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چکیده
این آزمایش جهت ارزیابی اثر آفتابدهی خاک بر کنترل علفهرز علفپشمکی ) )Bromus tectorum L.آزمایشی در تابستتا اتال  1389در
مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد .آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با اه عامل شامل -1
تعداد الیه پالاتیک شفاف در اه اطح (شاهد بدو پوشش پالاتیک ،یک الیه پالاتیک و دو الیه پالاتیک)  -2مدت زما آفتابدهی با اه اطح
(  30 ،15و  45روز )  -3عمق دفن بذر علفهرز علفپشمکی در چهار اطح (صفر ،پنج 10 ،و  15اانتیمتری خاک) در اه تکرار اجرا شد .نمونههتای
بذر به ترتیب پس از دورههای مختلف آفتابدهی از اعماق مختلف خاک به آزمایشگاه منتقل شدند .بذرهایی که در مزرعه جوانه زده بودنتد شتمار  ،و
آزمایش جوانهزنی اایر بذور در تمام تکرارها و تیمارها پس از آمادهاازی در ژرمیناتور انجام شد .در طول دوره جوانهزنی ،شاخصهای همچو اترعت
جوانهزنی ،درصد زوال و درصد بذور جوانهزده اندازهگیری شدند .نتایج نشا داد آفتابدهی خاک ابب افزایش قابل توجه دما (بته میتزا  6/3تتا 15/1
درجه اانتیگراد) نسبت به تیمار شاهد گردید .بیشترین درصد زوال بذور در تیمار دو الیه پالاتیک بدات آمد .درصد زوال بذر با طوالنی تر شد زما
آفتابدهی افزایش ،و با عمیق تر شد دفن کاهش یافت .به طور کلی آفتابدهی قابلیت جوانهزنی بذر علفهرز علتفپشتمکی را کتاهش ،و در نهایتت
باعث کنترل معنیدار آ شد .با توجه به نتایج این تحقیق آفتابدهی میتواند به عنوا یک رو کنترل غیرشیمیایی برای مهار علفهرز علفپشمکی به
ویژه در نقاط گرم و خشک کشور به کار رود.
واژههای کلیدی :جوانهزنی ،زوال بذر ،کنترل غیرشیمیایی ،مالچ

مقدمه 21
علفهایهرز یکی از اجزای مهم ایستمهای تولید گیاها زراعی
هستند که به منظور ااتفاده بیشتر و بهتر از منابعی ماننتد ختاک ،آب،
مواد غذایی و نور به طور مستتقیم و غیرمستتقیم بتا گیاهتا زراعتی
رقابت نمود و در اغلب موارد کمیت و کیفیت محصول را کتاهش متی
دهند .اختالط دانه علفهایهرز به خصوص انواع امی و انتدامهتای
رویشی آنهتا بتا گیاهتا زراعتی در موقتا برداشتت ،کیفیتت و ارز
محصول را کاهش میدهنتد ( .)10علتفهتای هترز در ایستتمهتای
زراعی خسارتهای قابتل تتوجهی بتر کشتاورزا تحمیتل متیکننتد.
خسارت علفهای هرز به محصوالت زراعی از  10درصد (در شرایطی
با آلودگی کم) تا  100درصد (در شرایطی با آلودگی بتاال) و بستته بته
گونه علفهرز ،گیاه زراعی و همچنین نوع رو مدیریتی متغیر متی-
باشد (.)22
علفهایهرز از مواد غذایی و رطوبت خاک ،انرژی خورشتیدی و
 -1مربی گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور
 2و  -3دانشیارا گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند
)Email: sveslami@birjand.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jpp.v31i4.44074

فضایی که در صورت عدم وجود آنها در اختیار محصتول اصتلی قترار
میگرفت ااتفاده میکنند .همچنین میزبا تعتداد زیتادی از آفتات و
بیماریهای گیاهی هستتند کته موجتب دگرآاتیبی ،کتاهش کیفیتت
محصول و افزایش هزینتههتای تولیتد متیشتوند ( .)9علتفپشتمکی
) )Bromus tectorum L.از علفهای هرز مهم مزارع توتو  ،گندم،
جو ،پنبه و چغندرقند به شمار میرود .این علفهرز یکساله بته ارتفتاع
 10تا  75اانتیمتر ،که غالف و پهنک برگهای آ از کرکهای نرم
و فشردهای پوشیده شده و دارای زبانک کوتتاه ااتت .گتل آ یتن آ
خوشهای مرکب باریک و آویزا بوده و دارای انبلچههای شمشتیری
و کشیده با ریشکهای یک تا یک و نیم اانتیمتتری بتنفش ااتت.
علفپشمکی فقط از راه بتذر قابتل تکریتر ااتت ( .)3گلتدهی اوااتط
فروردین تا اوااط تیر ماه و علفهرز اکرر محصوالت ارتاار منطقته
خاورمیانه اات ( .)25هرچند از دهه  1940میالدی به بعد و به دنبتال
تولید علفکشهای انتخابی ،تحول قابتل تتوجهی در متدیریت علتف
هایهرز حاصل شد ،اما امروزه مشکل مقاومت علفهایهرز به علف-
کشها ،از بین رفتن گونههای مفید و آلودگی محیط زیستت از جملته
مواردی هستند که ضرورت کاهش مصترف اتم و جتایگزینی آ بتا
رو های غیرشیمیایی مدیریت علفهایهرز را دو چندا متیاتازند
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( .)1با توجه به مشکالت ناشی از کاربرد علفکشهتا ،امتروزه تمایتل
زیادی برای تواعه راهکارهای جایگزین برای مدیریت علفهایهترز
به وجود آمده اات .یکتی از رو هتای متدیریت علتفهتایهترز در
مناطق با تابش باال ،آفتابدهی خاک ااتت ( .)27آفتتابدهتی ختاک
یکی از رو های فیزیکی و مبتنی بر دو عامل دمتا و رطوبتت ااتت.
دمای زیاد خاک و مدت زما قرار گرفتن بذور علتفهترز در معتر
این دما ،عوامل اصلی کاهش دهنده جمعیت بذور علفهترز در ختاک
مرطوب هستند ( .)7آفتابدهی با افزایش دمای اطح خاک ،زوال بذر
را افزایش داده و اازوکارهای فرعی ناشتی از مترگ حرارتتی شتامل
غیرفعال اازی آنزیمهای تنفسی ،تخریب انتز پروتئین و نیز خسارت
به اایدهای نوکلئیک را ابب میشود ( .)27این رو شامل حترارت
داد خاک با گرفتن انرژی تابشی از خورشید به مدت چهار تتا شتش
هفته در طول دوره تابستا که خاک حداکرر نور مستتقیم خورشتید را
دریافت میکند میباشد .این فنآوری هیچگونه پسماندههای شیمیایی
امی در خاک به جا نمیگذارد و روشی ااده ،بی خطتر و اتازگار بتا
محیط زیست ااتت و براحتتی آ را در بتا هتا و متزارع در مقیتا
کوچک یا بزرگ اعمال کرد ( .)15آفتابدهی خاک هم رااتا با تولیتد
محصوالت ارگانیک بوده و افزایش قیمتت ایتن محصتوالت ،هزینته
آفتابدهی خاک را جبرا میکند ( .)28در فلوریتدای آمریکتا بعتد از
یک دوره آفتابدهی روی کرتها محصوالت مختلفی کشتت کردنتد.
تراکم علفهایهرز در کرتهایی که بعد از دوره آفتابدهتی در آنهتا
گوجه فرنگی کشت شده بودند  7/8درصد و در کرتهای شاهد 34/9
درصد بود یعنی تراکم علفهایهرز در کرتهتای آفتتابدهتی شتده
نسبت به کرتهای شاهد  27/1درصد کمتر بودنتد .همچنتین بعتد از
یک اال جمعیت علفهایهرز در کرتهای آفتابدهتی شتده کمتتر
بود ( .)23آفتابدهی با کاهش ورود ماشین آالت به داخل زمین برای
وجین و امپاشی علفهایهرز ،ابب بهبود ااختما خاک متیشتود
که در نتیجه آ ااختما ختاک کمتتر تخریتب شتده و هزینتههتای
ماشین آالت هم کاهش مییابتد ( .)20بتا توجته بته دماهتای بتاال و
روزهای آفتابی در طی تابستا در مناطق خشک و نیمه خشک کشور
و همچنین اهمیت رو های مدیریت غیرشیمیایی علفهایهرز ،این
مطالعه جهت ارزیابی اثر آفتابدهی خاک ،روی کنترل علفهرز علتف
پشمکی انجام شد.

مواد و روشها
جهت ارزیابی اثر آفتابدهی خاک بر وضعیت جوانتهزنتی و اتبز
شد علفهرز علفپشمکی ،آزمایشی در مزرعه تحقیقتاتی دانشتکده
کشاورزی دانشگاه بیرجند در تابستا اال  1389اجترا شتد .آزمتایش
بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با اه عامل
تعداد الیه پالاتیک شفاف در اه اطح شتامل صتفر (زمتین بتدو

پوشش ،شاهد) ،یک و دو الیه پالاتیک و عامل متدت زمتا آفتتاب
دهی با اه اطح  30 ،15و  45روز و عامل عمق دفن بذر علتفهترز
علفپشمکی در چهار اطح صفر ،پتنج 10 ،و  15اتانتیمتتر در اته
تکرار اجرا شد .جما آوری نمونههای بذر علفهترز علتفپشتمکی در
آبا ماه اال  1388از میتا متزارع پنبته رواتتای امیرآبتاد و متزارع
تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شتد .بتذور متورد
نظر تا زما انجام آزمایشها در شترایط تتاریکی در آزمایشتگاهی بتا
شرایط طبیعی و دمتای  25 ±5°Cنگهتداری شتدند .قبتل از شتروع
آزمایش آزمو جوانتهزنتی صتورت گرفتت و مشتخص شتد کته 30
درصتتدی از بتتذور داری ختتواب هستتتند .شکستتتن ختتواب بتتا رو
اترمادهی مرطتوب بته متتدت دو هفتته و در دمتای  +1و  -8درجتته
اانتیگراد انجام شد .آزمو جوانهزنی بعد از شکستن خواب نشا داد
بیش از  95درصد بذور در ژرمیناتور جوانه زدند .آزمتایش آفتتابدهتی
خاک ،در دو بخش مزرعهای و آزمایشگاهی انجام شد.
بخش مزرعهای

به منظور تعیین بافت خاک EC ،PH ،و عناصر غذایی خاک قبل
از عملیات کاشتت ،نمونتهگیتری از اعمتاق صتفر تتا  15و  15تتا 30
اانتیمتری خاک صورت گرفتت و خصوصتیات ختاک در آزمایشتگاه
تعیین شد .در آخر دوره آفتابدهی ،آزمایش خاک انجام شد تتا اثترات
آفتابدهی روی تغییرات  ECو عناصر غذایی مشخص گردد .قبتل از
اعمال تیمارها زمین را شخم و دیستک زده ،اتپس تمتام مزرعته بته
رو غرقابی آبیاری شد بطوریکه تا عمق حداقل  50تتا  60اتانتی
متری خاک مرطوب شد .آب مورد نیاز از چتاه آب شتیرین در مزرعته
تحقیقاتی تأمین شد .زمین مورد نظر اال قبل از کاشتت بته صتورت
آیش بود و در اال اجرای تحقیق هیچ کودی به آ داده نشتد .در 15
تیرماه  1389بعد از آمادهاازی بستر و کرتبندی زمین ،بذور به طتور
تصتتادفی در هتتر تیمتتار یتتک کیستته (تتتوریهتتای مشتتبک از جتتنس
پالاتیک) به ابعاد  7در  7اانتیمتر حتاوی  25عتدد بتذر در اعمتاق
مورد نظر دفن شد .برای ااتقرار و پیشگیری از جابجایی کیستههتای
اطح خاک (درکرتهای شتاهد) تواتط بتاد از شتاخصهتای فلتزی
ااتفاده شد .بعد از آبیاری مجدد پوشتشهتای پالاتتیکی شتفاف بته
ضخامت  0/5میلیمتر ،بر روی هر کرت قرار گرفت .ابعاد قطعات کته
روی آنها پالاتیک کشیده شتد  1/5 × 1/5متتر بتود و حاشتیههتای
پالاتیک (از هر طرف  25اانتیمتر) نیتز بتا ختاک مزرعته پوشتانده
شدند تا اتالف حرارت حاصل از تابش آفتاب کتاهش یابتد .هاگتا و
گازاوی ( )11بیا کردند که لبههای پالاتیک باید  7/5تا  15اتانتی
متر زیر خاک برده شود تا تبادل حرارتتی صتورت نگیترد و همچنتین
تواط باد کنده و پاره نشود .درجه حرارت زیر پوششهای پالاتتیکی
یک الیه ،دو الیه و شاهد در طول زما اجرای طرح بصتورت روزانته

تأثیر آفتابدهي خاک بر كنترل علفپشمکي...

در ااعت یک بعد از ظهر بته واتیله دمااتنج قابتل حمتل ختاک در
عمقهای مربوطه ثبت گردید .دمااتنج مربوطته دارای یتک انستور
اانوانهای فلزی ،با طول  20اانتیمتر و قطر  0/3اانتیمتر بتود کته
با فرو برد در عمق مربوطه دما را اندازهگیری متیکترد و بالفاصتله
اوراخ مربوطه در تیمارهای با پوششهای پالاتیکی با چسپ نتواری
ترمیم شد .طول هر بلوک  30متر ،عتر آ  1/5متتر ،فاصتله بتین
بلوکها از یکدیگر  1/5متر و تعداد کرت در هر بلوک نیز  36عدد بود.
اندازه هر کرت  0/75 ×0/75متر یا  0/56متر مربا بود .نمونههای بذر
به ترتیب در تاریخهای پایا تیر ماه 15 ،مرداد ماه و پایا مترداد متاه
از اعماق مختلف خاک بیرو آورده (در هما روز نمونهبرداری) و بته
آزمایشگاه منتقل شدند .بتذرهایی کته در مزرعته جوانتهزده بودنتد از
بذرهای دیگر جدا و اپس شمار شدند (.)5
بخش آزمايشگاهي

جهت انجام آزمایشهای جوانهزنی بذور در آزمایشگاه از داتتگاه
ژرمیناتور 1با درجه حرارت  25/15درجه اانتیگراد (شب/روز) ااتفاده
گردید .در طول دوره جوانهزنی ،فاکتورهای ارعت جوانهزنتی ،درصتد
زوال و درصد بذور جوانهزده در آزمایشگاه اندازهگیری شدند .به منظور
اندازهگیری ارعت جوانهزنی بذور از رو ماگویر ( )13ااتفاده شد.
معادله (GR = (G1T1 -1 + G2T2 -1 + … + GnTn -1) )1
 : GRارعت جوانهزنی بذور
 : Gتعداد بذور جوانهزده در روز  nام
 : Tزما (روز  1تا  nام پایا جوانهزنی)
بذور جوانهنزده جداگانه خشک و بتا ااتتفاده از فشتار بتا انبترک
کوچک (پنس) ،بذور زوال یافته مشخص شدند .بدین معنتی کته اگتر
بذر زیر فشار مالیم انبرک ثابت باقی ماند و از هم نپاشتید بته معنتای
االم بود بذر در نظر گرفته میشد ( .)13البته در مرحله نهایی جهت
اطمینا از زوال یا زنده بود بذور از آزمو تترازولیتوم ااتتفاده شتد.
این آزمتو بتر ااتا قابلیتت حیتات بیوشتیمیایی ااتت و فعالیتت
متابولیکی و تنفسی را در الولهای بذر در حال آبنوشی یا جتذب آب
تعیین میکند ( .)8در این رااتا ابتدا بذرها به طتور جتانبی بتر داده
شد تا جنین بهتر در معر ماده شیمیایی قرار گیرد .اپس در محلول
یک درصد تترازولیتوم بتا  pHشتش تتا هفتت ،در دمتای  30درجته
انکوباتور و در پوشش فویل آلومینیومی به مدت اه تتا چهتار اتاعت
خیسانده شدند .پس از ظهور رنگ محلول تترازولیوم تخلیه و بتذور دو
تا اه مرتبه در آب شستشو و مورد بررای قترار گرفتنتد .بتذوری کته
تمام اطح آ یا دو اوم آ رنگ گرفتته بتود ،اتالم و در غیتر ایتن
صورت مرده تلقی گردیدند ( .)2تجزیه آماری دادهها به وایله نرمافزار
 -1مدل Conviron E7 & G80
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 Genstat 9th2و مقایسه میانگینها بر ااا آزمو کمترین اختالف
معنیدار ( )FLSDدر اطح احتمال پنج درصد صتورت گرفتت .بترای
رام نمودارها نیز از نرمافزار  Excelااتفاده شد.

نتایج و بحث
اثرات آفتابدهي خاک بر میزان تغییرات عناصرر ذریايي
درجه حرارت خاک

بر طبق دادههای آزمایش ،خاک دارای بافتت لتومی و اتاختما
تودهای متراکم بود .بافتت ختاک شتامل  25درصتد ر  32 ،درصتد
ایلت و  43درصد شن بود .نتایج نشا داد که آفتابدهی باعث ایجاد
تغییرات در خصوصیات و عناصر موجود در خاک شد (جدول  .)1چن و
کاتا ( )6بیا داشتند با افزایش دمای خاک ارعت تجزیه و معتدنی
شد مواد آلی خاک زیاد میشود و این موضوع باعث افزایش ضتریب
هدایت الکتریکی محلول خاک بعد از آفتابدهی میگردد .آفتابدهتی
تغییرات زیادی در خاصیت بیولوژیک ،فیزیکی و شیمیایی خاک ایجتاد
میکند (.)13
نتایج نشا داد بیشتترین اختتالف دمتایی بتین تیمتار شتاهد (بتدو
پوشش) و تیمار دو الیه پالاتیک در روز ششم آفتابدهی و در اطح
خاک به میزا  15/1درجه اانتیگراد (دو الیته  59/9و شتاهد 44/8
درجه اتانتی گتراد) بتود و میتزا اختتالف دمتا در تیمتار یتک الیته
پالاتیک و شاهد در همین روز  8/3درجه اانتیگراد (یک الیه 51/6
درجه اانتیگراد) شد .در همین زما اختالف دما بین تیمتار دو الیته
پالاتیک و تیمار شاهد در عمق  15اتانتیمتتری ختاک  6/3درجته
اانتیگراد بود که نشا دهنده کاهش درجه حرارت با افتزایش عمتق
خاک میباشد .در آزمایشی پوشش پالاتیکی ،ابب افزایش دمای 16
درجه اانتیگراد در کرتهای آفتابدهی شده ،در مقایسه با کرتهای
آفتابدهی نشده گردید .در کرتهای آفتابدهی شده درجه حرارت در
ااعت دو بعد از ظهر در عمق پنج اانتیمتری  52درجه اانتیگراد ،و
در کرتهای آفتابدهتی نشتده  36درجته اتانتیگتراد بتود ( .)16در
مطالعه دیگری اختالف دمای بین تیمار شاهد و آفتابدهی را  8تا 14
درجه اانتیگراد گزار کردند (.)26
تأثیر آفتابدهي خاک برر درصرج جنا رهز ري ز ا بریر
علفپشمکي

نتایج نشا داد که اثر آفتابدهی خاک بتر بیشتتر شتاخصهتای
مورد اندازهگیری ،شامل درصد جوانتهزنتی در مزرعته و آزمایشتگاه و
درصد زوال بذر معنیدار بود (جدول .)2

 -2یکی از رایجترین نرمافزارهای آماری در علوم کشاورزی
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 خصوصیات خاک محل آزمایش قبل و بعد از اجرای آفتابدهی خاک-1 جدول
Table 1– Soil properties tested before and after the implementation of soil solarization
EC
pH Na  غلظتMg  باCa غلظت
SAR
خصوصیات خاک
(dS/m)
(mmol/L)0.5
Soil properties
(mEq/L)
(mEq/L)

قبل از آفتابدهی
)Before soil solarization(

بعد از آفتابدهی
)After soil solarization(

7.2

7.8

43

32

10.75

8.2

7.4

50

37

11.62

 آزمایشگاه و زوال بذر علفپشمکی، تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثرات عوامل آفتابدهی خاک بر درصد جوانهزنی در مزرعه-2 جدول
Table 2– Analysis of variance (mean squares) of the effects of soil solarization factors on the germination percentage in the
field, laboratory and decay of downy brome seed
(MS) میانگین مربعات

منابع تغییرات
(S.O.V)

درجه

درصد جوانهزنی در مزرعه

درصد جوانهزنی در آزمایشگاه

بذور زوال یافته

آزادی

Germination in field
(%)

Germination in laboratory
(%)

Seed decay
(%)

2.81

5.48

3.11

491.25**

883.11**

(d.f)
2

(Block) بلوک
Solarization times (T) مدت زما آفتابدهی

2

59.70 ns

Plastic layers (L)تعداد الیه پالاتیک

2

5209.92**

14382.81**

44325.77**

11869.43**

2965.48**

5524.69**
112.88*
165.28**
1983.06**
75.54*
32.06

Burial depth (D)عمق دفن
TxL
TxD
DxL
TxDxL
(Error) خطا
ns *

3
4
70.59 ns
21.25 ns
6
452.98**
126.22**
6
2105.43**
4350.22**
12
206.98**
44.96**
70
40.14
11.88
 درصد میباشند1  و5  * و ** به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در اطح احتمال،ns

, and **Non-significant and significant at %5 and %1 level of probability respectively

 مدت زمان آفتابدهی و پوشش پالستیک روی درصد جوانهزنی بذر علفپشمکی در مزرعه، اثرات متقابل سه گانه عمق دفن-3 جدول
Table 3– The Interactions between the three factors of burial depth, solarization times and number of layers of plastics on the
percentage of downy brome seed germination in the field
مدت آفتاب دهی
پوشش پالستیک
Burial depth (cm) عمق دفن
Solarization times (day)

15

30

45

(Plastic cover)
0

5

10

15

2.66op

76ab

81.33a

66.66bc

37.33hig

32jk

34.66ijk

37.33hig

26.66op

20lm

46.66efgh

42.66ghi

8nop

76ab

81.33a

69.33bc

12mno

18.66lm

49.33efg

49.33efg

8nop

14.66mn

52defg

53.33def

)Uncovered( شاهد

16mn

73.33ab

76ab

72ab

(1–layer)یک الیه

1.33p

18.66lm

45.33fgh

60cd

46.66efgh

60cd

)Uncovered( شاهد
(1–layer)یک الیه
(2–layer)دو الیه
)Uncovered( شاهد
(1–layer)یک الیه
(2–layer)دو الیه

(2–layer)دو الیه
0p
8nop
 درصد میباشد5 حروف مشابه نشا دهنده عدم اختالف معنیدار در اطح احتمال

Similar letters indicate a don’t have significant differences at the 5% probability level

بذور در مزرعه در اعماق پایین خاک مشاهده شد با توجه به اینکه در
این اعماق مقدار درجه حرارت خاک کمتر از اطح خاک بتوده بتذور

نتایج مقایسته میتانگین اثترات متقابتل اته گانته نشتا داد در
تیمارهای یک الیه و دو الیه پالاتیک بیشترین درصتد جوانتهزنتی

تأثیر آفتابدهي خاک بر كنترل علفپشمکي...

کمتر آایب دیدهاند .بیشترین درصد جوانتهزنتی بتذور در مزرعته در
تیمار شاهد (در عمق  10اانتیمتری خاک به میزا  81/33درصد)،
و کمترین میزا به ترتیتب در تیمتار دو الیته (صتفر) و یتک الیته
پالاتیک (هشت درصد) در  45روز پس از آفتابدهی در اطح خاک
مشاهده شد (جدول  .)3به نظر میراد دمای زیتاد حاصتل از متدت
زما آفتابدهی خاک از جوانهزنی ممانعت کترده و ایتن بتذور قتوه
نامیه خودشا را از دات دادهاند .افزایش زما آفتابدهتی موجتب
کنترل بهتر علفهای هرز نسبت به شاهد میشود (.)2
نتتتایج نشتتا داد بیشتتترین میتتزا درصتتد جوانتتهزنتتی بتتذور در
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آزمایشگاه در تیمار شاهد مشاهده شد و بین تیمار شاهد و تیمارهتای
یک و دو الیه پالاتیک در تمامی اعماق آزمایش اختالف معنتیدار
بود .در اطح خاک و در عمق پنج اانتیمتری در تیمارهتای یتک و
دو الیه پالاتیک هیچ کدام از بذرهای علفپشمکی قادر بته جوانته
زنی در آزمایشگاه نبودند به نظر میراد که درجه حترارت حاصتل از
آفتابدهی خاک بذور علفپشمکی را در تیمارهای مورد اشاره از بین
برده اات (شکل  .)1الیه هوای بین دو الیته پالاتتیک بته عنتوا
عایق عمل کرده و از هدر رفتن گرمای زیر پالاتیک جلوگیری متی
کند (.)20

شکل  -1اثر متقابل عمق دفن بذر(10 ،5 ،0و 15سانتیمتری خاک) و تعداد الیه پالستیک بر درصد جوانهزنی بذور علفپشمکی در آزمایشگاه.
ستونها با حداقل یک حرف مشابه بر اساس آزمون کمترین اختالف معنیدار ) (FLSDدر سطح  5درصد فاقد اختالف معنیدار میباشند (خطوط
عمودی خطای استاندارد دادههای مشاهده شده را نشان میدهد)
Figure 1- Interaction effects burial depth (0, 5, 10 and 15 cm of soil) and number of layers plastic of on the percentage of
downy brome seed germination in the laboratory .Columns with the same letter at least one least significant difference test
(FLSD) are not any significant difference in the level of 5% (The vertical lines indicate the standard error of the observed
)data

نتایج مقایسه میتانگین اثترات متقابتل اته گانته نشتا داد کته
بیشترین درصد جوانهزنی در آزمایشگاه در تیمار شاهد در اطح خاک،
پس از  15روز آفتابدهی بدات آمد .به نظتر متیراتد عتدم وجتود
رطوبت کافی در اطح خاک بدو پوشش (شاهد) مانا جوانهزنی بذور
این علف هرز در اتطح ختاک مزرعته شتده و زمتانی کته دوبتاره در
آزمایشگاه شرایط جوانهزنی برای آنها فراهم شتد جوانته زدنتد .در 30
روز پس از آفتابدهتی در عمتق  10اتانتیمتتری و  45روز پتس از
آفتابدهی در تمام اعماق تیمارهای یتک الیته و دو الیته پالاتتیک
هیچ کدام از بذرهای علفپشمکی قادر بته جوانتهزنتی در آزمایشتگاه
نبودند (جدول  .)4میتوا نتیجه گرفتت کته دوره  15روزهی آفتتاب
دهی خاک برای از بین برد بذور اطح خاک و عمتق پتنج اتانتی-

متری خاک کافی اات اما برای از بین بترد بتذور اعمتاق  10و 15
اتانتیمتتری دوره  45روزه آفتتابدهتتی ختاک الزم ااتت .راتتتم و
همکارا ( )24گزار کردند که پااخ گونههتای مختلتف بته متدت
آفتابدهی متفاوت اات .در آزمایشی درصد جوانهزنی اتلمه تتره (L.
 )Chenopodium albumدر  4 ،2و  6هفته آفتابدهتی نستبت بته
شاهد بدو آفتابدهی به ترتیب 82 ،30و  86درصد کاهش یافت که
ایتن رونتد بترای خرفته ( 66 ،35 )Portulaca oleracea L.و 77
درصد و تاج خترو ( )Amaranthus retroflexus L.در  72 ،38و
 82درصتد و ختردل وحشتی ) 84 ،65 )Sinapis arvensis L.و 85
درصد بود با توجه به اینکه خردل وحشتی یتک گونته زمستتانه ااتت
احتماالً تحمل پذیری کمتری بته دمتای بتاالی ختاک دارد .کومتار و
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شارما ( )17نیز نتایج مطلوبی از آفتابدهی خاک در کنترل اکرر علف-
های هرز ،مخصوصا علتفهتایهترز یکستاله گرفتنتد امتا در کنتترل
اویاراالم ) )Cyperus esculentus L.نتایج رضایت بختش نبتود .از

تمامی بذور علفهایهرزی که ااالنه وارد بانتک بتذر متیشتود 95
درصد را علفهایهرز یکساله تشکیل میدهند و تنها چهتار درصتد از
آنها جزء علفهایهرز چند االه میباشند (.)27

جدول  -4اثرات متقابل سه گانه عمق دفن ،مدت زمان آفتابدهی و تعداد الیه پالستیک روی درصد جوانهزنی در آزمایشگاه بذر علفپشمکی
Table 4- The Interactions between the three factors of effects burial depth, solarization times and number of layers plastic of
on the percentage of downy brome seed germination in the laboratory
مدت آفتابدهی
عمق دفن )Burial depth (cm
پوشش پالستیک
)Solarization times (day
)(Plastic cover
15

10

5

0

29.33c

16fg

22.66de

97.33a

22.66de

18.66defg

0j

0j

16fg

8hi

0j

0j

24cd

14.66g

21.33def

92a

13.33gh

5.33ij

0j

0j

6.66i

0j

0j

0j

شاهد ()Uncovered
یک الیه)(1–layer
دو الیه)(2–layer
شاهد ()Uncovered
یک الیه)(1–layer
دو الیه)(2–layer

17.33efg

18.66defg

22.66de

84b

شاهد ()Uncovered

0j

0j

0j

0j

یک الیه)(1–layer

0j

0j

15
30

45

دو الیه)(2–layer
حروف مشابه نشا دهنده عدم اختالف معنیدار در اطح احتمال  5درصد میباشد
0j

0j

Similar letters indicate a don’t have significant differences at the 5% level probability

بیشترین درصد زوال در اطح خاک و عمق پتنج اتانتیمتتری،
بترتیب در تیمارهای دو الیه و یتک الیته پالاتتیک رخ داد امتا در
اعماق پایینتر تفاوت معنتیداری بتین ااتتفاده از یتک یتا دو الیته
پالاتیک مشاهده نشد .که نشا میدهد درجه حرارت تجما یافتته

در زیر پوشش پالاتتیک باعتث افتزایش درصتد زوال شتده ااتت.
کمترین درصد زوال بذر در تیمار شاهد مشاهده شد؛ به طوریکته در
اطح خاک زوال بذر مشاهده نشد و در اعماق پتایینتتر نیتز تفتاوت
معنیدار نبود (شکل .)3

شکل  -2اثر متقابل عمق دفن ( 10 ،5 ،0و  15سانتیمتری خاک) و تعداد الیه پالستیک روی درصد زوال بذر علفپشمکی .ستونها با حداقل یک
حرف مشابه بر اساس آزمون کمترین اختالف معنیدار ) (FLSDدر سطح  5درصد فاقد اختالف معنیدار میباشند (خطوط عمودی خطای استاندارد
دادههای مشاهده شده را نشان میدهد)
Figure 2- Interaction effects burial depth (0, 5, 10 and 15 cm of soil) and number of layers plastic of on the percentage of
downy brome seed decay .Columns with the same letter at least one least significant difference test (FLSD) are not any
)significant difference in the level of 5% (The vertical lines indicate the standard error of the observed data

تأثیر آفتابدهي خاک بر كنترل علفپشمکي...

محققا بیا کردند که میزا زوال بذر در الیههای فوقانی خاک
نسبت به الیههای تحتانی بیشتر اات و گونههای زمستانه نسبت به
تابستانهها حساایت باالتری به آفتابدهی دارند و راحتتتتر از بتین
میروند ( .)19افزایش دمای ختاک منجتر بته تجزیته متواد آلتی و
همچنین افزایش اوخت و ااز بذرها در ختاک گشتته و بتدنبال آ
حجم گازهای امی خاک افزایش مییابد .از طترف دیگتر افتزایش
دمای خاک ابب فعالیت بیشتر و حمله میکروارگانیزمها بته بتذور و
اندامهای پایای علفهای هرز میگردد .تمامی این اثرات منجتر بته
افزایش مرگ و میر و کاهش تراکم علفهای هرز میشود (.)14
نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل اه گانته عمتق دفتن ،متدت
زما آفتابدهتی و پوشتش پالاتتیک روی درصتد زوال بتذر علتف
پشمکی نشا داد که بیشترین درصد زوال در اطح خاک و در تیمتار
دو الیه پالاتیک ،پس از  45روز آفتابدهی ( 100درصد) اتفاق افتاد
که البته با درصد زوال پس از  30روز آفتابدهتی و تیمتار یتک الیته
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پالاتیک پس از  45روز آفتابدهتی و یتک الیته پالاتتیک تفتاوت
معنیداری نداشت .در تیمارهای یتک الیته و دو الیته پالاتتیک بتا
افزایش عمق خاک درصد زوال کاهش یافت که به نظتر متیراتد در
این اعماق دمای حاصل از آفتابدهی خاک کمتر بوده ااتت (جتدول
 .)5حیدر و اید احمد ( )12گزار کردند که با افتزایش زمتا آفتتاب
دهی از دو به شش هفته میزا زوال بذر بیشتر شد به طوریکه تعداد
بذور ابز شده در تیمار شش هفته آفتتابدهتی  100درصتد کتاهش
یافت .آنها بیا کردند که اثر آفتابدهی بر بذور علفهایهترزی کته
آب جذب کرده بودند بیشتر از اایر تیمارها بود .الرنی و بالکشتو ()18
با بررای اثر کمپوات کود گاوی روی بقای بذر علفهایهرز مشاهده
کردند که بذر گونههتای علتفپشتمکی ،نتوک لتک لکتی Erodium
) )cicutarium L.و خردل وحشی در دمای  39درجه اتانتیگتراد از
بین رفتند.

جدول  -5اثرات متقابل سه گانه عمق دفن ،مدت زمان آفتابدهی و تعداد الیه پالستیک روی درصد زوال بذر علفپشمکی
Table 5- The Interactions between the three factors of effects burial depth, solarization times and number of layers plastic on
the percentage of downy brome seed decay
مدت آفتابدهی
عمق دفن )Burial depth (cm
پوشش پالستیک
)Solarization times (day
)(Plastic cover
15

10

5

0

4lm

2.66lm

1.33m

0m

40jk

46.67hig

68ef

62.67fg

41.33jk

45.33ijk

80cd

73.33de

6.66lm

4lm

2.66lm

0m

37.33k

45.33ijk

81.33cd

88bc

40jk

48hij

85.33cd

92ab

10.67l

5.33defg

4lm

0m

شاهد ()Uncovered

40jk

54.67j

81.33cd

98.67a

یک الیه)(1–layer

44jk

53.33j

92ab

100a

دو الیه)(2–layer

شاهد ()Uncovered
یک الیه)(1–layer
دو الیه)(2–layer
شاهد ()Uncovered
یک الیه)(1–layer
دو الیه)(2–layer

15

30

45

حروف مشابه نشا دهنده عدم اختالف معنیدار در اطح احتمال  5درصد میباشد
Similar letters indicate a don’t have significant differences at the 5% probability level

بررسي اثر آفتابدهي خاک برر سررعج جنا رهز ري بری ر
علفپشمکي

نتایج نشا داد که اثر تعداد الیه پوشش پالاتیکی ،متدت زمتا
آفتابدهی و عمق دفن و همچنین اثرات متقابل دوگانه (به غیر از اثر
متقابل دوگانه مدت زما آفتابدهی  -تعداد الیه پوشش پالاتیکی)
و اثرات متقابل اه گانه بر ارعت جوانهزنی معنیدار بود (جدول .)6
نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل اه گانه بر ارعت جوانهزنتی

نشا داد که بذور موجود در اطح خاک و عمق پنج اتانتیمتتری در
تیمار یک الیه و دو الیه پالاتیک بدلیل زوال بذر قادر به جوانهزنتی
در آزمایشگاه نبودند و لذا ارعت جوانهزنی قابل محاابه نبود .بذوری
که مدت زما بیشتری در معر درجه حترارت بتاالی آفتتابدهتی
خاک قرار گرفته بودند ارعت جوانهزنی کمتری داشتند و بتا افتزایش
عمق دفن در مزرعه ،ارعت جوانهزنی افزایش یافت .بیشترین ارعت
جوانهزنی در تیمار شاهد و در اطح خاک مشاهده شد (جدول .)7
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جدول  -6تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثرات مدت زمان آفتابدهی ،تعداد الیه پالستیک و عمق دفن ،بر سرعت جوانهزنی بذور علفپشمکی
Table 6- Analysis of variance (mean squares) of the effects of solarization times, plastic layer and burial depth on the
germination rate on downy brome seed

سرعت جوانهزنی (بذر در روز)

درجه آزادی

منابع تغییرات

)Germination rate (Seed per day
**5.99

)(d.f
2

)(S.O.V
مدت زمان آفتابدهی )Solarization times (T

**106.85

2

تعداد الیه پالاتیک )Plastic layers (L

**15.84
0.24ns
**1.14
**25.83
**0.77
0.14

عمق دفن )Burial depth (D
TxL
TxD
DxL
TxDxL
خطا )(Error

3
4
6
6
12
72
 nsو** به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در اطح احتمال  5درصد میباشند

and **Non-significant and significant at %5 level of probability respectively

ns

جدول  -7اثرات متقابل سه گانه عمق دفن ،مدت زمان آفتابدهی و تعداد الیه پالستیک روی سرعت جوانهزنی بذر علف پشمکی در آزمایشگاه
Table 7- The Interactions between the three factors of effects burial depth, solarization times and number of layers plastic
effects on the germination rate of downy brome seed in the laboratory
مدت آفتابدهی
عمق دفن )Burial depth (cm
پوشش پالستیک
)(Plastic cover
15

10

5

0

2.83c

1.72ef

2.17de

8.61a

2.25cde

1.94def

0i

0i

1.63ef

0.88gh

0i

0i

2.36cd

1.37fg

2de

6.89b

1.36fg

0.61hi

0i

0i

0.83gh

0i

0i

0i

1.88def

1.94def

2.25cde

6.43b

شاهد ()Uncovered

0i

0i

0i

0i

یک الیه)(1–layer

0i

0i

)Solarization times (day

شاهد ()Uncovered
یک الیه)(1–layer
دو الیه)(2–layer
شاهد ()Uncovered
یک الیه)(1–layer
دو الیه)(2–layer

15

30

45

دو الیه)(2–layer
0i
0i
حروف مشابه نشا دهنده عدم اختالف معنیدار در اطح احتمال  5درصد میباشد

Similar letters indicate a don’t have significant differences at the 5% probability level

جهت اطمینا از خواب یا زنتده بتود بتذرهای باقیمانتده علتف
پشمکی که در آزمایشگاه جوانه نزده بودند از آزمو تترازولیوم ااتفاده
شد .نتایج نشا داد که تمامی بذور باقیمانده علتفپشتمکی کته روی
آنها آزمو تترازولیوم صورت گرفت قوه نامیه خودشا را از دات داده
بودند و یا به عبارت دیگر زوال یافته بودند.

نتیجهگیری
نتایج این تحقیق نشا داد که آفتابدهی ختاک بته مقتدار قابتل
توجهی ابب افزایش دما شد ،به طوریکه پوشش ختاک بتا دو الیته
پالاتیک منجر به افزایش درجه حترارت ختاک تتا حتدود  15درجته
اانتیگراد گردید .در تمام طول مدت آفتابدهی کمترین درصتد زوال
در تیمار شاهد و بیشترین درصد زوال به ترتیتب در تیمتار دو الیته و

یک الیه پالاتیک رخ داد که نشا میدهد درجه حرارت تجما یافته
در زیر پوشش پالاتیک باعث افتزایش درصتد زوال شتده ااتت .در
اطح خاک و در عمق پنج اانتیمتری در تیمارهای یتک الیته و دو
الیه پالاتیک هیچ کدام از بذرهای علفپشمکی قادر به جوانهزنی در
آزمایشگاه نبودند به نظر میراد که دمای زیاد حاصل از آفتتابدهتی
خاک بذور علفپشمکی را در تیمارهای با پوشتش پالاتتیکی از بتین
برده باشد .دوره  15روزه آفتابدهی خاک بترای از بتین بترد بتذور
اطح خاک و عمق پنج اانتیمتری خاک کافی اات اما برای از بتین
برد بذور اعمتاق  10و  15اتانتیمتتری دوره  45روزه آفتتابدهتی
خاک الزم اات .در مجموع نتایج تحقیق حاضر نشتا داد ااتتفاده از
آفتابدهی در مناطق خشک و با شدت نور باال همچتو بیرجنتد بته
عنوا یک رو غیرشیمیایی جهت مهار علفپشتمکی مترثر بتوده و
میتوا از آ در برنامه مدیریت تلفیقی علفهای هرز اتفاده نمود.

19

...تأثیر آفتابدهي خاک بر كنترل علفپشمکي

منابع
1- Abdin O.A., Zhou X.M., Cloteir D., Coulman D.C., Faris M.A., and Smith D.L. 2000. Cover crop and inter row
tillage for weed control in short season maize (Zea mays). European Journal of Agronomy, 12:93-102.
2- Akram Ghaderi F., kamkar B., and Soltani A. 2008. Seed Science and Technology. Mashhad University Jahad
publications, (In Persian).
3- Asghari J., and Mahmoudi A. 1999. Important weeds in fields and pastures Iran. Gilan University publications, (In
Persian).
4- Chauhan B.S., and Janson D.E. 2009. Seed germination ecology of (Portulaca oleracea L). an important weed of
rice and upland crops. Annals of Applied Biology, 155:61-69.
5- Chauhan B.S., Gill G., and Preston C. 2006. Influence of environmental factors on seed germination and seedling
emergence of rigid ryegrass (Lolium rigidum).Weed Science, 54: 1004-1012.
6- Chen Y., and Katan J. 1985. Effect of solar heating of soils by transparent polyethylene mulching on their chemical
properties, Soil Science. 130:271-277.
7- Durant A., and Caocolo L. 1988. Solarization in weed control for onion (Allium cepa L.). Advances in Horticulture,
2:104-108.
8- Ghaderifar F., and Soltani A. 2010. Seed Control and Certification. Mashhad University Jahad publications, (In
Persian).
9- Ghosh P., and Kumar Dolai A. 2014. Soil solarization, an eco-physiological method of weed control. Global
Journal of Science Frontier Research Agriculture and Veterinary. Department of Agriculture, Government of West
Bengal, India,14:42-44.
10- Gupta O.P. 2000. Modern Weed Management. Agrobios published, India.
11- Hagan A.K., and Gazaway W.S. 2000. Soil Solarization for the Control of Nematodes and Soil borne Diseases.
Alabama Cooperative Extension System, pp:1-4.
12- Haidar M.A., and Sidahmed M.M. 2000. Soil solarization and chicken manure for the control of Orobanche
crenata and other weeds in Lebanon. Crop Protection, 19:169-173.
13- Hartman H., Kester D., and Davis F. 1990. Plant propagation, principle and practices, Prentice Hall Imitational
Editions.
14- Horowitz M., Regev Y., and Herzlinger G. 1983. Solarization for weed control. Weed Science, 31:170-179.
15- Kapoor R.T. 2013. Soil Solarization: Eco-friendly technology for farmers in agriculture for pest management. 2nd
International Conference on Advances in Biological and Pharmaceutical Sciences (ICABPS'2013), Sept 17-18,
2013 Hong Kong.
16- Khanzada M.A., Lodhi A.M., and Shahzad S. 2009. Effects of soil solarization on mango decline pathogen,
lasiodiplodia theobromae. Pakistan. Journal Botany, 41:3179-3184.
17- Kumar R., and Sharma J. 2005. Effects of soil solarization on true potato (Solanum tuberosum L.) seed
germination, seedling growth, weed populations and tuber yield. Potato Research, 48:15-23.
18- Larney F.J., and Blackshaw R.E. 2003. Weed seed viability composted beef cattle feedlot manure. Journal of
Environmental Quality, 32:1105-1113.
19- Marenco R.A., and Lustosa D.C. 2000. Soil solarization for weed control in carrot, Brasilia. 35:2025-2032.
20- Marquez J., and Wang K.H. 2014. Soil solarization as an organic pre-emergent weed-management tactic. College
of Tropical Agriculture and Human Resources, University of Hawai‘i at Mānoa, 14:1-7.
21- Moradi B., Bahrami Kamangar S., Kamangar C.L., and Kamangar M.C. 2008. Solarization method for controlling
pests, diseases and weeds of strawberry fields in Kurdistan .Agricultural Research Center of Kurdistan Province,
Pp.20-40.(In Persian).
22- Najafi H. 2007. Non-chemical methods of weed management weeds. Publications Inquiry knowledge , 198 p. (In
Persian).
23- Ozores-Hampton M., and Stansly Ph.A. 2004. Solarization Effects on Weed Populations in Warm Climates
Southwest Florida. Research and Education Center, Pp:197-200.
24- Rustam J., Nabavi Kalat S.M., and Sadrabadi Haghighi R. 2010. Effect of type and duration solarization on
germination percentage of four weed species.. Iranian Journal of Field Crops Research, 8:26-33. (In Persian).
25- Sanei Shariat Panahi M. 1997. Common weeds in the Near East. Publication of Agricultural Education, (In
Persian).
26- Saremi H., and Ashrafi S.A. 2006. New technology in the control of plant diseases using soil solarization to reduce
pesticide use and protect the health of the environment. Future studies conferences, technology and development
prospects, 11 to 14 June, Amirkabir University of Tehran. Pp. 1-6. (In Persian).
27- Talebi M.R., and Golparvar A.R. 2013. Survey effect of solarization duration and thickness of polyethylene plastic
sheets on the characteristics and seed bank of weeds. Scientia Agriculturae. 2:26-32.
28- Yaron D., Regev A., and Spector R. 1991. Economic Evaluation of Soil Solarization and Disinfestation, in Soil
Solarization. Boca Raton, Florida. Pp: 171-190.

20

نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع كشاورزي) ،جلد ،32شماره ،1بهار 1397

