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چکیده
هاي هرز در مزرعه علفروین-و شاخص تنوع شانونوزن خشک ،هاي هرز بر جمعیت، تراکمهاي مختلف مدیریت علفارزیابی اثر روشبه منظور

Spinacia oleraceae(اسفناج L.( در قالب طـرح  1391-92، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی
ه گونـه گیـاهی آفتـابگردان    اتـیلن تیـره و شـفاف، بقایـاي سـ     دهی با صفحات پلیشامل آفتابهاي کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهابلوك

)Helianthus annuus L.( جو ،)Hordeum vulgare L.(و سیر)Allium sativum L.(بدون کنترل علف) هـاي هـرز) بودنـد.    ، وجین دستی و شاهد
5000سازي زمین، ز آمادهپس از آبیاري زمین در حد ظرفیت زراعی روي سطح خاك کشیده شدند. بعد ااسفناج قبل از کاشت دو ماهاتیلن صفحات پلی

قبـل از بسـته   اواخـر زمسـتان  پاییز و اواخر هاي هرز طی دو نوبت در کیلوگرم در هکتار از بقایاي هر گونه گیاهی به خاك اضافه شد. وجین دستی علف
. انجام گردیـد اسفناج و قبل از برداشت هاي هرز طی سه مرحله زمان کاشت، اول اسفند ماه برداري از جمعیت علفانجام شد. نمونهاسفناجشدن کانوپی

-نتایج نشان داد که طی سه نوبت نمونـه هاي هرز بودند. علفوینر-صفات مورد مطالعه شامل تراکم نسبی، تراکم و وزن خشک و شاخص تنوع شانون
در هرز دوم و سوم کمترین تعداد گونه علفاول، بودند. در مرحلهتیرهترین بوئیان غالبمشاهده شد که شبدر مزرعه اسفناج گونه علف هرز 23برداري 

وینـر  -و شاخص تنوع شانونوزن خشک ،هاي مدیریت غیرشیمیایی بر تراکمدست آمد. اثر روشهدو گونه ببا اتیلن تیره آفتابدهی با صفحات پلیتیمار
تیمـار  درهـاي هـرز   برداري کمترین تراکم علـف دوم و سوم نمونه) بود. در مرحله اول، ≥01/0pدار (برداري معنیهاي هرز در هر سه مرحله نمونهعلف

گونه 7/116و 9/63، 4/94با ترتیب ) و بیشترین تراکم براي شاهد (بهمربعگونه بر متر7/16و 6/5، 3/8با ترتیب اتیلن تیره (بهپلیآفتابدهی با صفحات 
کاهش داد، ولی این کاهش بـراي  نسبت به شاهد هاي هرز را راکم و وزن خشک علفاگرچه مصرف بقایاي گیاهی تهمچنین مربع) مشاهده شد. بر متر

، 81/0بـا  ترتیـب  حله اول، دوم و سوم براي شاهد بهدر مرهاي هرز علفوینر -شانونعباالترین شاخص تنوبقایاي جو بیش از سایر بقایاي گیاهی بود. 
دست آمد.هتیره بصفحات پلی اتیلندر تیمارو کمترین میزان 7/0و 76/0

وجین دستیوینر، -شاخص تنوع شانونآفتابدهی، بقایاي گیاهی، هاي کلیدي: واژه
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هاي زراعی فشرده همراه با افزایش مصرف انرژي نظامتوسعه بوم
هاي شـیمیایی  کشمصرف علفبر هاي هرز، عمدتاً براي کنترل علف
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هاي هرز، براي سالمت انسان و محیط زیست نیز مدیریت علفزمینه
هـا، کـاهش   آفرین شده است. عالوه بـر ایـن، افـزایش هزینـه    مشکل

هاي هرز نسـبت بـه   هاي جدید و مقاومت علفکشدسترسی به علف
ال هاي رایج را به دنبنظامهاي شیمیایی، کاهش پایداري بومکشعلف

Conleyداشته است ( et al., هـاي  ). بدین ترتیب، اگرچه علف2001
باشـند،  هاي زراعی مطرح مـی نظامناپذیر بومهرز به عنوان جزء جدایی

دهنـده  هاي ناخواسته از جمله مهمترین عوامـل کـاهش  ولی این گونه
شوند. به همـین دلیـل، امـروزه    محسوب مینیز کشاورزيمحصوالت 
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زیسـت  غیرشیمیایی و سـازگار بـا محـیط   هاي ز روشتوسعه استفاده ا
-هاي هرز رو به گسترش است. از جملـه ایـن روش  براي کنترل علف

توان به آفتابدهی و مالچ بقایاي گیاهی اشاره نمود. میي اکولوژیکها
آفتابدهی روشی پیش کاشت، غیرشـیمیایی و سـازگار بـا محـیط     

هـاي  ي خاکزي و علـف زازیست است که براي کنترل عوامل بیماري
Johnsonگیـرد ( هرز مورد استفاده قرار می et al., -). متـداول 2007

اتـیلن شـفاف و   ترین ماده مورد استفاده براي آفتابدهی، صفحات پلـی 
عنـوان مـالچ   ه اتیلن تیره که اغلب بتیره است. اثر اصلی صفحات پلی

سـت  ذکر شـده ا هاي هرز شوند، کاهش رشد آفات و علفاستفاده می
)Johnson et al., 2007; Marenco & Lustosa, 2000( ـ -ه. ب

هاي کشـاورزي ارگانیـک بـراي کنتـرل     کارگیري این روش، در نظام
Johnsonباشد (هاي هرز به میزان زیادي مورد توجه میآفات و علف

et al., ) نشان Arbopleya, 2009(آربوپلیا هاي نتایج بررسی). 2007
هاي گیاهی و کنترل آفات، بیماريورزي موجب خاکداد که استفاده از 
ـ زا نماتدهاي بیماري Johnson(جانسـون و همکـاران  د. گردی et al.,

هـاي هـرز   ، علفرکه با استفاده از این راهکانیز اظهار داشتند) 2007
هـاي  که کنترل علـف حالیرشوند، دطور مؤثري کنترل میهساله بیک

مورنکـو و لیوستوسـا  باشد.تفاوت میگونه منوع هرز چندساله بسته به 
)Marenco & Lustosa, 2000     مشـاهده کردنـد کـه وزن خشـک (

-گرم در متر89/0مربع در شاهد به گرم بر متر9/11هاي هرز از علف
کاندیـدو و  هاي با نـه هفتـه آفتابـدهی کـاهش یافـت.     مربع در کرت

یط شـرا کـه  انـد  ) بـر ایـن عقیـده   Candido et al., 2006(همکاران
اتیلن از جمله درجه حـرارت و  محیطی ایجاد شده در زیر صفحات پلی

گردد. لذا ایـن محققـین   هاي هرز میزنی بذر گونهرطوبت، مانع جوانه
هاي هرز این روش را به عنوان راهکاري پایدار در زمینه مدیریت علف

یابند، معرفـی نمودنـد.   هایی که با روش جنسی تکثیر میگونهبه ویژه
توان این روش را در راستاي کاهش مصـرف سـموم   ترتیب، میبدین

سازگار با محیط زیسـت بـراي   اکولوژیک شیمیایی به عنوان راهکاري 
هاي هرز مدنظر قرار داد.کنترل علف

) اهمیـت زیـادي در توسـعه    1امروزه کاربرد بقایاي گیـاهی (مـالچ  
یري کـه  هاي کشاورزي پایدار دارد. بقایاي گیاهی عالوه بـر تـأث  نظام

روي بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولـوژیکی خـاك دارنـد،    
هاي مؤثر بوده و در نتیجـه  زنی، استقرار و رشد علفتوانند بر جوانهمی

ها را در مقابل گیاهان زراعی تحت تأثیر قرار دهنـد توانایی رقابتی آن

1- Mulch

)Duppong et al., Ferreira(فریرا و رینهارد نتایج مطالعه). 2004

& Reinhard, 2010 مؤید این مطلب است که پخش کردن بقایاي (
گیاهی بر سطح خاك با کاهش نوسانات درجه حرارت و جلـوگیري از  

هاي هـرز گردیـد.   زنی و رشد علفنفوذ نور، موجب جلوگیري از جوانه
نشان داده است که کاربرد این مواد از طریق نیزها نتایج برخی بررسی
هاي هرز را موجب گـردد  تواند کاهش علفمینیز خاصیت دگرآسیبی

)Machado, 2007; Dhima et al., . وجود مـالچ بـر سـطح    )2005
کـاهش میـزان نـور    و در نتیجهکنندهایجاد الیه خفهباتواند خاك می

Ataureهرز را کـاهش دهـد (  هايرشد علف،رسیده به سطح زمین

Rahman et al., توانـد از  ي گیاهی مـی وجود بقایا،). همچنین2005
ــط      ــمی توس ــواد س ــی م ــک و برخ ــات آللوپاتی ــد ترکیب ــق تولی طری

هاي هـرز  کننده و تغییر اسیدیته خاك، علفتجزیههاي ارگانیسممیکرو
Kember, 1973; Elliot(کنـد را کنتـرل   et al., . اشـرفی و  )1978
) اظهـار نمودنـد کـه بقایـاي جـو     Ashrafi et al., 2009(همکـاران 

)Hordeum vulgare L.(     بر سطح خاك بـه دلیـل دارا بـودن مـواد
گیبسون د. دهاي هرز گرزنی و رشد علفجوانهانع شیمیایی قابل حل م

Gibson(و همکاران et al., 1990 (ماسیاس و ریدج) وMacias &

Ridge, 1999    گزارش نمودند که بقایاي گیاهی ارقـام مختلـف جـو (
-ه موجب ممانعت از رشد علفحاوي چندین نوع فنول و ترپن است ک

مخلـوط  ها نشان داده است که البته نتایج برخی بررسیهاي هرز شد.
-خاك اثر بیشتري بر کاهش خصوصیات جوانهبابقایاي گیاهی کردن 

هـرز  هـاي سـاله در مقایسـه بـا گونـه    هاي هرز یـک زنی و رشد علف
Blackshawچندساله دارد ( et al., بـر ). نـوع بقایـاي گیـاهی   2001

پیوتنام . گذاردمیتأثیر نیزهاي هرززنی و رشد علفخصوصیات جوانه
Putnam(و دیفرانک  & Defrank, 1983 (تراکم و وزن بیان داشتند
Sorghum(هاي هرز در شرایط کاربرد بقایـاي سـورگوم  خشک گونه

bicolor L.(  جـو، یـوالف ،)Avena sativa L.(  گنـدم ،)Triticum

aestivum L.( چــاودار و)Secale cereale L.(و اهش یافــتکــ
بدین ترتیـب، مشـخص   بیشترین میزان کاهش براي جو مشاهده شد.

راهکـاري  دیگـر  تواند به عنوان مینیز است که کاربرد بقایاي گیاهی 
.هاي هرز مدنظر قرار گیردپایدار در مدیریت علف

Spinacia oleraceaeاسفناج ( L. (رهتیساله از سبزي برگی یک
و A ،B1 ،B2هاي مختلف شـامل  است که غنی از ویتامین2چغندریان

C  باشـد  و عناصر معدنی مختلفی از جمله آهن، کلسیم و منیـزیم مـی

2- Chenopodiaceae
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)Ramachandran et al., ــوانمردي ).2005 ,Javanmardi(ج

اگرچه این گیاه داراي کانوپی گسترده بـر سـطح   اظهار داشت) 2010
رقابـت آن در  قـدرت  اند منجر به بهبـود  توزمین است که این امر می

هاي هرز گردد، ولی از آنجا که رشد اولیه آن نسبتاً کنـد  مقابله با علف
هاي اساسـی تولیـد   هاي هرز از جمله محدودیتاست؛ لذا کنترل علف

جـا کـه رشـد اولیـه     گردد. بـدین ترتیـب، از آن  پایدار آن محسوب می
هـاي هـرز را   ت حضـور علـف  اسفناج نسبتاً کند بوده و این امـر فرصـ  

ـ دهد که در نتیجه کاهش رشد و عملکرد آنافزایش می دنبـال  هها را ب
هـاي شـیمیایی بـر    کـش و همچنین با توجه به تأثیر منفی علـف دارد

هـاي مختلـف   ارزیـابی تـأثیر روش  کیفیت این سبزي ارزشمند برگی، 
-ضروري به نظر مـی گیاههاي هرز در این مدیریت غیرشیمیایی علف

هـاي مختلـف   رسد. بنابراین، این آزمایش با هدف بررسی تـأثیر روش 
هاي هرز بـر خصوصـیات فلـور و جمعیـت     مدیریت غیرشیمیایی علف

هاي هرز در مزرعه اسفناج در شرایط آب و هـوایی مشـهد اجـرا    علف
شد.

هامواد و روش
هاي هرز بر جمعیت، هاي مدیریت علفارزیابی اثر روشمنظوربه
، هـاي هـرز  وینـر علـف  -تنـوع شـانون  شاخصو وزن خشکتراکم، 

آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشـاورزي دانشـگاه فردوسـی    
هـاي کامـل   در قالـب طـرح بلـوك   1391-92مشهد در سال زراعـی  

تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل آفتابـدهی بـا صـفحات    
ــاه پلــی ــه گی ــاي ســه گون ــره و شــفاف، بقای ــیلن تی ــابگردان یات آفت

)Helianthus annuus L.(  جـو ،)Hordeum vulgare L.( و سـیر
)Allium sativum L.( ،بدون کنترل علف) هاي وجین دستی و شاهد

-سانتی0-30برداري از عمق هرز) بودند. قبل از اجراي آزمایش نمونه
شیمیایی انجام شـد کـه   وی متر خاك جهت تعیین خصوصیات فیزیک

.نشان داده شده است1جدول نتایج آن در 

نتایج خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك -1جدول 
Table 1- Results of soil physical and chemical

هدایت الکتریکی 
زیمنس بر متر)(دسی

EC (dS.m-1)

اسیدی
ته
pH

کربن آلی (%)
Organic

carbon (%)

)گرم در کیلوگرممیلیمیزان (
Content (mg.kg-1)

زان (درصد)می
Content (%)بافت

Texture نیتروژن کل
Total

nitrogen

فسفر قابل 
دسترس

Available P

پتاسیم قابل 
دسترس

Available K

شن
Sand

رس
Clay

سیلت
Silt

1.837.320.235323.65314.57272549
لوم-یسیلت

Silty-
loam

ماه پس نیمه دوم شهریوردرمنظور اعمال تیمارهاي آفتابدهی، ه ب
سازي بستر کاشت، زمین در حد ظرفیت زراعـی  از انجام عملیات آماده

در اتیلن روي سطح خاك کشیده شـدند.  آبیاري و سپس صفحات پلی
کیلـوگرم در  5000در تیمارهـاي بقایـاي گیـاهی    این زمان همچنین، 

-سـانتی 0-30هر نوع گیاه به زمین اضافه و با الیـه  بقایاي هکتار از 
متري خاك مخلوط شد. به منظور یکسان بودن تیمارها، در این زمان 

-ها به طور همزمان و یکسان آبیاري شدند. صـفحات پلـی  کلیه کرت
آوري و عملیات کاشت دستی اسـفناج  جمعدر نیمه دوم آبان ماه اتیلن 

انجـام شـد.   متـر  5/2متر و به طـول  5/0روي چهار ردیف به فاصله 
هاي بعدي به فاصله هر بالفاصله پس از کاشت و آبیارياولین آبیاري 

بار در طول فصل رشد انجام شد. عملیـات وجـین دسـتی    روز یک14

قبل از بسته شدن کانوپی اواخر زمستان پاییز و اواخر طی دو نوبت در 
انجام شد.

هـاي مختلـف علـف هـرز،     ارزیابی ترکیب و تراکم گونهبه منظور
رحله همزمان با کاشت اسفناج، اول اسـفند مـاه   برداري در سه منمونه

22(همزمان با مرحله بسته شدن کانوپی گیاهی) و قبـل از برداشـت (  
متر بـه  سانتی30×30هایی به ابعاد فروردین ماه) با استفاده از کوادرات

هـاي  صورت تصادفی (سه نمونه در هر کرت) انجام شد. سپس علـف 
رش و بـه منظـور تعیـین وزن    هرز به تفکیک گونه شناسـایی و شـما  

75سـاعت بـا دمـاي    48خشک پس از قرار گرفتن در آون به مـدت  
گراد توزین شدند.درجه سانتی

تجزیه و تحلیل Mstat-Cافزار هاي آزمایش با استفاده از نرمدهدا
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آزمـون حـداقل اخـتالف    بـا اسـتفاده از   ها شدند. مقایسه میانگین داده
شـد. نمودارهـا   انجـام مال پنج درصـد  در سطح احتLSD(1دار (معنی

د.دنرسم شExcelافزار نرم
قابل ذکر است کـه نتـایج مربـوط بـه تـأثیر تیمارهـاي مـدیریت        

هاي هـرز و خصوصـیات   هاي هرز بر بانک بذر علفغیرشیمیایی علف
ــه   ــه جداگان ــفناج در مقال ــرد اس ــد و عملک ــت  رش ــده اس ــه ش اي ارائ

)Ghorbani et al., 2013.(

بحثنتایج و 
گونه علف هرز در مزرعه اسـفناج  24برداري طی سه نوبت نمونه

Amaranthus(ریشـه قرمـز  خـروس  مشاهده شـد کـه شـامل تـاج    

retroflexus L.( خـروس خوابیـده   ، تـاج)A. blitoides S.Wats.( ،
ــیاه  ــاجریزي سـ Solanum(تـ nigrum L.( ،ــی ــیر ایرانـ خاکشـ

)Sisymbrium sophia L.  ) خـردل آبـی ،(Sinapis arvensis L. ،(
Portulaca oleraceaخرفه ( L. دانارك ،()Euclidium syriacum

L.،(  ) زبـان در قفـاDelphinium consolida Freyn. تـره  )، سـلمه
)Chenopodium album L. ) شـاهتره ،(Fumaria officinalis

L.) ــه Alyssum)، قدوم homalocarpum Fisch. & Mey.،(
ــه ــیش (کیسـ Capsellaکشـ bursa-pastoris L. ــدمک )، گنـ

)Stellaria media L. بنـد ( ) و هفـتPolygonum aviculare L. (
Cardaria draba، ازمـک ( دولپـه هاي هرز یکسـاله  جزو علف L. ،(

Convolvulusپیچک صحرایی ( arvensis L.) تلخه ،(Acroptilon

repens L. ،(  کنگـر صـحرایی)Cirsium arvense L.  شـیرتیغی ،(
)Sonchus arvensis L.  ) و گـل گنـدم (Centaurea cyanus L. (

Setaria glauca(زردروباهی، دمدولپههاي هرز چندساله جزو علف

L.) ســوروف ،(Echinochloa crus-galli L. ــگ ــف خرچن ) و عل
)Digitaria sanguinalis L.و لپـه تکهاي هرز یکساله ) جزو علف

Cyperus rotundus(اویار سالم ارغوانی L. هـاي هـرز   علـف ) جزو
). 2بودند (جدول لپهتکچندساله 

هاي هـرز از  شود این علفمشاهده می2همانگونه که در جدول 
-، شاهتره6، خرفه5، چغندریان4خروس، تاج3، پیچکیان2خانوده آالله11

1- Least Significant Difference
2- Ranunculaceae
3- Convolvulaceae
4- Amaranthaceae
5- Chenopodiaceae

بودنـد  12بندو هفت11، میخک10، گندمیان9، کاسنی8بوئیان، شب7ئیان
-علـف تیرهترین با شش گونه غالببوئیان شبتیرهکه در این میان، 

تلخه، پیچک ،برداريدر مرحله اول، دوم و سوم نمونههاي هرز بودند.
ترتیـب بـا   ایستاده بـا دامنـه تـراکم نسـبی بـه     خروسصحرایی و تاج

ــترین  05/19-67/66و 14/57-14/7، 67/66-11/11 ــد بیشـ درصـ
ه بـه  هاي مختلف علف هرز مشـاهده شـد  تراکم نسبی را در بین گونه

مرحلـه اول و دوم  خود اختصاص دادند. کمترین دامنه تراکم نسبی در 
مربـوط بـه  درصـد  0-35/4و 33/3-50/37ترتیب با برداري بهنمونه

برداري نیز کمترین دامنه . در مرحله سوم نمونهبودشیرتیغی و گندمک 
درصـد  0-38/2بـا  تراکم نسبی براي پیچک صحرایی و دم روبـاهی  

). 2(جدول اختصاص داشت
بـرداري  نمونـه کمترین تعداد گونه علف هرز در مرحله اول و سوم 

دست آمد. در هاتیلن تیره با دو گونه بتیمار آفتابدهی با صفحات پلیدر
ـ          ه مرحله دوم نیـز کمتـرین تعـداد گونـه علـف هـرز مشـاهده شـده ب

اتیلن تیره و شفاف با دو گونه علف تیمارهاي آفتابدهی با صفحات پلی
اد گونـه علـف هـرز    . از طرف دیگر، بیشترین تعداختصاص داشترز ه
زان ایـن کـاهش   شاهد مشاهده شد. میدرگونه 14و 9، 7با ترتیب به

درصد در مقایسه بـا شـاهد  24و 25، 36با ترتیب براي بقایاي سیر به
آفتابدهی بـا صـفحات   در تیمارهرز بود. میزان کاهش تعداد گونه علف

مرحلـه  دردر مقایسه بـا شـاهد   و روشن و وجین دستی اتیلن تیرهپلی
-درصـد، در مرحلـه دوم بـه   7و 64، 79با ترتیب برداري بهاول نمونه

و 71، 82بـا  ترتیـب  درصد و در مرحله سوم به67و 83،75با ترتیب 
53و 59، 50هـرز را  درصد بود. تیمار بقایاي جو تعداد گونه علـف 71

-هاي اول، دوم و سوم نمونهمرحلهدررتیب تشاهد بهنسبت بهدرصد 
ترتیب بقایاي آفتابگردان موجب کاهش بهبرداري کاهش داد. مصرف

هرز در مقایسه با شاهد براي درصدي تعداد گونه علف35و 42، 43با 
برداري شد. همچنـین، در بـین مراحـل    مراحل اول، دوم و سوم نمونه

ـ برداري بیشترین تعداد علف هـرز  نمونه گونـه در مرحلـه سـوم    15ا ب
). 3برداري مشاهده شد (جدول نمونه

6- Portulacaceae
7- Fumariaceae
8- Brassicaceae
9- Asteraceae
10- Poaceae
11- Caryophyllaceae
12- Polygonaceae
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رسد که شرایط محیطی ایجـاد شـده در زیـر صـفحات     نظر میهب
ن زیـادي بـر   اتیلن شفاف و تیره تحـت تـأثیر آفتابـدهی بـه میـزا     پلی

ویژه درجه حرارت و محتوي رطوبتی مؤثر خصوصیات مختلف خاك به
هـاي هـرز، کـاهش    زنی علـف کاهش جوانهاز طریقبوده که این امر 
Candidoشـده اسـت (  را موجـب  ها تراکم نسبی آن et al., 2006 ،(

اتـیلن تیـره بـه    البته میزان این تأثیر براي آفتابدهی با صـفحات پلـی  
,.Gul et al(گیـول و همکـاران  مراتب باالتر از صفحات شفاف بود.

هـاي هـرز، تـأثیر    علف) نیز با بررسی اثرات آفتابدهی بر کنترل 2013
اتیلن تیره را به مراتب باالتر از صفحات شـفاف گـزارش   صفحات پلی

کــه در تیمارهــاي نتــایج ایــن مطالعــه همچنــین نشــان دادنمودنــد. 
گرامینـه بـه مراتـب بـاالتر از     تیـره هاي هـرز  آفتابدهی جمعیت علف

آفتابـدهی  کـه طـوري بـه ؛بـود دولپههاي هاي هرز گونهجمعیت علف
کنگـر  شاهتره، ترشـک،  انندمدولپههاي هرز کنترل مؤثر گونهموجب

اویار سالم ارغـوانی نظیر لپهتکهاي ... در مقایسه با گونهوصحرایی
بـا  لپـه تـک هـاي  ها دلیل این امر را به استراتژي تکثیر گونـه شد. آن

کـه بـه شـیوه    دولپـه هاي استفاده از روش رویشی در مقایسه با گونه
همچنین با توجه به نتایج به نظـر  گردد، نسبت دادند.یجنسی انجام م

رسد که استفاده از بقایاي گیاهی با کاهش میزان تشعشع رسیده به می
هاي هرز و بـه دنبـال آن   زنی علفسطح خاك باعث ممانعت از جوانه

Teasdaleهـاي هـرز شـده اسـت (    کاهش تراکم نسبی گونه et al.,

به مراتب بـاالتر  دولپههاي براي گونه)؛ البته میزان این کاهش 1991
بـه تفـاوت   احتمـاالً مربـوط   بود. دلیـل ایـن امـر    لپهتکهاي از گونه

بـا توجـه بـه تأکیـد     کهطوريبهباشد؛ ها میاستراتژي تکثیر این گونه
هـاي  بر تکثیر جنسی در مقایسـه بـا گونـه   دولپههاي هرز بیشتر گونه

Gulکه عمدتاً با روش غیرجنسی (لپهتک et al., -) انجام مـی 2013
از رسـیدن نـور   بـا جلـوگیري   بقایاي گیـاهی رود که شود، احتمال می

هاي هرز شده که این امر در زنی بذر علفباعث کاهش تحریک جوانه
هـاي  گونـه را در مقایسه بـا  دولپههاي هرز نهایت، کاهش تراکم گونه

ن دستی، روشی جا که وجیبه دنبال داشته است. همچنین از آنلپهتک
سـاله، چندسـاله،   هاي هـرز اعـم از یـک   غیرانتخابی براي کنترل علف

Fogelbergشـود ( محسـوب مـی  لپهتکو دولپه & Gustavsson,

هاي هرز کارگیري این روش به طور مؤثري کنترل علفه)، لذا ب1999
را موجب گردید.

ر هاي هرز در هی بر تراکم علفهاي مدیریت غیرشیمیایاثر روش
کهطوريه). ب3) بود (جدول ≥01/0pدار (برداري معنیمرحله نمونهسه

هاي هـرز  برداري کمترین تراکم علفدر مرحله اول، دوم و سوم نمونه
و 6/5، 3/8بـا  ترتیـب  تیره (بهاتیلن تیمار آفتابدهی با صفحات پلیدر
، 4/94بـا  ترتیب شاهد (بهدرمربع) و بیشترین تراکم گونه بر متر7/16
مربع) مشاهده شد. میـزان کـاهش تـراکم    گونه بر متر7/116و 9/63

اتیلن شفاف در مقایسه با شاهد در هاي هرز تحت تأثیر تیمار پلیعلف
درصـد بـود اگرچـه مصـرف     100برداري بیش از هر سه مرحله نمونه

هـاي هـرز را در مقایسـه بـا     بقایاي جو، آفتابگردان و سیر تراکم علف
-با درصـد)، دوم (بـه  79و 53، 183با ترتیب بهحله اول (شاهد در مر

62و 91، 200بـا  ترتیـب  درصد) و سوم (بـه 44و 64، 156با ترتیب 
میزان این کاهش براي بقایـاي جـو بـیش از    ولی درصد) کاهش داد، 

هاي هـرز  تراکم علف. میزان کاهش )1(شکل سایر بقایاي گیاهی بود
درصد و در مرحلـه دوم و  13اول تنها وجین دستی در مرحلهدر تیمار

دلیل ایـن تفـاوت وابسـته بـه زمـان      که درصد بود100سوم بیش از 
باشد.میمدیریتی این عملیات اجراي 

-داري تحت تـأثیر روش هاي هرز به طور معنیوزن خشک علف
). کمتـرین  3) (جدول ≥01/0pهاي مدیریت غیرشیمیایی قرار گرفت (

در برداري ر مرحله اول، دوم و سوم نمونههاي هرز دوزن خشک علف
گرم بـر  5/10و 6/3، 4/3با ترتیب تیره (بهاتیلنپلیآفتابدهی با تیمار
و 9/65، 1/41بـا  ترتیـب  (بـه مربع) و بیشترین میزان براي شـاهد متر

ـ .مربع) حاصل شدم بر مترگر9/97 اتـیلن  کـارگیري صـفحات پلـی   هب
درصـدي وزن  100ش بـیش از  شفاف براي آفتابـدهی، موجـب کـاه   

برداري در مقایسه با شاهد هاي هرز در هر سه نوبت نمونهخشک علف
-اگرچه کاربرد بقایاي سیر، آفتابگردان و جو وزن خشک علـف . گردید

و 63، 50بـا  ترتیـب  له اول (بههاي هرز را در مقایسه با شاهد در مرح
-و سوم نمونـه درصد) 260و 169، 89با ترتیب درصد)، دوم (به163

درصد) کـاهش داد، ولـی میـزان    335و 118، 69با ترتیب برداري (به
این کاهش براي بقایاي جو به مراتب بـاالتر از سـایر بقایـاي گیـاهی     

درصدي وزن خشک 13مورد استفاده بود. اعمال وجین دستی کاهش 
را بـه  بـرداري  هاي هرز در مقایسه با شاهد در مرحله اول نمونـه علف
هـاي دوم و  میزان این کاهش بـراي مرحلـه  که؛ در حالیداشتدنبال

).2(شکل درصد بود100سوم بیش از 
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هاي هرز علفوینر -خصوصیات رشدي و شاخص شانونهاي مدیریت غیرشیمیایی بر نتایج آنالیز واریانس (میانگین مربعات) اثر روش-3جدول 
برداري در مزرعه اسفناجسه مرحله نمونهطی

Table 3- Analysis of variance (mean of squares) for the effect of non-chemical weed managements on growth criteria and
Shannon-Weiner index for weeds at three sampling stages in spinach field

منابع 
تغییرات
S.O.V

درجه 
آزادي

df

مرحله اول
First stage

مرحله دوم
Second stage

مرحله سوم
Third stage

تراکم
Density

وزن 
خشک
Dry

weight

شاخص 
-شانون
وینر

Shannon-
Weiner
index

تراکم
Density

وزن خشک
Dry weight

شاخص 
-شانون
وینر

Shannon-
Weiner
index

تراکم
Density

وزن 
خشک
Dry

weight

شاخص 
-شانون
وینر

Shannon-
Weiner
index

تکرار
Replication

2 38.675 2.829 0.00001 17.665 4.872 0.00001 4.408 26.365 0.00001

تیمار
Treatment

6 2946.376** 530.432** 0.22** 1214.462** 13266.075** 0.19** 3778.653** 28.625** 0.15**

خطا
Error

12 16.531 11.255 0.0001 7.346 6.086 0.0001 45.554 18.188 0.0001

کل
Total

20 - - - - - - - - -

ضریب تغییرات (%)
C.V (%)

8.40 14.45 3.65 8.99 10.16 3.51 13.29 10.97 5.19

دار در سطح احتمال یک درصد**: معنی
**: is significantly at 1% probability level.
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برداري در مزرعه اسفناجمرحله نمونهسهطیهاي هرز هاي مدیریت غیرشیمیایی بر تراکم علفاثر روش- 1شکل 
Fig. 1- Effect of non-chemical managements on weed density at three sampling stages in spinach field

).≥05/0pباشند (میLSDداري بر اساس آزمون برداري، داراي تفاوت معنیهاي داراي حروف متفاوت براي هر مرحله نمونهمیانگین
Means with the same letters haven’t significant difference according to LSD (p≤0.05).
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Fig. 2- Effect of non-chemical managements on weed dry weight at three sampling stages in spinach field

).≥05/0pباشند (میLSDداري بر اساس آزمون برداري، داراي تفاوت معنیهاي داراي حروف متفاوت براي هر مرحله نمونهمیانگین
Means with the same letters haven’t significant difference according to LSD (p≤0.05).

اتیلن شـفاف و تیـره بـا    هی با استفاده از صفحات پلیاعمال آفتابد
تبـع آن کـاهش   هاي هرز، کاهش تـراکم و بـه  نی علفزکاهش جوانه
دنبال داشـته اسـت. در همـین راسـتا،    هاي هرز را بهگونهوزن خشک

Hassing(هاسـینگ و همکـاران   et al., ) اظهـار داشـتند کـه    2004
آفتابدهی با ممانعت از رسیدن نور بـه سـطح خـاك، موجـب کـاهش      

که این امر کاهش تراکم هشددولپهو لپههرز تکهاي زنی گونهجوانه
گیـول و  . نتـایج مطالعـه   موجب گردیدهاي هرز را و وزن خشک علف

بـه  ) نشان داد که اسـتفاده از آفتابـدهی   Gul et al., 2013(همکاران
، موجـب کـاهش   لپـه تکو دولپههاي هرز ممانعت از رشد علفلیلد

Khan(خان و همکارانهاي هرز گردید.تراکم و وزن خشک علف et

al., 2012هاي ) اعالم نمودند که آفتابدهی موجب کاهش تراکم علف
ایـن  . کـاهش داد هـا را  هرز گردیـد و از ایـن طریـق وزن خشـک آن    

اتـیلن را بـه عنـوان    اده از صفحات پلیآفتابدهی خاك با استفمحققان
زاي هاي هـرز و سـایر عوامـل بیمـاري    روشی پایدار براي کنترل علف

. عالوه بـر ایـن، آزادسـازي مـواد آللوپـاتیکی از      ندگیاهی معرفی نمود
Wuبقایاي گیاهی قـرار گرفتـه بـر سـطح خـاك (      et al., ) بـا  2000

دنبـال آن،  م و بههرز منجر به کاهش تراکهاي زنی علفکاهش جوانه
هـا  هاي هرز شده است. نتایج برخی بررسـی کاهش وزن خشک علف

هاي زنی، تراکم و وزن خشک علفنیز مؤید کاهش خصوصیات جوانه
ــرز ( Putnamه & Defrank, 1983  ــواد ــود م ــأثیر وج ) تحــت ت

باشد. نتـایج  آللوپاتیکی در بقایاي گیاهی قرار گرفته بر سطح خاك می
Gibsonبرخـی مطالعـات (   et al., 1990; Macias & Ridge,

) نیز مؤید این مطلب است که بقایاي گیاهی ارقام مختلف جـو  1999
هـاي مختلـف   با دارا بودن فنول و ترپن باعث جلوگیري از رشد گونـه 

Shabahangشباهنگ و همکـاران ( د.وشمیهرز علف et al., 2013 (
و جـو وزن خشـک   اظهار نمودند که مصرف بقایاي آفتابگردان، سـیر 

درصـد در مقایسـه بـا    80و 87، 70ترتیـب  دولپه را بههاي هرز علف
هـرز  هـاي گونهکه میزان این کاهش براي شاهد کاهش داد؛ در حالی

اسـدي و  درصـد بـود. نتـایج مطالعـه    76و 87، 60ترتیـب  بهلپهتک
Asadiهمکاران ( et al., نشان داد که با افزایش مقدار کلـش ) 2014

هـاي  تبع آن زیست توده علـف کیلوگرم تراکم و به15از صفر تا گندم
کـاهش یافـت. همچنـین، اگرچـه     بـرداري نمونههرز در هر دو مرحله

هـاي هـرز   هـاي کنتـرل علـف   وجین دستی یکـی از مـؤثرترین روش  
هـاي  جا که این عملیات مدیریتی، هزینـه شود، ولی از آنمحسوب می

و ممکن است باعـث خسـارت بـه    ددهباالیی را به خود اختصاص می
)، لـذا  Goliaris, 1999(اي شـود ویژه در مرحله گیاهچهگیاه اصلی به
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هـاي هـرز در   هاي مدیریتی براي کنترل علفبهتر است از سایر روش
تیورسـیوم و  مزارع استفاده گردد. بدین ترتیـب، بـا توجـه بـه توصـیه     

Tursumهمکــاران ( et al., ــر حساســیت بر)2007 خــی مبنــی ب
در مراحل ابتدایی رشد نسبت بـه  ویژهبهبرگی سبزیجات نظیر اسفناج 

تـوان اسـتفاده از راهکارهـاي اکولـوژیکی     هاي هـرز، مـی  حضور علف
اتـیلن و کـاربرد بقایـاي    همچون آفتابدهی با استفاده از صفحات پلـی 

مدنظر قرار داد. هاي ناخواستهاین گونهگیاهی را براي کنترل 
وینـر  -دیریت غیرشیمیایی بر شاخص تنوع شانوناثر تیمارهاي م

دار بـرداري معنـی  نمونـه و سوم دوم ،اولهايهاي هرز در مرحلهعلف
)01/0p≤( جدول بود)وینـر در  -شـانون تنـوع  باالترین شـاخص  ).3

و 7/0و 76/0، 81/0بـا  ترتیـب  ، دوم و سوم براي شاهد بهمرحله اول
برداري در تیمار کاربرد صفحات کمترین میزان در هر سه مرحله نمونه

ـ پلی اتیلن تیره با صفر  میـزان کـاهش شـاخص تنـوع     دسـت آمـد.   هب
اتـیلن شـفاف، وجـین    وینر در تیمارهاي کاربرد صفحات پلـی -شانون

ترتیب دستی و کاربرد بقایاي جو، آفتابگردان و سیر نسبت به شاهد به
تنـوع  درصـد بـود. میـزان کـاهش شـاخص     16و 25، 41، 11، 52با 

وینر تحت تأثیر این تیمارهاي مدیریتی در مقایسه با شاهد در -شانون
درصد و در 16و 25، 47، 45، 62ترتیب با برداري بهمرحله دوم نمونه
درصد بود 24و 36، 54، 50، 67ترتیب با برداري بهمرحله سوم نمونه

). 3(شکل 
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برداري در مزرعه سه مرحله نمونهطیهاي هرز علفوینر-خص تنوع شانونشاهاي مدیریت غیرشیمیایی بر اثر روش- 3شکل 
اسفناج

Fig. 3- Effect of non-chemical managements on Shannon-Weiner index for weeds at three sampling stages in
spinach field

).≥05/0pباشند (میLSDداري بر اساس آزمون تفاوت معنیبرداري، داراي هاي داراي حروف متفاوت براي هر مرحله نمونهمیانگین
Means with the same letters haven’t significant difference according to LSD (p≤0.05).

هـاي مختلـف   با توجه به نتایج مشخص اسـت کـه اعمـال روش   
هاي زنی و رشد علفهاي هرز از طریق ممانعت از جوانهمدیریت علف

هـاي هـرز شـده اسـت. نتـایج      موجب کاهش شاخص تنوع علفهرز 
,Hakanssonبرخی تحقیقـات (  1995; Jensen, ) مؤیـد ایـن   1995

هـاي هـرز   کاري خاك و تعداد علـف مطلب است که بین شدت دست
حجـاج  -قوشـه و ال جوانه زده همبستگی منفی و خطـی وجـود دارد.  

)Ghosheh & Al-Hajaj, 2004(   ممانعـت از  نیز اظهار نمودنـد کـه
هاي مدیریت کارگیري روشههاي هرز تحت تأثیر بزنی بذر علفجوانه

ها را تحت تـأثیر قـرار دهـد.    تواند ترکیب و تنوع این گونهزراعی، می
Nakamoto(ناکاموتو و همکاران et al., ) دلیل عمده کـاهش  2006

هاي مـدیریتی هاي هرز را تحت تأثیر بکارگیري روشعلفزنی جوانه
جلوگیري از دریافت نور و تعدیل درجه حرارت خـاك در تیمارهـاي   به
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Legereلگري و سامسـون ( هاي هرز نسبت دادند.مدیریتی علف &

Samson, 1999(ها تحـت تـأثیر   نشان دادند که غالبیت و تنوع گونه
بلکشاو هاي هرز قرار دارد.هاي مدیریتی علفروابط متقابل بین برنامه

Blackshow(و همکـاران   et al., هـاي  ) دریافتنـد کـه روش  1998
هـاس و  هاي هرز را تحت تأثیر قرار داد.مدیریتی، تراکم و تنوع علف

Haasاستریبیگ ( & Streibig, عملیات زراعی و مدیریت نیز )1982
اي کننده ترکیب و تنـوع گونـه  هاي هرز را مهمترین عامل تعیینعلف

معرفی نمودند. 

گیرينتیجه
طور رهاي مختلف مدیریت غیرشیمیایی بهنشان داد که تیمانتایج 

هاي هرز را علفو شاخص تنوع شانون وزن خشک ،داري تراکممعنی
وزن ،کمتـرین و بیشـترین تـراکم   کـه طـوري بـه تحت تأثیر قرار داد. 

صـفحات  آفتابدهی با در تیمارهاي هرز علفو شاخص شانونخشک
اتیلن تیره . آفتابدهی با صفحات پلیاتیلن تیره و شاهد مشاهده شدپلی

کاهش تراکم، وزن خشـک و شـاخص تنـوع شـانون     موجبو شفاف 
اتیلن تیره تأثیر منفـی  البته استفاده از صفحات پلیهاي هرز شد. علف

هاي علفوینر -و شاخص تنوع شانونبر خصوصیات رشدي يبیشتر
رگیـري  . عـالوه بـر ایـن، قرا   داشتهرز در مقایسه با صفحات شفاف 

بقایاي گیاهی بر سطح خاك، با ممانعت از رسیدن نور و جلـوگیري از  
هاي هاي هرز، موجب کاهش تراکم و وزن خشک علفزنی علفجوانه

هرز گردید. همچنـین، اگرچـه وجـین دسـتی روشـی مطمـئن بـراي        
جا که اعمال ایـن  شود، ولی از آنهاي هرز محسوب میمدیریت علف

تصادي مقرون به صرفه نباشـد و موجـب   روش ممکن است از نظر اق
کارگیري روش آفتابدهی بـا صـفحات   هخسارت به گیاهچه گردد، لذا ب

توان به عنوان راهکاري مؤثر براي کنترل اتیلن تیره و شفاف را میپلی
هاي ارزشمند برگی نظیر اسفناج را مـدنظر قـرار   سبزيهاي هرز علف

. داد

سپاسگزاري
مصـوب  23340/2حل پژوهه طرح شماره اعتبار این پژوهش از م

معاونت پژوهشی و فنـاوري دانشـگاه فردوسـی مشـهد     18/07/1391
شود.وسیله سپاسگزاري میتأمین شده است که بدین
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Introduction

Weeds are often recognized as the most serious threat to crop production especially vegetables. Competition
from weeds is the most important factor that decline agricultural crop yield. Spinach is one of the most important
summer vegetables. It has an extremely high nutritional value and is rich in antioxidants. This vegetable is also
an excellent source of vitamin K, vitamin A, vitamin C and folic acid as well as being a good source of
manganese, magnesium, iron and vitamin B2.

The reduction in yield of some vegetables caused by the uncontrolled growth of weeds estimated 49% in
cauliflower, 80% in okra and 91% in onion. Enhancing application of chemical herbicides to manage agricultural
weeds is in a primary concern today. Widespread herbicide application use during the last few decades has
caused serious ecological, environmental and biological hazards such as crop loss, decreasing biodiversity,
reducing food quality, weed dominance and weed resistance. Therefore, all those operations of weeds which can
prevent germination and surpass growth of weeds and improve crop competitiveness must be integrated to
control weeds.

The objectives of this study were to evaluate different weed management methods on population, density, dry
weight and Shannon-Weiner diversity index for weeds in spinach field.

Material and Methods

An experiment was performed based on a randomized complete block design with three replications at the
Agricultural Research Station, Ferdowsi University of Mashhad during growing season of 2012-2013.
Treatments were solarization with dark and transparent sheets, crop residues of sunflower, barley and garlic,
hand weeding and control (without weeding). Polyethylene sheets were placed on the soil surface after irrigation
based on field capacity at two months before planting time of spinach. After land operation, 5000 kg ha-1 crop
residues of each species were added to the soil. Hand weeding was carried out at the end of fall and winter
before canopy closure. Weed samplings were done at three stages including planting time, 19th February and
before harvest stage. Relative density, density, dry weight and Shannon-Weiner diversity of weeds were
measured and calculated.

The treatments were run as an analysis of variance (ANOVA) to determine if significant differences existed
among treatments means. Multiple comparison tests were conducted for significant effects using the LSD test.

Results and Discussion

The weeds flora infesting the spinach field were abyssinian finger grass, alyssum, barnyard grass, black
nightshade, blackgrass, Canada thistle, charlock, common amaranth, common chickweed, common knotgrass,
common lambsquarters, common purslane, corn flower, delphinium, field bindweed, field milk-thistle, flixweed,
fumitory, Hoary cress, nut grass, prostrate amaranth, Russian knapweed, shepherd's-purse and Syrian mustard
that Brassicaceae was the most dominant family. The lowest weed number was obtained for dark polyethylene
with two species at the first, second and third samplings. The effect of non-chemical weed management methods
were significant (p≤0.01) on weed density, dry weight and Shannon-Weiner diversity index at three sampling
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stages. The lowest weed density for the first, second and third stages were achieved in dark polyethylene (with
8.3, 5.6 and 16.7 species m-2, respectively) and the highest was for control (with 94.4, 63.9 and 116.7 species m-

2, respectively. Although crop residues reduced weed density and dry weight for total sampling stages but, the
highest decrease was for barley residues. The maximum Shannon- Weiner diversity for weeds for the first,
second and third samplings were calculated in control with 0.81, 0.76 and 0.7 and the minimum was for dark
polyethylene.

Conclusion

Non-chemical weed management strategies had significant effect on density, dry weight and biodiversity
indices of weeds in spinach. Soil solarization with dark and transparent sheets, Cover crops and crop residues
provided economic control of soil-borne pests and weeds, enhanced the physical and chemical properties of the
soil, increased the yield of spinach and is cost-effective. Generally, soil solarization is a safe and effective
technique for weed control that may decrease the necessity for chemical approaches to crop and soil.
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