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چکیده
 به منظور بررسی تأثیر گیاهان پوششی در کنترل علفهایهرز و استفاده از علفکش برای استقرار گیاهان پوششی، درکرج1394-1395 این آزمایش در سال زراعی
،)Festuca ovina(  گیاهان پوششی شامل علفبره، عامل اصلی.بهصورت کرتهای خردشده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد
) و شاهد (بدون گیاه پوششی و آلوده بهBromus tomentellus(  علف پشمکی،)Agropyron desertorum(  علفگندمیبیابانی،)Festuca rubra( لرزانکقرمز
 گیاهان پوششی، بر اساس نتایج به دست آمده. گرم در هکتار بود600  و450 ،300 ،) در چهار سطح صفرEC 40(  علفکش برمایسیدامآ،علف هرز) و عامل فرعی
 بیشترین تاثیر کاهشی را بر تراکم علفهایهرز، همین گیاهان. بیشترین وزن خشک را دارا بودند، کیلوگرم بر مترمربع5  و8 علف پشمکی و علفبره به ترتیب با
 اثر متقابل گیاه پوششی و علفکش روی وزن خشک علفهایهرز.) داشتند%71  و%81 ) و وزن خشک علفهایهرز (به ترتیب برابر%67  و%86 (به ترتیب برابر
) و خاکشیر ایرانیPolygonum aviculare(  هفتبند،)Alyssum desertorum(  علفهایهرز غالب در آزمایش شامل قدومه.معنیدار گردید
 بیشترین مقدار کاهش. بود%83  و%89 ،%71  به ترتیب،) بودند که میانگین کاهش وزن خشک آنها در اثر اعمال تیمار نسبت به شاهدDescurainia sophia(
 بیشترین کاهش تنوع علفهایهرز بر اساس شاخص شانون وینر در بین تیمارهای.در وزن خشک علفهایهرز غالب درگیاه پوششی علفپشمکی یادداشت شد
.) مشاهده شد0/73( ) و علفبره0/6( ) در گیاهان پوششی علفپشمکیH=1.5( گیاهان پوششی نسبت به شاهد
. تنوع، علفکش، وزن خشک گیاه پوششی: :واژههای کلیدی
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A BST R A CT
This experiment was conducted during 2015-2016 in Karaj, Iran to investigate the effect of cover crops on weed
control and the use of herbicide on establishment of cover crops as a split-plot arrangement in a randomized
complete block design with three replications. Main factors were Festuca ovina, Festuca rubra, Agropyron
desertorum, Bromus tomentellus and control (no cover crops, weedy) and sub factor was Bromoxynil + MCPA
(Bromicide M.A EC.40) herbicide in four levels: 0, 300, 450 and 600 gha-1. Based on the findings, B.tomentellus
and F. ovina species had the highest cover crop dry mater (8 and 5 kg/ m2 respectively). B. tomentellus and F. ovina
species had the highest reduction in weed densities (86% and 67%, respectively) and dry weights (81% and
71%respectively) compared to the control. The interaction between cover crops and herbicide on total dry weight
of weeds was significant. The most common weeds of the experiment were Alyssum desertorum, Descurainia Sophia
and Polygonum aviculare. The mean dry weight reduction of dominant weeds by cover crops compared to control
for D. sophia, A. desertorum and P. aviculare were 83%, 71% and 89%, respectively. The highest dry weight loss
of dominant weeds was belonged to B.tomentellus and F. ovina treatments. Based on the Shannon Wiener index,
the highest reductions of diversity compared to the control (1.5) were observed for B.tomentellus (0.6) and F. ovina
(0.73).
Key words: Cover crop, dry weight, herbicide, diversity.
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علفهایهرزی که دارای دوره رشدی طوالنی هستند ایجاد کنند

مقدمه

(.)Håkansson, 2003

یکی از راهکارهای مهم برای جایگزینی علفکشها ،استفاده از
گیاهان پوششی باقابلیت پر رشدی 1و زود رشدی ،2برای ایجاد
رقابتی انتخابی با علفهایهرز ،در جهت جلوگیری از رشد
علفهایهرزو همچنین غنی

نمودن خاک است ( & Davison

 .)Newton, 2012استفاده از گیاهان پوششی در راستای توسعه
پایدار ،مبتنی بر کاهش اثرات سوء زیستمحیطی و افزایش
بهرهوری اقتصادی است ( )MahdaviDamghani, 2005و این
گیاهان ،یکی از اجزای مهم کشتهای پایدار میباشند
( .)Ahmadvand & Hajinia, 2015ضروری است که گیاهان
پوششی جهت کاهش تهدیدات زیستمحیطی علفکشها
مدیریت شوند ( )Upadhyaya & Blackshaw, 2007زیرا
گیاهان پوششی ،عالوه بر کنترل علفهایهرز ،موجب افزایش
سهم خاک اطراف ریشه از مواد زیستی میشوند ( Olson et al.,

 )2014و قادرند از طریق ایجاد رقابت برای جذب منابع ،در مقابل
علفهایهرز و همچنین از طریق تولید مواد دگرآسیب بهوسیله
قسمتهای زنده گیاه ،مانع رشد علفهایهرز شوند
(.)Hartwig& Ammon, 2002
گیاهان پوششی با تسریع در فرآیند بسته شدن تاج پوشش،
به

کاهش

استقرار

علفهایهرز

کمک

میکنند

( .)Teasdale & Mohler, 1993بهطورکلی ،گیاهان پوششی از
چهار طریق رقابت ،دگرآسیبی ،جذب مواد شیمیایی محرک
جوانهزنی علفهایهرز و تغییر در شرایط میکروبی خاک به نفع
گیاه زراعی )Schonbeck, 2005( ،موجب کنترل علفهایهرز
میشوند .همچنین سرعت در استقرار و تولید زیستتوده باال ،از
ویژگیهای گیاهان پوششی برای کنترل علف هرزاست
( .)Ekelemeet al., 2003گیاهان پوششی میتوانند در تراکم-
های باال ،علفهایهرز را کنترل کنند و انواع چندساله با توانایی
رشد دوباره ،قادر خواهند بود تا محدودیت بیشتری برای

کنترل شیمیایی به همراه استفاده از گیاهان پوششی ،یکی از
راهکارهای مقابله با جوانهزنیهای متناوب بذر علفهایهرز
است ( .)Teasdale, 1996در آزمایشی که بر روی جوانهزنی
بذرهای نوعی تاج خروس هیبرید ()Amaranthus hybridus
انجام گرفت ،کاربرد بقایای گیاه پوششی ماشک ()Visia sativa
به میزان  500گرم در مترمربع به تنهایی توانست  %13از جوانهزنی
تاج خروس هیبرید بکاهد .استفاده از علفکش متوالکلر به میزان
 10گرم ماده مؤثره در هکتار نیز به تنهایی توانست جوانهزنی این
علف هرز را به میزان  %16کاهش دهد .مقدار این کاهش در
شرایط اعمال توام این دو تیمار توانست تا  %86افزایش یابد
(.)Teasdale et al., 2005
گیاه پوششی علفبره ( )Festuca ovina L.گیاهی از تیره
گندمیان ،چندساله و با ارتفاع بیشتر از 60سانتیمتر میباشد .دمای
بهینه برای رشد آن  4/5تا  38درجه سلسیوس است و میتواند تا
دو درجه سلسیوس را بدون بروز عالیم یخزدگی در اندامهای
هوایی تحمل کند ( .)Bor, 1970گیز و همکاران ( Giese et al.,

)2014
علفبره

دریافتند

که

به

گیاهان

نسبت

گیاه
پوششی

پوششی
علف

برهنی

( ،)Festuca arundinacea Schrebچچم چند ساله
( )Lolium perenne L.و علفباغ (،)Dactylis glomerata L.
دارای بیشترین تراکم و زیستتوده بود .لرزانکقرمز
( ،)Festuca rubra L.گیاه پوششی چندساله فصل سرد است که
با ریزوم و دانه تکثیر میشود .ساقه آن به شکل راست و بین  20تا
 100سانتیمتر متغیر است ( .)Peeters, 2015این گیاه ،شرایط
سایه

و

دیگر

عوامل

تنشزا

را

تحمل

میکند

( .)Sikoriya, 2014ظهور گیاه پوششی لرزانکقرمز در اواخر
فاز پنجهزنی گندم ،بهترین شرایط را برای کاهش تأثیر
علفهایهرز و افزایش عملکرد گندم دارد .این گیاه ،یکی از
Rich growth
Early growth

1

2
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گیاهان مطلوب برای ایجاد محدودیت رشدی بر گیاهان مجاور

( ،)F.rubraعلفگندمیبیابانی ( ،)A. desertorumعلف-

است ( .)Hänninen, 2002این گیاه ،یکی از گیاهان مطلوب

پشمکی ( )B.tomentellusو شاهد بدون گیاه پوششی و آلوده به

برای ایجاد محدودیت رشدی بر گیاهان مجاور است

علف هرز و عامل فرعی شامل علفکش پهنبرگکش

( .)Hänninen, 2002علفپشمکی(،)Bromus tomentellus

برموکسنیل  +ام سی پی آ (برومایسید ام آ )EC%40 ،در چهار

گیاهی پوششی زود رشد از تیره گندمیان است که به شکل طبیعی

سطح صفر 450 ،300 ،و  600گرم ماده مؤثره در هکتار بود .بر

در مراتع زاگرس و البرز رشد میکند و منبع خوبی برای چرای

اساس مطالعات قبلی این علفکش جهت تسهیل استقرار گیاهان

دام است و قابلیت تحمل شرایط سخت را دارد ( Armaki et al.,

پوششی در برابر علفهایهرز قبل از کاشت گیاهان پوششی زمین

 .)2013علفپشمکی ،مقاومت مناسبی نسبت به تنش خشکی

استفاده شد ( .)Hein, 2014, Reddy. 2003استفاده شد.

دارد و از جوانهزنی قابل توجهی در شرایط تنش برخوردار است

علفکش توسط سمپاش پشتی کتابی مجهز به نازل شرهای با

( .)Armaki et al., 2013این گیاه ،حساسیت کمتری به رقابت

فشار  2/5بار ،بهصورت پس رویشی و در بیست و هشتم فروردین

درونگروهی داشته و تراکمپذیری مطلوبی دارد ( Barati et al.,

ماه در کرتهای تحت تیمار استفاده شد .ابعاد هر کرت 3/5×3/5

 .)2015علفگندمی بیابانی

( Agropyron desertorum

 )(Fisch. ex Link) Schult.گیاهی است از تیره گندمیان که
ریشه افشان آن عمق  250تا  350سانتیمتری زمین نفوذ میکند و
بهخوبی میتواند در نواحی با بارندگی  200تا  500میلیمتر مستقر
شود .این گیاه در شرایط بحرانی گرما به خواب میرود و میتواند
خود را در مقابل شرایط نامساعد حفظ کند و در زمستان دوباره

متر بود.
از روتیواتور به منظور حذف بقایای گیاهان موجود در سطح
خاک استفاده شد شد و پس از آن زمین تسطیح گردید .بعد از
غلتکزنی ،بذور گیاهان پوششی بهصورت دستی در دهم مهرماه
کاشته شد .میزان بذر مصرفی گیاهان پوششی علفبره و لرزانک-
قرمز  30کیلوگرم در هکتار و علفگندمیبیابانی و علفپشمکی،

بهرشد خود ادامه دهد (.)Olge, 2002

کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته شد .آبیاری گیاهان پوششی ،سه

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر گیاهان پوششی در کنترل

بار و بهصورت غرقابی تا سبز شدن آنها انجام شد.

علفهایهرز و استفاده از علفکش برای استقرار گیاهان

یادداشتبرداری از علفهایهرز و گیاه پوششی در هفدهم

پوششی در منطقه کرج به اجرا درآمد.

اردیبهشت ماه انجام گرفت؛ که شامل شمارش علفهایهرز به

مواد و روشها

تفکیک گونه با استفاده از دو کوادرات  0/5 ×0/5متری در داخل
هر کرت فرعی بود وهمزمان وزن خشک علفهایهرز نیز به

این تحقیق در مزرعه تحقیقاتی موسسه اصالح و تهیه نهال و بذر

تفکیک گونه اندازهگیری شد .وزن خشک علفهایهرز و گیاه

کرج انجام شد .در بهار سال  1393و قبل از انجام آزمایش ،تنوع

پوششی بعد از قرار گرفتن در آون در دمای  70درجه سلسیوس

علفهایهرز مزرعه بهمنظور بررسی تغییرات احتمالی به وجود

به مدت 48ساعت یادداشت شد .برای ارزیابی تأثیر گیاهان

آمده پس از کشت گیاه پوششی ،نمونهبرداری و ثبت شد .از

پوششی بر تنوع علفهایهرز ،از شاخص تنوع شانون وینر(´)H

مهرماه سال 1394تا خردادماه  ،1395طرح کشت گیاهان پوششی

(معادله شماره  ،)1برای تعیین غنای گونهای از شاخص غنای

به صورت کرتهای خردشده در قالب طرح پایه بلوکهای

گونهای مارگالوف (معادله شماره  )2و برای ارزیابی میزان

کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد .عامل اصلی ،نوع گیاه

یکنواختی از (معادله شماره  )3استفاده شد.

پوششی در پنج سطح شامل علفبره ( ،)F.ovinaلرزانکقرمز
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اثر متقابل در مواقعی که اثر متقابل معنیدار برآورد شده بود ،انجام

شاخص شانون (:)Magurran, 1988

گردید.

(معادله )1

نتایج و بحث

 ،Piفراوانی نسبی گونهها؛  ،Niتعداد افراد گونه iام و  ،Nتعداد

وزن خشک گیاهان پوششی

کل افراد است.

مقایسه میانگین وزن خشک گیاهان پوششی در سطح  5درصد

شاخص مارگالف (:)Magurran, 1988

(شکل )1نشان داد که بیشترین وزن خشک مربوط به گیاه پوششی
علفپشمکی ( 8کیلوگرم بر مترمربع) و پس از آن ،تیمار علفبره
( 5/07کیلوگرم بر مترمربع) و کمترین مقدار آن مربوط به علف

(معادله )2
 ،Mشاخص غنای گونهای؛  ،Sتعداد گونه و  ،Nتعداد کل افراد
گونههاست.

گندمی بیابانی ( 1/8کیلوگرم بر مترمربع) بود .یافتههای لبنارز و
همکاران ( ،)Linares et al., 2008حاکی از وجود رابطه منفی
بین میانگین تجمع زیستتوده گیاه پوششی شبدر الیس

شاخص یکنواختی پیلو(:)Peet, 1974

) )Alysicarpus vaginalis L.و لوبیای چشمبلبلی

( Vinga

 )unguiculata L.و کنترل علفهایهرز میباشد .بر اساس

(معادله )3

یافتههای بیرکمن و همکاران ( )Björkman et al., 2015نیز

 ،Sتعداد گونه و  ،Hشاخص شانون است.

درجه کنترل علفهایهرز به میزان وزن خشک تولیدی گیاه

برای تجزیه و تحلیل دادهها ،ابتدا نرمال بودن دادهها تست شد و
سپس بهوسیله نرمافزار ،SASآنالیز شد .مقایسه میانگینها بهوسیله
آزمون توکی در سطح احتمال پنج درصد انجام شد .برش دهی

پوششی وابسته است .میرسکی و همکاران

 )2011گزارش کردند که رویش و رشد علفهایهرز پس از
استقرار و افزایش زیستتوده گیاهان پوششی ،تحت تاثیر آنها
قرار میگیرد.
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B.tomentellus
F. ovina
cover crops

A.desertorum

شکل  -1مقایسه میانگین وزن خشک گیاهان پوششی
Figure 1- Mean comparison of dry weight of cover crops.
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F. rubra

( Mirsky et al.,
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مترمربع) بود (جدول  .)1وزن خشک علفهایهرز در تیمارهای

تراکم و وزن خشک کل علفهایهرز
نتایج تجزیه واریانس دادهها (نشان داده نشده است) نشان داد که
تأثیر متقابل گیاه پوششی و سطوح مختلف علفکش برموکسنیل
 +ام سی پی آ ( برومایسید ام آ ) EC %40 ،بر تراکم کل
علفهایهرز در کلیه تیمارها و وزن خشک علفهایهرز در دو
تیمار علفپشمکی و لرزانک قرمز معنیدار نشد .بر اساس
اطالعات جدول  ،1میانگین تراکم کل علفهایهرز در
تیمارهای مختلف گیاهان پوششی با شاهد ،اختالف معنیدار
داشت .بیشترین تراکم علفهایهرز در مترمربع مربوط به
شاهد( 40/6عدد در مترمربع)بود .در میان گیاهان پوششی،
بیشترین تراکم علفهایهرز به گیاه پوششی علفگندمی بیابانی
( 20/9عدد در مترمربع) و پس از آن ،به ترتیب به لرزانکقرمز

علفپشمکی و علفبره به ترتیب  %81و  %71و تراکم
علفهایهرز نیز در این دو تیمار به ترتیب  %86و  %67نسبت به
شاهد

کاهش

داشت.

و

بیدگلی

همکاران

( ،)Bidgoli et al., 2013آب و نیتروژن را از مهمترین عوامل
رشد و توسعه گیاهان قلمدادکردهاند .تغییر در میزان این دو عامل،
موجب کاهش قابلیت رقابت بین گیاهان میشود .گزارش سلطان
( )Sultan, 2001مبنی بر همپوشانی نیاز گیاهان و محدودیت
رشد ،مؤید همین مطلب است .وینگاردن و همکاران
( ،)Wyngaarden et al., 2015گیاهان پوششی چندساله همانند
شبدر قرمز ( )Trifolium pratenseرا رقابت کننده مؤثری
گزارش کردند.

( 18/5عدد در مترمربع) و علفبره (  13/1عدد در مترمربع) تعلق

ارمکی و همکاران ( )Armaki et al., 2013گزارش کردند که

داشت و کمترین آن متعلق به گیاه پوششی علفپشمکی (5/3

علفپشمکی مقاومت باالیی نسبت به شرایط تنش خشکی دارد

عدد در مترمربع) بود .کرمر و لی ( )Kremer & Li, 2003در

و قادر است با افزایش پتانسیل اسمزی در شرایط تنش ،در هر

تحقیقی نشان دادند که جمعیت علفهایهرز ،تحت تأثیر گیاهان

مرحله از دانه رستی ،استقرار مناسبتری داشته باشد .امیری و

پوششی کاهش پیدا میکند.

همکاران ) )Amiri et al.,2008نیز عدم تأثیر شرایط شوری و

در مطالعه حاضر ،میانگین وزن خشک کل علفهایهرز در
تیمارهای مختلف در سطح پنج درصد با شاهد اختالف معنیدار
نشان داد .بیشترین وزن خشک علفهایهرز مربوط به شاهد
( 30/1گرم در مترمربع) بود .در بین گیاهان پوششی ،میانگین وزن
خشک کل علفهایهرز به ترتیب متعلق به علفگندمیبیابانی
( 20/5گرم در مترمربع) ،لرزانکقرمز (18/5گرم در مترمربع)،

اسیدیته خاک را بر گیاه علفپشمکی گزارش نمودهاند .همچنین
میر لوحی و همکاران ( ،)Mirlohi et al., 2006اینگونه را با
قابلیت باالی سازگاری در هر دو شرایط سرد و مرطوب و سرد و
خشک معرفی کردند .به همین دالیل ،این گیاه رقابت کننده
بهتری نسبت به گیاهان مجاور به شمار میرود .محتوای باالی
کلروفیل  bو فنولیک این گیاه ،شرایط

علفبره ( 13/1گرم در مترمربع) و علفپشمکی ( 5/8گرم در
جدول  -1مقایسه میانگین تأثیر نوع گیاه پوششی بر تعداد و وزن خشک کل علفهایهرز
Table 1- Mean comparison of the effect of cover crops on total weeds density and dry weight.
Weed dry weight
)(g m-2

)Weeds density (plants m-2

20.5b

20.9b

Agropyron desertorum

5.7e

5.3d

Bromustomentellus

8.7d

13.1c

Festuca ovina

11.41c

18.5bc

Festuca rubra

30.1a

40.6a

Control

Treatment

Means with the same letters in the same columns are not significantly different at 5% probability level in Tukey test.
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استقرار و مقاومت به سرمای این گیاه را توجیه میکند ( Vahdati

 .)et al., 2017همچنین این گیاه تحمل خوبی به تنش خشکی
دارد ( )Pessarakli, 2007و به دلیل تحمل شرایط تنش رطوبتی،
حتی در شرایط محدودیت منابع غذایی میتواند رقابت کننده و
کنترلکننده خوبی برای علفهایهرز باشد ( Grime & Curtis,

.)1976
بر اساس اطالعات جدول  ،2اثر سطوح مختلف علفکش روی
تراکم کل علفهایهرز معنیدار نشد .ویگینز و همکاران
( )Wiggnis et al., 2015نیز عدم تأثیر متقابل گیاه پوششی شبدر
الکی ( )Trifolium incarnatum L.و ماشک ()Vicia villosa
به همراه علفکش پس رویشی روی تراکم نوعی تاجخروس
( )Amaranthus palmeri S.Wats.را گزارش کردهاند.
اختالف بین غلظتهای مختلف علفکش در رابطه متقابل بین
گیاه پوششی و علفکش در سه تیمار گیاه پوششی علفگندمی-
بیابانی ،علفبره و شاهد معنیدار گردید .در بین سه تیمار گیاه
پوششی ،بیشترین میزان کاهش در تیمارها مربوط به تیمار شاهد
( ،)%50علفگندمیبیابانی ( )%39و علفبره ( )%31با غلظت 600
گرم ماده موثره در هکتار بود .بیشترین میزان کاهش وزن خشک
علفهایهرز در غلظت  450گرم ماده موثره در هکتار ،به ترتیب
در تیمارهای گیاه شاهد ( ،)% 45علفبره () % 37و آگروپایرون
( )% 36بود .در بین تیمارها ،اثر متقابل گیاه پوششی علفبره با
 450گرم ماده موثره در هکتار علفکش ،بیشترین درصد کاهش
وزن خشک را در بین تیمارها نسبت به تیمار شاهد داشت .در
مطالعه بنگاروا و همکاران ( ،)Bangarwa et al., 2009اثر متقابل
گیاه پوششی خردل 1و کاربرد علفکش در کنترل علفهایهرز
و افزایش عملکرد فلفل 2معنیدار نشد.
وزن خشک علفهایهرز غالب

مجیدی و همکاران ( /)1۳۹7مجله دانش علفهایهرز )1( 14
برای علف هرز خاکشیر در تیمار علفگندمیبیابانی ،علفبره و
شاهد ،برای علف هرز قدومه در تیمار علفبره ،لرزانکقرمز و
شاهد و برای علف هرز هفتبند در تیمار لرزانک قرمز و شاهد،
معنیدار شده است (جدول  .)4مقایسه میانگین وزن خشک و
تراکم علفهایهرز غالب در تیمارهای مختلف در جدول  3نشان
داده شده است .علفهایهرز غالب محل آزمایش ،قدومه
( ،)Alyssum desertorumهفتبند ()Polygonum aviculare
و خاکشیر ( )Descurainia Sophiaبود .نتایج نشان داد که
کمترین تراکم علفهایهرز غالب به ترتیب مربوط به تیمار گیاه
پوششی علفپشمکی (میزان کنترل نسبت به شاهد برای خاکشیر
 ،%70قدومه  %47و علف هفتبند )%66و پسازآن تیمار علفبره
و لرزانکقرمز بود .بیشترین تراکم علف هرز در دو تیمار شاهد و
علفگندمی بیابانی مشاهده گردید (جدول  .)3وزن خشک
علفهایهرز غالب در اثر اعمال تیمار گیاهان پوششی نسبت به
شاهد ،بهطور معنیداری کاهش یافت .میزان کاهش در وزن
خشک علفهایهرز نسبت به شاهد در تیمار علفپشمکی برای
علف هرز خاکشیر  ،%83قدومه %71و هفتبند %89بود .میرسکی
و همکاران ( )Mirsky et al., 2011گزارش کردند که تفاوت
در زمان جوانهزنی و حساسیت به نوع گیاه پوششی میتواند در
غالبیت علفهایهرز مؤثر باشد .پنولد و کالینز

( & Penold

)Collinsn, 2012گزارشی مبنی بر رقابت مطلوب چندسالههای
باریک برگ با علفهایهرز ،بهویژه گونههای هفتبند ارائه
نمودهاند .کارت و پرمسکی ( )Korte & Porembski, 2010در
تحقیقی به تأثیر گیاهان پوششی موجود در ردیفهای باغ ،بر
کاهش رشد علفهای اشارهکردهاند .اثر متقابل گیاهان پوششی
و علفکش (جدول  )4برای علف هرز خاکشیر در تیمار علف-
گندمی بیابانی ،علفبره و شاهد ،برای علف هرز قدومه در تیمار-
های لرزانک قرمز ،علفبره و شاهد و برای علف هفتبند در

نتایج تجزیه واریانس دادهها (نشان داده نشده است) حاکی است

شاهد و لرزانک قرمز معنیدار شد .در تمامی تیمارها ،غلظت 450

که اثر متقابل گیاه پوششی و سطوح مختلف علفکش

گرم علفکش در هکتار ،از نظر آماری با غلظت  600گرم در

برموکسنیل  +ام سی پیآ بر وزن خشک علفهایهرز غالب،

هکتار تفاوت معنیداری نداشت که به معنی تأثیر بهینه غلظت
Caliente mustard
Capsicum annuum

1
2
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فرنگی را در بهبود شرایط رقابتی بین علفهایهرز و گیاه پوششی
.مفید اعالم کردند

 ام سی پی آ در رابطه متقابل+ کاهشیافته علفکش برموکسنیل
Teasdale et al., (

 تسدل و همکاران.با گیاه پوششی است

 کاربرد گیاه پوششی به همراه علفکش در مزرعه گوجه،)1998

. مقایسه میانگین اثر متقابل گیاه پوششی و علفکش برومایسید روی وزن خشک کل علفهایهرز-2 جدول
Table 2- Interaction between cover crops and Bromaicid on total weeds dry matters
Dry weight
(g m-2)
27.1a
21.2b
17.3c
16.5c
13.3a
12.1a
11.7a

Cover crop× herbicide (g ai/ha)

Agropyron desertorum × 0
Agropyron desertorum × 300
Agropyron desertorum × 450
Agropyron desertorum × 600
Festuca ovina × 0
Festuca ovina × 300
Festuca ovina × 450
Festuca ovina × 600

8.3b

Control× 0

43.4a

Control× 300

31.8ab

Control× 450
Control× 600

23.7c
21.7c

Means with the same letters in the same columns are not significantly different at 5% probability level in Tukey test

. مقایسه میانگین تأثیر نوع گیاه پوششی روی تراکم و وزن خشک علفهایهرز غالب- 3 جدول
Table 3- Mean comparison of the effect of cover crops on dominant weed densities and dry weights.
Treatment

D. sophia

A. desertorum

P. aviculare

Density
plant(m2)
4.09b

Dry
weight(gm2)
6.7b

Density
plant(m2)
10.7ab

Dry
weight(gm2)
8.8a

Density
plant(m2)
6ab

Dry
weight(gm2)
4.9b

Bromustomentellus

2.1c

1.5d

6.9b

2.9c

4.1b

1.23d

Festuca ovina

3.4b

2.07d

7.8b

3.7c

4.8b

1.5d

Festuca rubra

3.5b

4.6c

9.6ab

5.1b

5.5b

2.9c

7a

8.9a

13.8a

10.05a

12.4a

11.7a

Agropyron desertorum

Control

Means with the same letters in the same columns are not significantly different at 5% probability level in Tukey test
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جدول  -4مقایسه میانگین اثر متقابل گیاه پوششی و علفکش برومایسید روی وزن خشک علفهایهرز غالب
T able 4- M ean comparison of the interactions between cover crops and bromaicid on dry weight of dominant weeds.
)Dry weight (g m-2
P. aviculare

)Cover crop× herbicide(g ai/ha

A. desertorum
-

D.sopia
9.7a

Agropyron desertorum ×0

-

-

6.6b

Agropyron desertorum ×300

-

-

5.9b

Agropyron desertorum ×450

-

-

2.3b

Agropyron desertorum ×600

-

-

-

Bromus tomentellus ×0

-

-

-

Bromus tomentellus ×300

-

-

-

Bromus tomentellus ×450

-

-

-

-

3b

5.5a

-

Bromus tomentellus ×600
Festuca ovina ×0

-

5.3a

5.4b

Festuca ovina ×300

-

3.9ab

4.9ab

Festuca ovina ×450

-

2.8b

2.8b

Festuca ovina ×600

2.02a

6.1a

-

1.9 a

5.03ab

-

1.5 ab

rubra ×0
Festuca rubra ×300
Festuca

4.8dab

-

rubra ×450

Festuca

0.5b

4.4b

-

rubra ×600

Festuca

16.4a
12.1ab
7.8b
8.3b

14.1a
9.8ab
9.1ab
7.1b

12.9a
9.9ab
6.8b
5.5b

Control ×0
Control ×300
Control ×450
Control ×600

Means with the same letters in the same columns are not significantly different at 5% probability level in Tukey test.

تغییرات جمعیت علفهایهرز

سال  ،1394از جمله علفهایهرز اصلی نمونهبرداری شده

بر اساس نمونهبرداری در بهار سال  ،1393علفهایهرز اصلی

نبودند .مطابق جدول  ،6شاخص تنوع شانون وینر (´ )Hپس از

قبل از کشت گیاهان پوششی شامل علف هفتبند ،خاکشیر،
خارشتر ،پنیرک ،پیچک ،علف شور ،جومیش ،یوالف ،خونی
واش ،سیزاب ،جاروی قزوینی ( ،)Kochia scopariaتره تیزک
وحشی ( )Cardaria drabaو قدومه بود (جدول  .)5در این سال،
 13گونه در مزرعه غالب بودند که عمدتاً یکساله دولپه و یا
تکلپه ودارای مسیر فتوسنتزی  C3بودند .در سال  ،1394تعداد
گونههای اصلی ،هشت گونه بود که به غیر از یک مورد ،بقیه
دولپهای و همگی دارای مسیر فتوسنتزی  C3بودند .همانطور که
در جدول  5مشخص شده است ،تنوع علفهایهرز پس از کشت
گیاهان پوششی ،تحت تأثیر فشار حاصل از گیاهان پوششی تغییر
پیدا کرد و گونههای

Salsola rigida ،Malva neglecta

 Veronica persica،Alhagi maurorum،و  Avena fatuaدر

کاشت گیاهان پوششی کاهش پیدا کرد .بیشترین کاهش تنوع در
بین تیمارها ،در دو تیمار علفپشمکی ( 1/35در سال  1393و 0/6
در سال  )1394و علفبره ( 1/79در سال  1393و  0/73در سال
 )1394مشاهده شد .تیمار علفپشمکی در سال  94به میزان %60
نسبت به شاهد کاهش تنوع داشت .قابلذکر است که از شاخصه
مهم در بررسی رقابت علفهایهرز ،تنوع میباشد

( May,

 )1975و تنوع گونهای در یک جامعه مشخص ،ممکن است تحت
تأثیر ناهمگونی روابط محیطی ،همانند کیفیت خاک ،دسترسی به
نور و یا آب تغییر کند ( .)Crawley, 1997جهت بررسی غالبیت
گونهها ،از شاخص غالبیت مارگالوف ( )Mاستفاده شد (جدول
 .)6در این شاخص ،عدد بزرگتر ،بیانگر غالبیت بیشتر
میباشد( .)Gamito, 2010در سال  ،1393بین تیمارها اختالف

1۹
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 اسمیت.میرسد برای کسب نتیجه مطلوب نیاز به زمان بیشتری باشد

،1394 معنیداری از نظر این شاخص مشاهده نشد ولی در سال

-) نیز نشان دادند که غنای گونهSmith & Gross, 2007( و گاروس

 کمترین،1394  در سال.تیمارها دارای اختالف معنیدار بودند

- تحت تأثیر میزان تنوع گونهای و زمان قرار می،ای علفهایهرز

) بود که نسبت به1/97( شاخص غنای گونهای مربوط به علفبره

درواقع

.گیرد

 درصد شاخص غنای گونهای را کاهش داد؛20،)2/45( شاهد

بازگوکننده میزان فراوانی نسبی گونهها در جامعه است

اگرچه ازنظر آماری با تیمار علفگندمی بیابانی تفاوت

 و تحت تأثیرگیاهان1394  در سال.)Ludwig & Reynold, 1988(

 این بدین معنی است که در تیمارعلفبره و.معنیداری نداشت

 میزان یکنواختی در تمام تیمارها بهطورمعنیداری نسبت به،پوششی

 تنوع گونهای افزایش داشت و،علفگندمی بیابانی

شاهد کاهش داشت؛ یعنی فراوانی نسبی گونههای هرز تحت تأثیر

 پادارلو و همکاران.غالبیت یک یا چندگونه مشهود نبود

 بهطوریکه در تیمار.گیاه پوششی تقلیل پیداکرده است

) نیز گزارش کردند که ممکن استPadarlo et al.,2008(

،)E(

یکنواختی

شاخص

 بنابراین به نظر.عوامل دیگر در تعیین غنای گونهای مؤثر باشند
.– علفهایهرز قبل و پس از کشت گیاهان پوششی5 جدول
Table 5- Weeds, before and after planting the cover crops.
2014

2015

Scientific name

Vegetative
form

Photosynthetic
path

Life cycle

Scientific name

Vegetative
form

Photosynthetic
path

Life cycle

Polygonum
Aviculare

Dicotyledon

C3

Annual

PolygonumAviculare

Dicotyledon

C3

Annual

Descurainia
sophia
Alhagi
maurorum
Malva neglecta
Convolvulus
arvensis
Salsolarigida
Bromus spp
Avena fatua
Alyssum
desertorum
Veronica persica
Bassia scoparia
Cardaria draba

Dicotyledon

C3

Annual

Descurainiasophia

Dicotyledon

C3

Annual

Dicotyledon

C3

Annual

Dicotyledon

C3

Annual

Dicotyledon
Dicotyledon

C3
C3

Annual
Annual

Convolvulus
arvensis
Bromus spp
Alyssum desertorum

Monocot
Dicotyledon

C3
C3

Annual
Annual

Dicotyledon
Monocot
Monocot
Dicotyledon

C3
C3
C3
C3

Annual
Annual
Annual
Annual

Bassia scoparia
Cardaria draba

Dicotyledon
Dicotyledon

C4
C3

Annual
Perennial

Dicotyledon
Dicotyledon
Dicotyledon

C3
C4
C3

Annual
Annual
Perennial

Phalaris minor

Monocot

C3

annual

) علفهایهرز درE( ) و شاخص یکنواختی پیلوM(  شاخص غنای گونهای مارگالوف،)Hˊ(  مقایسه میانگین شاخص تنوع شانون-6 جدول
.بین تیمارهای گیاهان پوششی قبل و پس از کاشت گیاهان پوششی
Table 8- Mean comparison of the Shannon's index (H'), Margalef species richness index (M), and uniformity index (E) of
weeds before and after planting the cover crops.
Treatment

2014
H´

M

2015

E

Agropyron desertorum

1.77a

1.46a

1.1a

Bromus temulentum

1.35a

1.41a

0.76a

Festuca ovina

1.79a

1.51a

0.66a

Festuca rubra

1.38a

1.67a

0.85a

Control

2.01a

1.66a

1.3a

H´
1.1ab

M

E

1.9b

0.49ab

0.6a

3a

0.26b

0.73ab

1.9b

0.31b

0.95ab

2b

0.47ab

1.5a

2.1b

0.72a

Means with the same letters in the same columns are not significantly different at 5% probability level in Tukey test.
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علفپشمکی  %63و در تیمار علفبره  %56کاهش یکنواختی
نسبت به شاهد مشاهده گردید و این کاهش یکنواختی ،بیانگر
عملکرد مثبت مدیریت مزرعه است ( .)Hartzler, 1999به نظر
میرسد که افزایش تراکم گیاهان پوششی موجب پر شدن آشیان-
های اکولوژیک و در نتیجه ،تخصیص منابع غذایی کمتر به
علفهایهرز و کاهش توان رقابتی علفهایهرز شده است.
همچنین ،اثرات دگرآسیبی احتمالی گیاهان پوششی به کار
گرفتهشده در تیمارهای آزمایشی روی بانک بذر و قدرت
جوانهزنی بذر علفهایهرز ،موجب کاهش تنوع و یکنواختی
علفهایهرز در مزرعه شده است .لیپنیسکا و همکاران
( )Lipniska et al., 2013در گزارشی اعالم کردند که گیاهان
پوششی علفبره ،لرزانکقرمز و علف برهنی

( Festuca

 ،)arundinaceaاز طریق تولید مواد دگرآسیب ،مانع رشد اولیه
علفهرز اگروستیس ( )Agrostis capillarisشدند.

نتیجهگیری
با توجه به نتایج بهدستآمده ،از میان تیمارهای مورد مطالعه،
کشت گیاهان پوششی علفپشمکی و علفبره ،به همراه کاربرد
علفکش برموکسنیل  +ام سی پی آ درغلظتهای توصیهشده و
کاهشیافته  450گرم در هکتار ،دارای اثر کنترلی مطلوبی نسبت
به سایر تیمارها روی علفهایهرز بود .این دو تیمار ،عالوه بر
تولید زیستتوده بیشتر نسبت به سایر تیمارها ،موجب کاهش
معنیدار تراکم و وزن خشک مجموع علفهایهرز شدند.
همچنین این دو تیمار توانستند جمعیت علفهایهرز را از نظر
تنوع و فراوانی تحت تأثیر قرار داده و کاهش دهند .اثر متقابل
تیمارهای علفگندمی بیابانی ،علفبره و شاهد روی وزن خشک
علفهایهرز ،ناشی از تاثیر عامل فرعی در غلظتهای  450و
 600گرم ماده موثره در هکتار ،مطلوب ارزیابی گردید؛ بنابراین
میتوان کشت گیاهان پوششی علفپشمکی و علفبره ،به همراه
کاربرد علفکش برموکسنیل  +ام سی پی آ در غلظت
کاهشیافته را جهت سرکوب و کنترل علفهایهرز در باغات و
نهالستانها توصیه نمود.
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