت پنجاهزنای بااو

سیاه نتایج مشاابهی در ماورد همبساتگی باناك باذر

قادر است از رشد علفهای هرز به طور چشمگیری

علف هرز و جمعیت علفهاای هارز گازارش شاد

ممانعت به عمال آورد و در کااهش جمعیات آنهاا

( .)Beheshtian et al., 2007علات کااهش باذر

مااوثر بااود .بااه نظاار ماایرسااد سااایهاناادازی گیاهااان

علف هرز در کاشت گیاهان پوششی بی ردیفهای

پوششی بر روی علفهای هرز سبب تغییر در نسابت

ذرت را میتاوان باه جواناهزنای ،فسااد و ناابودی از

نااور قرمااز بااه قرمااز دور ماایگااردد و بااا تغییاار
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طریق عوامل فیزیکای و خاارج شادن باذر از باناك

نمونااهگیااری انتهااای دوره رشااد (بعااد از برداشاات

بااذر بااه دلیاال وجااود شااکارچی ،پاااتوژن و انبااوهی

ذرت) مشاهده گردید کاشت گیاهان پوششی ساویا

جمعیت مورچه در مزرعه نسبت داد .باا وجاود ایا

در تاریخهای اول و دوم ،شنبلیله در تااریخهاای اول

که نوع گیاهان پوششی عامل مهمی درکاهش تعداد

و دوم ،لوبیااا چشاام بلبلاای در تاااریخهااای اول و دوم

بذور علفهای هرز در انتهای دوره رشاد باود ولای

نسبت به شاهد (بدون کاشت گیاه پوششی و وجای )

تفاوت محسوسی بی اثر تاریخهای مختلف گیاهاان

باه ترتیااب  51 ،15 ،15 ،51 ،45و  51درصااد تعااداد

پوششاای باار کاااهش بانااك بااذر مشاااهده نگردیااد.

بذور بر مخملی را کاهش داد .با توجه به ای کاه

ترکیب گیاهان زراعی میتواند اثرات معنیداری بار

موسااام گلاااده و باااه باااذر نشسااات علااافهااارز

پویاایی جمعیاتهاای علافهاای هارز داشاته باشااد

باار مخملاای از خاارداد تااا شااهریورماه اساات ،در

(.)Cousens & Mortimer, 1995

صورت عدم جلوگیری از رشد و به باذر رفات ایا

با بررسی بذور جمع آوری شده از مزرعه در دو

علف هرز و باه علات برخاورداری از ویژگایهاایی

مرحله نمونهبرداری (قبل و بعد از کاشات) مشاخص

نظیر قدرت تولید بذر زیاد ،پراکنش بذور در خاک

و یکساااله

و داشت بذور ساخت کاه امکاان بقاای آن را بارای

بر مخملی در مقایسه با بذور سایر علفهای هارز

سااالهااای طااوونی فااراهم ماایکنااد ،باعااث بااروز

تقریباآ  55تا  35درصد بانك بذر را تشکیل مایدهاد

مشکالت فراوانی میگردد.

گردیااد کااه علااف هاارز پهاا باار

(جدول  .)9علت عدم تشخیص سایر علفهای هارز

به نظر میرسد یکی از دویل کاهش بانك باذر

بااااه دلیاااال ریاااازی و عاااادم تشااااخیص در زیاااار

علف هرز در گیاه پوششی سویا و لوبیا چشمبلبلی به

استریومیکروساااااکو مااااایباشاااااد .غالبیااااات

علت تولید زیستتوده باو در ای دو گیااه پوششای

گونااههااای یکساااله در بانااك بااذر علاافهااای هاارز

باشد .مطالعات نشان داده است که افازایش تاراکم

توسااااط بساااایاری از محققاااای گاااازارش شااااده

گیااه زراعای از طریاق کااهش قادرت رقابات و

(Cavers

در نتیجه تولید کمتر باذر توساط علافهاای هارز،

) .Simpson et al., 1989باه طاور متوساط %35

بانااك بااذر را تحاات تاااثیر قاارار خواهااد داد

بذوری که به بانك باذر وارد مایشاوند مرباوط باه

( .)Kirkland et al., 2000عامال دیگار کااهش

علاااافهااااای هاااارز یکساااااله بااااوده و تنهااااا %4

باناك باذر علات در گیاهااان پوششای ساویا و لوبیااا

آنها از علفهای هرز چناد سااله منشااي مایگیرناد

چشمبلبلی میتواند به دلیل تولید شااخههاای فرعای

( .)Mulugeta & Stoltenberg, 1997مقایساه

فراوان توسط ایا گیاهاان باشاد کاه سابب کااهش

میاااانگی بااای تعاااداد باااذور علااافهاااای هااارز

جمعیت علفهای هرز و نهایتاآ کاهش تولید قادرت

ریشه قرمز ،خربازهوحشای

بااذر علااف هاارز ماایگااردد .در ای ا راسااتا فاارانس

و سایر علفهای هرز در مرحلاه اول نموناهبارداری

) (Francs,1986بیان کرد گندم با قدرت پنجهزنی

(قبل از کاشت) نشان داد که تفاوت معنایداری بای

زیاد ضم کاهش در جمعیات گوناهای علاف هارز

تیمارهاااا مشااااهده نگردیاااد (جااادول  .)9ولااای در

سبب کاهش توان تولید بذر علفهای هرز ،گردید.

اساااات

;1989

بر مخملی ،آمارانتو

Benoit,

&
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علات باااو باودن بااذر علااف هارز باار مخملاای در

سورگوم و گیاه پوششی لوبیاا چشامبلبلای توانسات

تاریخهای اول و دوم کاشات گیااه پوششای شانبلیله

بانك بذر علفهای هرز را در خاک کااهش دهاد

نسبت به سویا و لوبیا چشمبلبلی را میتوان به تاراکم

( .)Aliyu & Emechebe, 2006بررسای روناد

باوی ای علاف هارز در ایا تیماار در طاول فاال

تغییرات بانك بذر علفهای هرز آماارانتو

ریشاه

رشد (جدول  )9و به بذر رفت بار مخملای نسابت

قرمز ،خربزهوحشی و سایر علفهای هارز نشاان داد

داد در صورتی که در تیمارهای گیااه پوششای لوبیاا

که بذرهای ای علفهای هرز در پایان فاال رشاد

چشاامبلبلاای و سااویا در طااول فااال رشااد همااواره

نسبت به آغاز رشد کاهش داشته است (جدول .)9

جمعیت علف هرز بر مخملی پاایی باود .باه نظار

عملكرد دانه ذرت:

میرسد در تیمارهایی که گیاه پوششای شانبلیله بای

عملکرد داناه نیاز یکای از صافات مهام زراعای

ردیف هاای ذرت کشات شاده باود باه دلیال تولیاد

میباشد که تحت تاثیر رقابت علافهاای هارز قارار

کمتر (شکل  )9در ای تیمارها نفوذ ناور باه

ماایگیاارد .در ایا تحقیااق نیااز ،عملکاارد دانااه ذرت

دیگاار بااا

تحاات تاااثیر رقاباات بااا علاافهااای هاارز و گیاهااان

افزایش دمای خاک فعالیت علافهاای هارز بارای

پوششی قرار گرفات (جادول  ،)4باه طاوری کاه باا

زادآوری ای گیاهان از بذر میشود .به طاور کلای،

افزایش تراکم علف های هرز در تیمار شاهد (بادون

هر نوع عمل مدیریتی که ظهور ،تولید مثل و تکمیل

وجاای ) و رشااد باایش از حااد گیاااه پوششاای لوبیااا

چرخه زندگی علفهای هرز را دچار اخاتالل کناد،

چشمبلبلی در کشت همزمان با ذرت عملکارد ذرت

باعث تغییر ساختار بذر علفهاای هارز نیاز خواهاد

کاهش معنیداری را نشاان داد و باه کمتاری میازان

بیوما

سااطح زماای افاازایش مااییابااد ،از طاار

شد (.)Koocheki & Nasiri, 2006

خااود بااه ترتیااب  5142/1و  5152/9کیلااوگرم در

گیاه پوششی شانبلیله باه دلیال رشاد کنادی کاه

هکتار رسید .کاهش عملکرد ذرت در ایا تیمارهاا

دارد علااف هاارز ماایتوانااد بااه راحتاای بااا ایا گیاااه

را ماایتااوان بااه تااراکم باااوی علاافهااای هاارز و

پوششای رقابات نمایااد ،ایا رقاباات مایتوانااد روی

سایهاندازی و تخایص بیشتر مواد فتوسنتزی به رشد

جمعیت بذر علف هرز تاثیر گذار باشد ،زیرا گیاهی

رویشی (به دلیل سایهاندازی علف هارز) نسابت داد.

که از مناابع آب ،خااک و ناور بهتار اساتفاده کارده

در بی گیاهان پوششی کمتری عملکارد مرباوط باه

باشااد ،رشااد بهتااری داشااته و مرحلااه زایشاای آن

تیمارهااای تاااریخهااای اول و دوم کاشاات شاانبلیله و

قدرتمندتر خواهد بود و بذرهای بیشتری را به بانك

تاریخ اول کاشت لوبیا چشمبلبلی مایباشاد (جادول

بذر علف هرز خاک اضاافه خواهاد کارد .همچنای

 .)4کاهش عملکرد ذرت با گیاه پوششی شانبلیله باه

به علت تولید بر هایی کوچكتر توساط شانبلیله،

دلیل بااو باودن تاراکم علاف هارز مایباشاد .گیااه

ساابب افاازایش شاادت جریااان فوتااون فتوساانتزی

پوششی شنبلیله به دلیل پاایی باودن مااده خشاك و

)(Photosynthetic photon flux density

سرعت رشد ،سبب افزایش توانایی علافهاای هارز

رسیده نفوذ به پایی کانوپی و افزایش قدرت رقابتی

برای رقابت با گیاه زراعای خواهاد شاد و در نتیجاه

علافهاای هارز در ایا تیماار مایگاردد .کاشات
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تعداد علفهای هرز در واحد سطح افزایش مییابد.

طور خطی کااهش ماییاباد .یکای از اصالیتاری

همچنی کاهش عملکرد ذرت در زمان اول کاشات

راههاا بارای متوقاف کاردن جواناهزنای و رشاد

گیاه لوبیا چشم بلبلی به دلیل اینکه همزماان باا گیااه

علفهای هرز داشات یاك تاودهی قاوی گیاهاان

ذرت کشات مایشااود و باا توجاه بااه ایا کاه لوبیااا

پوششی است که از طریق رقابت بر سر نور و مواد

زیاادی هام مایکناد

غااذایی علاافهااای هاارز را کنتاارل ماایکنااد

چشمبلبلی تولید شاخه و بر

باعث ایجاد رقابت میگاردد .ایا یافتاههاا باا نتاایج

).(Teasdale & Daughtry, 1993

دهان و همکااران ) (DeHaan et al, 1994و اتاه

مجموع وزن خشكک ذرت و گیاهكان پوششكی در

و دل ) (Ateh & Doll, 1996کااه بیااان داشااتند

تیمارهای مختلف:

کاشت گیاهان پوششی در ماواقعی کاه دارای رشاد

نتایج حاکی از آن اسات کاه بیشاتری عملکارد

زیاد باشد باعث رقابت مستقیم و کاهش رشاد گیااه

ماده خشك مربوط به تیمارتاریخ دوم کاشات گیااه

اصلی میگردد مطابقت دارد .بیشتری عملکرد داناه

پوششی لوبیاا چشام بلبلای باا ( 11152ذرت  +لوبیاا

ذرت  11559/9و  11441/4کیلااااوگرم در هکتااااار

چشمبلبلای) و کمتاری مرباوط باه تیمارتااریخ دوم

مربوط به تیمار شاهد (با وجی ) و زمان دوم کاشات

کاشت شنبلیله با ( 19515ذرت  +شنبلیله) کیلاوگرم

معنایداری

در هکتار میباشد (شکل  .)1نتایج نشان میدهد کاه

ندارند .بنابرای به نظر میرسد که ،تاریخ کاشت یکی

تاریخ اول و دوم کاشت گیاه پوششی ساویا ،تااریخ

از ویژگاایهااای مهاام ماادیریت گیاهااان پوششاای

اول و دوم کاشت گیاه پوششی شنبلیله و تاریخ اول

میباشد.

کاشات گیااه پوششاای لوبیاا چشامبلبلاای باه ترتیااب

لوبیا چشمبلبلی بود کاه باا هام اخاتال

به نظر میرسد یك رابطه بی تراکم علفهاای

دارای  41 ،15 ،12 ،11و  15درصااد ،ماااده خشااك

هارز و کااهش عملکارد داناه ذرت وجاود دار ،باه

کل (ذرت+گیاه پوششی) کمتاری نسابت باه تااریخ

طوریکه با افزایش تراکم علفهای هارز در مزرعاه

دوم کاشت گیاه پوششی لوبیا چشمبلبلی دارا بودند.

عملکاارد دانااه ذرت کاااهش یافاات .ایاا کاااهش

همچنی ای نتایج بیانگر آن است که یاك ارتبااط

عملکاارد در تاااریخهااای اول و دوم کاشاات گیاااه

معکو

بی وزن خشك محاول با تاراکم علاف

پوششی شنبلیله بیشتر میباشد ،که باه نظار مایرساد

هرز مشاهده شد (شکل  )9به طوریکه هار چاه وزن

کمتار

خشك کل (ذرت+گیااه پوششای) در واحاد ساطح

علت ای کاهش عملکرد دانه ،تولید بیوماا

توسط شنبلیله (شکل  )1باشاد ،کاه نتوانسات تاراکم

باو رفت از تعداد علفهای هرز کاسته شد .در بای

علفهای هرز را کاهش دهد .افزایش زیست تاوده

گیاهان پوششی ،کاشت تاریخ اول لوبیا چشامبلبلای

گیاهان زراعی به طور مؤثری سابب کااهش تاراکم

همزمان با ذرت دارای بیشتری ماده خشك تولیدی

علفهای هرز میگردد (.)Weiner et al., 2001

میباشد ،اما چون همزمان با ذرت کشت گردیاده و

تسادال و همکااران )(Tessdale et al., 1991

دارای رشد سریع مایباشاد در اواخار دوره رشاد از

گزارش دادند که با افزایش تراکم گیاهان پوششای

ذرت به عنوان قیم استفاده میکند و با ایجااد ساایه-

چااودار و ماشااك ،تاراکم علافهااای هاارز بااه
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اندازی مانع فتوسنتز و همچنای باا رقابات شادید باا

به عنوان یکی از رهیافتهای اکولاوژیکی اساسای و

ذرت بر سر منابع سبب کاهش ماده خشاك ذرت و

مطمئ در برنامههای کنتارل تلفیقای علاف هارز باه

باااالطبع سااابب کااااهش وزن خشاااك کااال (لوبیاااا

عنوان یك عامال ماؤثر مطارح باشاد و بتاوان بارای

چشمبلبلی  +ذرت) و عملکرد دانه میگردد .به نظار

کنترل علفهای هرز بر مخملی ،جانساونگرا

و

میرسد یکی از عکسالعمالهاای مهام گیاهاان در

سایر علفهای هرز تعمیم داد.

برابر تغییرات شدت تابش ناور کااهش ذخیاره مااده

به نظر مای رساد باا توجاه باه ایا شارایط بارای

خشك است .گیاه پوششی شنبلیله به علات آنکاه از

موفقیاات گیاااه در رقاباات بااا علااف هاارز بایااد وزن

لحاظ مورفولوژی و سرعت رشد،گیاه ضاعیفتاری

خشك تولیدی گیاه زراعی را در واحاد ساطح بااو

نسبت به سویا و لوبیا چشم بلبلی میباشاد ،در نتیجاه

برد که یك راهکار آن اساتفاده از گیاهاان پوششای

ماده خشك کمتری تولیاد ماینمایاد (شاکل  )9باه

همراه با گیاه اصلی مایباشاد و از طرفای گیااه بایاد

همی دلیل تراکم علف هارز بیشاتری در ایا تیماار

رشد سریعی داشته باشد تا قبل از علاف هارز ساطح

نسبت به دیگر گیاهان پوششی مشاهده شد.

مزرعااه را اشااغال کاارده و مااانع افاازایش تااراکم

در یك آزمایش کشات مخلاوط ذرت و خیاار
با افزایش بیوما

علفهای هرز گردد.
نتیجهگیری:

کل تراکم علفهای هارز کاساته

شد ( .)Ghanbari et al., 2006تحقیقاات دیگار

میتوان ای گونه نتیجاه گرفات کاه باناك باذر

نشان میدهد که افزایش تعاداد علافهاای هارز در

دارای اهمیاات اکولااوژیکی و تکاااملی در پویااایی

واحاااد ساااطح از وزن گیااااه زراعااای مااایکاهاااد

جمعیتها و جوامع علفهای هرز میباشد .اساتفاده

 .)Movahedi dehnavi,بررساااای

از گیاهان پوششی سویا و لوبیا چشمبلبلی که فضاای

یافتههای ساایر محققای نیاز در زمیناه عکاسالعمال

باای ردیاافهااای گیاااه اصاالی (ذرت) را بااه خااوبی

علفهای هرز به افازایش مااده خشاك تولیادی در

میپوشاانند ،مایتوانناد از طریاق عوامال فیزیکای و

واحد سطح حاکی از کاهش جمعیت علف هارز در

کاهش رشاد علاف هارز سابب کااهش باناك باذر

مقابل افزایش زیساتتاوده گیاهاان زراعای باود .در

علف هرز گردند و همچنی با رشد سریع خاود و باا

ماایتااوان بااه یافتااههااای تریپاااتی و

بست کانوپی خود سبب کااهش تاراکم علافهاای

همکاااران ) ،(Tripathi et al., 1987اچینااو و

هرز بر مخملی ،جانسونگرا

و سایر علافهاای

همکاااران ) ،(Uchino et al., 2009گااومز و

هرز گردند .انتخاب مناسب نوع گیاهاان پوششای و

گورویتااه ) (Gomez & Gurevitvh, 1998و

تاریخ دقیق کاشت گیاه پوششی عاملی مهم و تعیای

جمشیدی و همکااران )(Jamshidi et al., 2011

کننده میباشد ،زیرا میتوان رقابت بی گیااه اصالی

اشاره نمود .با توجاه باه ایا کاه در شارایط طبیعای

و پوششاای را بااه حااداقل رساااند و بااا ایجاااد حالاات

مزرعه انواع گونههاای مختلفای از علافهاای هارز

مکملی باعث استفاده بهتر از منابع شده کاه ایا امار

دیده میشود و هم نتایجی که در ای تحقیق بدسات

منجر به افزایش عملکرد ماده خشك و داناه گردیاد

آمد ،میتوان افزایش زیستتوده گیاهاان زراعای را

و همچنی سبب بهبود نظامهای کشاورزی گردید.

(1999

ایاا خاااو
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 سانتیمتری91  شیمیایی خاک محل آزمایش در عمق صفر تا-  برخی ویژگیهای فیزیکو-1 جدول
Table1- Some soil physico-chemical propertices of experimental site at 0-30 cm depth
)%( ماده آلی
Organic mater
(%)

2.41

E.C
(ds.m-1)

Silt
(%)

Clay
(%)

Sand
(%)

اسیدیته

1.17

43.33

46.33

10.33

pH

K
(ppm)

P
(ppm)

N
(%)

7.52

278.05

14

0.23

 تاثیر تاریخهای مختلف کاشت گیاهان پوششی بر تراکم (بوته در مترمربع) گونههای مختلف علف هرز-1 جدول
Table 2– The effect of different sowing date of cover crops on density (plant/m2) of different weeds

species

برگمخملی

جانسونگراس

سایر علفهای هرز

کل علفهای هرز

Velvet leaf

Johnsongrass

Other weeds

Total weeds

Weed check

86.67 a

13.67 b

2.33 ab

101.67

Soybean (T1)

7f

0c

1.67 bc

8.67 d

Soybean (T2)

21 bc

2.67 c

2 ab

25.6 c

fenugreek (T1)

13.67 de

13 b

1c

27.33 c

fenugreek (T2)

18 dc

23.67 a

2 ab

43.66 b

Cowpea (T1)

24.67 b

1.67 c

2.67 a

29 c

Cowpea (T2)

10.66 ef

0c

2.33 ab

12.33 d

Weed check

93 a

42.67 a

2.81 a

143.67 a

Soybean (T1)

17.33 b

0.33 d

2.33 c

18.33 d

Soybean (T2)

11.67 bc

0d

4b

15.67 de

fenugreek (T1)

13.67 bc

24 b

2.33 c

40 b

fenugreek (T2)

14 bc

15.33 c

3.33 bc

33.67 c

Cowpea (T1)

5.33 c

2.67 d

0.32 d

12 ef

Cowpea (T2)

9.67 c

1d

0.34 d

10.67 f

Weed check

140.67 a

26 b

0.7 a

156 a

Soybean (T1)

9.67 c

0d

2.67 a

12.33 d

Soybean (T2)

14.33 bc

0.67 d

2.33 a

17.33 d

fenugreek (T1)

17.67 bc

14 c

2.67 a

34.33 c

fenugreek (T2)

27 bc

44.67 a

2a

76.67 b

Cowpea (T1)

30.33 b

1d

2.67 a

34 c

Cowpea (T2)

12.67 bc

0.33 d

2.67 a

15.67 d

Treatment

تیمار

Stage 1 مرحله اول

Stage 2 مرحله دوم

Stage 3 مرحله سوم

.معنیدار نیستند

 دارای اختالP=0.05 مشابه در داخل هر ستون طبق آزمون چند دامنهای دانک در سطح

 میانگی های دارای حر:توضیح

Means within a column followed by the same letters are not significantly difference at the α=0.05 according to
Duncan's multiple-range test.

 روز پس از کاشت ذرت11  کاشت:T2  کاشت همزمان با ذرت و:T1
T1: Planting simultaneous with planting of corn and T2: Planting 21 days after planting of corn.
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.)– تراکم بذرهای علفهای هرز طی دو مرحله نمونهبرداری (قبل از کاشت ذرت و پس از برداشت ذرت9 جدول
Table 3– Density of weed seed bank at 2 different sampling stages (befor corn planting and after corn harvest).

برگمخملی

آمارانتوس ریشه قرمز

خربزه وحشی

سایر علفهای هرز

Velvet leaf

Wild pigweed

Wild cantaloupe

Other weeds

Weed check

188.33 a

8.2 a

4.33 a

11.47 b

Soybean (T1)

172.33 a

10.01 a

1.0 b

11.32 b

Soybean (T2)

176.0 a

7.67 a

0.67 b

18.66 a

fenugreek (T1)

172.33 a

3.43 b

2.98 a

22.92 a

fenugreek (T2)

183.67 a

7.67 a

2.27 a

7.39 c

Cowpea (T1)

159.33 a

9.17 a

3.19 a

20.31 a

Cowpea (T2)

173.0 a

0.0 c

2.33 a

20.67 a

Weed check

180.67 a

3.67 a

0.0

16.33 a

Soybean (T1)

93.0 c

0.33 b

0.0

5.0 b

Soybean (T2)

90.0 c

0.0 c

0.0

6.0 b

fenugreek (T1)

134.33 b

0.0 c

0.0

15.67 a

fenugreek (T2)

12.09 b

2.45 b

0.0

14.46 a

Cowpea (T1)

89.67 c

2.67 b

0.0

4.0 b

Cowpea (T2)

88.67 c

0.0 c

0.0

5.67 b

Treatment

تیمار

قبل از کاشت ذرت
Befor corn planting

پس از برداشت ذرت
After corn harvest

.معنیدار نیستند

 دارای اختالP=0.05 مشابه در داخل هر ستون طبق آزمون چند دامنهای دانک در سطح

میانگی های دارای حر

Means within a column followed by the same letters are not significantly difference at the α=0.05 according to
Duncan's multiple-range test.

 مقایسه میانگی های عملکرد دانه ذرت (کیلوگرم در هکتار) در زمانهای مختلف کاشت گیاه پوششی-4 جدول
Table 4 - Means comparison of corn grain yield (kg h-1) at different planting cover crop
Control
Treatment

(no
weeding)

Grain
yield
(Kg h-1)

5246.1c

Control

Soybean

Soybean

Fenugreek

Fenugreek

Cowpea

Cowpea

(weeding)

(T1)

(T2)

(T1)

(T2)

(T1)

(T2)

11853.3a

9902.3ab

10103.8ab

8503.1b

8173.3b

8286.3b

11447.4a

.معنیدار نیستند

 دارای اختالP=0.05 مشابه در داخل هر ستون طبق آزمون چند دامنهای دانک در سطح

میانگی های دارای حر

Means within a column followed by the same letters are not significantly difference at the α=0.05 according to Duncan's
multiple-range test.
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 تاثیر تاریخ مختلف کاشت گیاهان پوششی بر بانك بذر علفهای هرز طی دو مرحله نمونهبرداری-1 شکل
.)(قبل از کاشت ذرت و پس از برداشت ذرت
Figure 1- The effect of different sowing date of cover crops on weed seed bank at 2 different
sampling stages (Befor corn planting and after corn harvest) .

 وزن خشك کل ذرت و گیاهان پوششی-1 شکل
Figure 2- Total dry weight (DW) of corn and cover crops
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 رابطه بی وزن خشك تولیدی ذرت و گیاهان پوششی (کیلوگرم در هکتار) با-9 شکل
.)میزان تراکم تولیدی علف هرز (بوته در متر مربع
Figure 3-The relationship of dry weight (corn + cover crops) (kg/h-1)
with production on density (plant/m2) of different weeds.
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