
 
  هاي هرز و عملکرد اسفناج ارزیابی اثر مدیریت غیرشیمیایی بر بانک بذر علف

)Spinacia oleracea L.( 
 

  3روح اله آفریکان - 2قربانعلی اسدي - *2سرور خرم دل - 1رضا قربانی

 29/2/1392: تاریخ دریافت
 19/9/1393: تاریخ پذیرش

  
  چکیده

هاي رشدي و وزن تـر  بمنظور ارزیابی بانک بذر و شاخص. باشندلید ارگانیک سبزیجات مطرح میترین مشکل در توهاي هرز به عنوان اصلیعلف
هاي هرز، آزمایشی در مزرعـه تحقیقـاتی دانشـکده کشـاورزي     هاي غیرشیمیایی مدیریت علفتحت تأثیر روش ).Spinacia oleracea L(اسفناج 

تیمارها شامل آفتابدهی بـا صـفحات   . هاي کامل تصادفی با سه تکرار انجام شدح بلوكدر قالب طر 1391-92دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 
سازي برداري از بانک بذر در دو مرحله قبل از آمادهنمونه. تیره و شفاف، بقایاي سه گونه گیاهی آفتابگردان، جو و سیر، وجین دستی و شاهد بودندنایلونی 

-، شاخص سطح برگ، میزان تجمع ماده خشک و وزن تر اسفناج اندازهپوشش گیاهیتاج ن فصل رشد، ارتفاعدر پایا. زمین و پس از برداشت انجام شد
کمتـرین و  ). ≥01/0p(هاي هرز را تحت تأثیر قرار داد داري تعداد بذر علفهاي مدیریت غیرشیمیایی به طور معنینتایج نشان داد که روش. گیري شد

تعداد بذر شناسایی شده . درصد مشاهده شد 00/22-00/70و  26/5-00/25ترتیب براي تاج خروس و سوروف برابر با بیشترین دامنه تراکم نسبی بذر به 
اثـر  . به تیمار آفتابدهی با صفحات تیره اختصاص داشت) درصد 93(نسبت به شاهد کاهش یافت و باالترین میزان غیرشیمیایی در تیمارهاي مدیریت 

بـه  اسفناج ترین وزن تر باالترین و پایینکه به طوري. بود) ≥01/0p(دار ر خصوصیات رشدي و عملکرد اسفناج معنیهاي مدیریت غیرشیمیایی بروش
مصـرف بقایـاي سـیر، جـو و     . حاصل شـد ) گرم بر متر مربع 1/413(و شاهد ) گرم بر متر مربع 3/1921(ترتیب براي تیمار آفتابدهی با صفحات تیره 

کـه میـزان ایـن افـزایش بـراي       درصد در مقایسه با شاهد موجب شد؛ در حالی 63و  55، 41تر اسفناج را به ترتیب برابر با آفتابگردان افزایش عملکرد 
تعـدیل  بـه دلیـل   هاي هرز، کنترل علفاز طریق آفتابدهی . درصد بود 78و  75تیمارهاي آفتابدهی با صفحات شفاف و وجین دستی به ترتیب برابر با 

البته صفحات تیره در مقایسه با صفحات شفاف تأثیر . رطوبتی خاك باعث افزایش خصوصیات رشدي و عملکرد اسفناج شده است حرارت و محتويدرجه
بدلیل تأثیر مثبت بر خصوصیات خاك، افزایش خصوصیات  بقایاي گیاهیافزودن . بیشتري روي بانک بذر، خصوصیات رشدي و عملکرد اسفناج داشت

تـوان بـه   تیره و شفاف را می ینایلونبدین ترتیب، آفتابدهی با صفحات . گردیداسفناج ه که در نهایت، باعث بهبود وزن تر رویشی اسفناج را موجب شد
 .مدنظر قرار دادهاي هرز و بهبود خصوصیات رشدي اسفناج عنوان راهکاري مؤثر براي کنترل علف
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همراه با افزایش مصرف انرژي  هاي زراعی فشردهنظامتوسعه بوم
هـاي  کـش هاي هرز، عمدتاً از طریق مصرف علـف براي کنترل علف

هـا، کـاهش   باشد که این امر عالوه بـر افـزایش هزینـه   شیمیایی می
هاي هرز نسبت بـه  هاي جدید و مقاومت علفکشدسترسی به علف

هاي رایج را نیـز  نظامکاهش پایداري بومو  شیمیایی ین موادامصرف 
هـاي  بدین ترتیب، امروزه توسعه استفاده از روش). 11(رد به دنبال دا

                                                        
هـاي  و دانشجوي کارشناسی ارشد علـف  ان، استادیارب استادبه ترتی -4و  3، 2، 1
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هاي هرز رو غیرشیمیایی و سازگار با محیط زیست براي کنترل علف
و مـالچ   5توان به آفتابدهیها میاز جمله این روش. به گسترش است
  . اره نمودبقایاي گیاهی اش

آفتابدهی روشی پیش کاشت، غیرشیمیایی و سـازگار بـا محـیط    
-زاي خاکزي و علفزیست است که براي کنترل انواع عوامل بیماري

). 22 و 19(هاي هرز در شرایط مختلف محیطی توصـیه شـده اسـت    
صـفحات  اسـتفاده از  ترین ماده مورد استفاده براي آفتابـدهی،  متداول
بکـارگیري ایـن روش، در   ). 27 و 22(اسـت  شـفاف و تیـره    نایلونی

هاي هـرز بـه   هاي کشاورزي ارگانیک براي کنترل آفات و علف نظام
ـ   باشد، بطـوري میزان زیادي مورد توجه می عنـوان راهکـاري   ه کـه ب

                                                        
5- Solarization 
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مناسب در مرحله گذار از نظام تولید رایـج بـه ارگانیـک مـدنظر قـرار      
نیـز نشـان داد کـه    ) 7(آربوپلیـا  هاي نتایج بررسی). 22( گرفته است

هاي گیاهی و نماتـدهاي  کنترل آفات، بیماريبا استفاده از این روش 
ت جانسـون و  نتـایج تحقیقـا  . شدموجب بهبود عملکرد پیاز زا بیماري

هـاي  که با استفاده از این راهکار، علـف  نیز تأیید نمود) 22(همکاران 
نـوع  اثـر ایـن   کـه  حـالی  ، درشـدند هرز یکساله بطور مؤثري کنترل 

هاي هرز چندساله بسته به نوع گونه متفـاوت   کنترل علفمدیریت بر 
 آفتابـدهی بـا  ها نشان داده است که عالوه بر این، برخی بررسی. بود

 و حرارت، حفظ محتوي رطوبتیتعدیل درجهنایلونی از طریق صفحات 
بهبود دسترسی به عناصر غذایی ضروري، در نتیجه بهبود خصوصیات 

بـدین  ). 6(د و عملکرد گیاه اصلی را به دنبـال دارد  خاك افزایش رش
تـوان ایـن روش را در راسـتاي کـاهش مصـرف سـموم       ترتیب، مـی 

هاي هرز به عنـوان راهکـاري سـازگار بـا     شیمیایی براي کنترل علف
سبزیجات بـه  محیط زیست و همچنین براي افزایش رشد و عملکرد 

  .مدنظر قرار داد ارگانیکویژه در شرایط مدیریت 
در توسـعه  را اي جایگاه ویژه) 1مالچ(امروزه کاربرد بقایاي گیاهی 

مصـرف ایـن   . به خود اختصاص داده استهاي کشاورزي پایدار نظام
مواد آلی عالوه بر تأثیر روي بهبود خصوصیات فیزیکی، شـیمیایی و  

، از طریق جلوگیري از رسیدن نـور بـه سـطح خـاك     بیولوژیک خاك
مـؤثر بـوده و    هـرز  هـاي استقرار و رشـد علـف   زنی،تواند بر جوانه می

 فریرا و رینهارد ).26، 13( توانایی رقابتی آنها را تحت تأثیر قرار دهند
دریافتند که کاربرد بقایاي گیاهی با تعدیل نوسانات دمایی خاك، ) 16(

کاهش رواناب، افزایش نفوذپذیري و بهبود ساختمان خـاك افـزایش   
توان کـاربرد  بدین ترتیب، می. شتبال داعملکرد گیاه زراعی را به دن

-بقایاي گیاهی را نیز به عنوان دیگر راهکاري پایدار در مدیریت علف
که کاربرد این روش نیـز از طریـق کـاهش     هاي هرز مدنظر قرار داد

البته بایستی بـه  . گرددهاي هرز موجب رشد گیاه اصلی میرشد علف
توانـد  اهی مورد استفاده میاین نکته نیز توجه کرد که نوع بقایاي گی

) 31(پیوتنام و دیفرانـک   نتایج مطالعه. سازدتأثر ممیزان این تأثیر را 
هاي هرز در شرایط کاربرد نشان داد اگرچه تراکم و وزن خشک گونه

 Hordeum vulgare( ، جو).Sorghum bicolor L( بقایاي سورگوم
L.(یوالف ، )Avena sativa L.( گندم ،)Triticum aestivum L. ( و

کـاهش یافـت، ولـی بیشـترین میـزان      ) .Secale cereal L(چاودار 
آنها دلیل ایـن امـر را بـه خصوصـیات     . کاهش براي جو مشاهده شد

  .آللوپاتیک بقایاي جو نسبت به سایر بقایاي گیاهی نسبت دادند
هـاي هـرز بـوده کـه     بانک بذر شاخصی از وضعیت جمعیت علف

بررسی . سازدمیو گیاه زراعی را منعکس اثرات تجمعی مدیریت خاك 
هاي هرز با ارزیابی ذخیره بانک بذر، موقعیت و فراوانـی  جمعیت علف

همچنـین، از آنجـا کـه    . )33(کنـد  را به خوبی تعیین میها این گونه
                                                        
1- Mulch 

بذرهاي موجود در خاك منبع اصـلی آلـودگی در محصـوالت بعـدي     
هاي هرز به میزان لفهستند، لذا موفقیت برنامه مدیریتی در کنترل ع

بنـابراین،  ). 35(بذر ورودي و درصد بقاي آنها در خـاك ارتبـاط دارد   
هـاي  تواند در مدیریت علـف اطالع از برخی خصوصیات بانک بذر می

هـاي زیسـت   هرز مفید واقع گردد و نقش بسزایی بر کاهش آلـودگی 
ج در همین راستا، نتای. هاي تولید داشته باشدمحیطی و کاهش هزینه

نشـان داد کـه اطـالع از برخـی خصوصـیات      ) 44( زیمدال تحقیقات
تواند در توسعه راهکارهـایی   هرز، می هاي  اکولوژیک و بیولوژیک علف

گیرنـد،   هرز در نظر مـی  هاي  هاي محیطی را در کنترل علف که جنبه
تـوان از  ، با تنظیم تـاریخ کاشـت مـی   به عنوان مثال. مفید واقع شود

ـ جوانـه  هـاي فلش هـاي  برنامـه ی گیاهـان هـرز فاصـله گرفـت و     زن
نـوع  همچنـین  ). 6(هـا جـاي داد   تري را در مدیریت این گونه مناسب

) 38 و 37(، تراکم )28(هاي هرز تأثیر بسزایی بر ترکیب مدیریت علف
  . دارد) 39(و توزیع آنها در پروفیل خاك 

هـا و  گیاهی غنی از ویتامین) .Spinacia oleraceae L(اسفناج 
نشـان داده  ) 3(برخی مطالعات ). 34(باشد اصر معدنی مختلف میعن

نسبتاً گسترده بر سـطح زمـین   پوشش تاجاست اگرچه این گیاه داراي 
هاي است، ولی از آنجا که رشد اولیه آن نسبتاً کند است؛ کنترل علف

 ایـن گیـاه ارزشـمند   هاي اساسی تولید پایـدار  هرز از جمله محدودیت
  . گرددمحسوب می

بنابراین، از آنجا کـه اطـالع از برخـی خصوصـیات اکولوژیـک و      
هاي تواند در توسعه راهکارهایی که جنبههاي هرز میبیولوژیک علف

دهند، مفیـد واقـع   هاي هرز مدنظر قرار میمحیطی را در کنترل علف
هاي هرز بـا مطالعـه   جمعیت علف بینیپیشرسد که نظر میه ، بشود

هـا بـه   اند نقش بسزایی در مدیریت این گونـه توذخیره بانک بذر، می
بدین ترتیب، این آزمایش با هـدف بررسـی تـأثیر    . همراه داشته باشد

هاي هرز بر ذخیره بانک هاي مختلف مدیریت غیرشیمیایی علفروش
طراحـی و  بذر خاك و عملکرد اسفناج در شرایط آب و هوایی مشـهد  

  .اجرا شد
 

  هامواد و روش
هاي کامل تصادفی با سه تکرار در رح بلوكقالب طاین آزمایش 

مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد در سال 
تیمارها شامل آفتابدهی بـا صـفحات   . در انجام شد 1391-92زراعی 

ــایلون ــابگردان    ن ــاهی آفت ــه گی ــه گون ــاي س ــفاف، بقای ــره و ش  تی
)Helianthus annuus L.(  جـو ،)Hordeum vulgare L. (سـیر  و 
)Allium sativum L.( وجین دستی و شاهد ،)هاي بدون کنترل علف

 0-30بـرداري از عمـق   قبـل از اجـراي آزمـایش نمونـه    . بودند) هرز
که متر خاك جهت تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی انجام شد  سانتی

  . شده است نشان داده 1نتایج آن در جدول 
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 شیمیایی خاك  وی خصوصیات فیزیک - 1جدول 

Table 1- Physical and chemical characteristics of soil 

هدایت 
 الکتریکی
(dS.m-1)  

(EC (dS.m-1)) 

 اسیدیته
(pH) 

 (%)کربن آلی 
(Organic 

carbon (%)) 

 )امپیپی(محتوي 
(Amount (ppm)) 

 (%)محتوي 
Amount (%)) 

 بافت
(Txture) 

کل 
 نیتروژن
(Total 

N)  

فسفر قابل 
 دسترس

(Available 
P) 

پتاسیم قابل 
 دسترس

(Available K)  

 شن
(Sand)  

 رس
(Clay)  

 سیلت
(Silt)  

1.83 7.32 0.23 532 3.65 314.57 27 25 49 
 لوم-سیلتی

(Silty- 
Loam) 

  
سـازي بسـتر   در نیمه اول مرداد ماه پس از انجام عملیـات آمـاده  

روي سـطح   نـایلون کاشت و آبیاري در حد ظرفیت زراعی، صـفحات  
. ها به طور همزمان و یکسان آبیاري شـدند کلیه کرتو اك کشیده خ

-سانتی 10در حدود (بقایاي خرد شده هکتار از کیلوگرم در  پنج هزار
بـه زمـین   بسـتر کاشـت   سازي هر نوع گیاه بعد از عملیات آماده) متر

قبـل از کاشـت،   . شدو به طور یکنواخت بر سطح خاك پخش اضافه 
کاشت دستی بذر روي چهـار ردیـف   . ي شدآورجمع نایلونیصفحات 

 15و  50متري با فاصله بین و روي ردیف به ترتیـب برابـر بـا     5/2
اولین آبیاري بالفاصله پس . متر در نیمه دوم آبان ماه انجام شدسانتی

روز یکبـار در طـول    14هاي بعدي به فاصـله هـر   از کاشت و آبیاري
در طـی دو نوبـت    هاي هـرز علفوجین دستی . فصل رشد انجام شد

قبل از بسته شدن کانوپی اسفناج انجـام   اواخر زمستانپاییز و انتهاي 
، شاخص سطح بـرگ و میـزان تجمـع مـاده     پوششجتا ارتفاع. دگردی

گیـري و  خشک اسفناج در پایان فصل رشد از سطح پنج بوتـه انـدازه  
دهنده هاي گلدر انتهاي فصل رشد و قبل از مشاهده ساقه. تعیین شد

هاي هوایی اسـفناج انجـام   فروردین ماه، عملیات برداشت اندام 22 در
  . شد

-برداري در دو مرحله قبل از آمادهبمنظور بررسی بانک بذر، نمونه
متـر و بـه   سانتی 0-20سازي زمین و پس از برداشت اسفناج از عمق 

بدین ترتیب، پـنج نقطـه در هـر    . )12(صورت گرفت اي روش خوشه
سپس . برداري صورت گرفتفی انتخاب و نمونهکرت به صورت تصاد

هاي برداشت شده با یکدیگر مخلوط و به تفکیک درون کیسـه  نمونه
قابل ذکر است از . پالستیکی ریخته شده و به آزمایشگاه منتقل شدند

زنی بانک بذر در الیه سطحی خاك رخ آنجا که عمده تغییرات و جوانه
متـر خـاك   سـانتی  0-20ر عمق ، لذا مطالعه بانک بذر د)17(دهد می

و ) 29(تعیـین   1تراکم بذر با استفاده از روش جداسازي بذر. انجام شد
ــا اســتفاده از استریومیکروســکوپ  پــس از جداســازي ســنگریزه دو ب

 2در جـدول  . شـدند و شـمارش  شناسایی چشمی، بذرها در حد گونه 

                                                        
1- Seed Extraction 

ن هاي هرز در خاك قبل از شروع آزمایش نشابذر علف 2تراکم نسبی
  .داده شده است

بمنظـور  . تجزیـه و تحلیـل شـدند    Mstat-Cافـزار  ها با نـرم داده
در  LSD(3(دار ها از آزمون حداقل اختالف معنیمقایسه میانگین داده

افزار اکسل رسـم  مها با نرشکل. سطح احتمال پنج درصد استفاده شد
  .شدند

  
  نتایج و بحث

هـاي  ر علـف هاي مدیریت غیرشیمیایی بر بانک بذاثر روش
  هرز

هـاي  روشتأثیر هاي هرز مزرعه اسفناج تحت در بانک بذر علف
-بذر شناسایی شد که تاجگونه مدیریت غیرشیمیایی در مجموع هفت 

، )Sisymbrium irio(، خاکشـیر تلـخ   ).Amaranthus sp(خـروس  
، )Portulaca oleracea(، خرفه )Sinapis arvensis( وحشیخردل 
 Capsella(کشـیش  و کیسـه ) Chenopodium album(تـره  سلمه

bursa-pastoris (بـرگ، پیچـک   هاي هرز یکسـاله پهـن  جزو علف
هـاي هـرز چندسـاله    جزو علف) Convolvulus arvensis(صحرایی 

هـاي  جـزو علـف  ) Echinochloa crus-galli(پهن برگ و سوروف 
هاي هرز از علف این). 3جدول (هرز یکساله باریک برگ برگ بودند 

و  8، گندمیان7بوئیان، شب6، خرفه5خروس، تاج4انوده پیچکیانخ شش
-بوئیان با سه گونه علفبودند که در این میان، خانواده شب 9بندهفت
   .بیشترین فراوانی را داشتندهرز 

                                                        
  نه به کل بذرهاي مشاهده شدهنسبت تراکم بذر هر گو -2

3- Least significant difference 
4- Convolvulaceae 
5- Amaranthaceae 
6- Portulacaceae 
7- Brassicaceae 
8- Poaceae 
9- Polygonaceae 
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 هاي هرز در خاك تراکم نسبی بذر علف - 2جدول 

Sisymbrium irio Convolvulus arvensis Amaranthus sp.  مترسانتی( عمق( 
(Depth (cm)) 

25.0 25.0 50.0 0-20  
  

هاي هرز در خاك کمترین و بیشترین دامنه تراکم نسبی بذر علف
 26/5-00/25هاي سوروف و تاج خروس برابر با به ترتیب براي گونه

هـاي  غالبیـت گونـه  ). 3جدول (درصد مشاهده شد  00/22-00/70و 
برخی دیگر از محققان نیز  هاي هرز در بانک بذر، توسطیکساله علف

بـا بررسـی   ) 1( خرقانی و همکـاران  در این راستا،. گزارش شده است
-هاي هرز در محصوالت مختلف زراعی دریافتند که تراکم علفعلف

 07/95(، آیـش  )درصـد  73/90(هاي هرز پهن برگ یکساله در لوبیا 
ر بیش از سای) درصد 17/87(و چغندرقند ) درصد 46/93(، ذرت )درصد
نشان دادند که به طور متوسط ) 36( سیمپسون و همکاران .ها بودگونه
هـاي  شوند، مربوط به علفدرصد بذوري که به بانک بذر وارد می 95

هـاي هـرز چندسـاله    هرز یکساله بوده و تنها چهار درصد آنها از علف
، از آنجـا کـه همبسـتگی زیـادي بـین      به طور کلـی . گیرندمنشأ می
نه زده در آزمایشگاه با بـذرهاي جـدا شـده از خـاك     هاي جواگیاهچه

هاي مـدیریت زراعـی نظیـر    ، با بکارگیري روش)33، 23(وجود دارد 

 هايتوان از فلشمیدر تولید ارگانیک سبزیجات تنظیم تاریخ کاشت 
را در  اصلیهاي هرز فاصله گرفت و قابلیت رقابت گیاه زنی علفجوانه

  .افزایش دادهاي ناخواسته مقابل این گونه
داري بانـک بـذر   هاي مدیریت غیرشیمیایی به طـور معنـی  روش

اگرچـه  ). 4جـدول  ) (≥01/0p(هاي هرز را تحت تأثیر قـرار داد  علف
هاي مدیریتی بجز آفتابدهی با هاي هرز در کلیه روشتعداد بذر علف

قبـل از شـروع   هـاي هـرز   علفتیره نسبت به تعداد اولیه بذر  نایلون
افـزایش یافـت، ولـی بیشـترین      به میزان زیادي، )2ل جدو( آزمایش
. اختصـاص داشـت  شـاهد  هاي هرز بـه  تراکم نسبی بذر علفافزایش 

هاي علف هرز در پایـان دوره آزمـایش   تعداد بذر شناسایی شده گونه
تحت تأثیر تیمارهاي مختلف مـدیریت غیرشـیمیایی شـامل بقایـاي     

شفاف و تیره و وجین  هايننایلوآفتابگردان، جو و سیر و آفتابدهی با 
درصد نسبت بـه   87و  81، 93، 25، 54، 44دستی به ترتیب برابر با 

  ). 1شکل (شاهد کاهش یافت 
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 هاي هرز هاي مدیریت غیرشیمیایی بر تعداد بذر علفاثر روش - 1شکل 

Figure. 1- Effect of non-chemical management strategies on seed number of weeds  
 ).≥05/0p(باشند داري میداراي تفاوت معنی LSDهاي داراي حروف متفاوت، بر اساس آزمون میانگین

Means with the different letters have significant difference according to LSD (p≤0.05).  
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 بذر   تراکمر ب هاي هرزعلفهاي مدیریت اثر روش) میانگین مربعات(آنالیز واریانس  - 4جدول 
Table 4- Variance analysis (square means) for the effect of weed management strategies on seed density  

 تراکم بذر
(Seed density)  

 درجه آزادي
(df) 

 منابع تغییرات
(S.O.V.) 

 تکرار  2  **128.571
(Replication) 

 تیمار  6  **81845.714
(Treatment) 

 خطا  12  828.571
(Error) 

 کل  20  -
(Total) 

 (%)ضریب تغییرات   4.26
(CV (%)) 

 دار در سطح احتمال یک درصدمعنی**: 
**: Significant at 1% probability level 

 
هاي کشاورزي داراي تعداد زیادي از گونه مزارعمعموالً بانک بذر 

بانک بذر درصد  70-90علف هرز هستند، ولی فقط تعداد کمی از آنها 
اظهار ) 15( فنرو ) 9(باسکین و باسکین . )32(شوند خاك را شامل می

ها نسبت به هاي موجود در بانک بذر، برخی گونهداشتند از میان گونه
هاي زراعی نظامنشان داده و با بومبیشتري عملیات مدیریتی مقاومت 

اك را درصد بانک بذر خ 70-90اند که این تعداد در حدود سازگار شده
. شـوند کننده مزرعه محسـوب مـی  شامل شده و مهمترین منبع آلوده

به ویژه  بنابراین، با توجه به نتایج مشخص است که مطالعه بانک بذر
از عوامل اصلی محدودکننـده رشـد آنهـا ایـن     در سبزیجات که یکی 

بـه منظـور   را هاي هرز ، اهمیت کنترل علفهاي ناخواسته استگونه
لیگیزاون . نمایدتر میهی آنها طی فصل رشد پررنگجلوگیري از بذرد

هاي هـرز طـی یکسـال    دریافتند که عدم کنترل علف) 25( و روبرتز
. ها در خاك شـد بانک بذر این گونهبرابري  14زراعی موجب افزایش 

هـاي هـرز در   اظهار داشتند که تراکم علـف ) 42( ویلسون و همکاران
هاي هرز با مشاهده علف) .Phaseolus vulgaris L(حال رشد لوبیا 

مزرعه در سال قبل و همچنین بررسـی بانـک بـذر پـیش از کاشـت      
  .باشدبینی میمحصول قابل پیش
هاي هرز نیز اظهار نمودند که برداشت علف) 38( اسمیت و گراس

تواند در کاهش فشار ناشی از حضور آنهـا مـؤثر   قبل از تولید بذر، می
بیان داشتند با توجه به وجود همبستگی ) 33(رحمان و همکاران . باشد

هاي جوانه زده در آزمایشگاه بـا بـذرهاي جـدا    باال بین تعداد گیاهچه
توان قابلیت هاي هرز، میشده از خاك، با برآورد ذخیره بانک بذر علف

-پیشبدین ترتیب، . بینی نمودپیش هاي بعديدر سال تهاجم آنها را
 دهداجازه میهاي هرز به کشاورز فترکیب و تراکم علزنی جوانه بینی

هاي مناسب مدیریتی در زمان و مکان خاص، گیري از روشتا با بهره
هـاي  کـش هاي هنگفت ناشی از مصرف علفعالوه بر کاهش هزینه

به دنبـال داشـته   نیز هاي زیست محیطی را شیمیایی، کاهش آلودگی

 ).42(باشد 
  

  خصوصیات رشدي و عملکرد اسفناج
اسـفناج  پوشـش  تاجاي مدیریت غیرشیمیایی بر ارتفاع هاثر روش

تـرین ارتفـاع   بـاالترین و پـایین  ). 5جـدول  (بود ) ≥01/0p(دار معنی
متر براي تیمار آفتابدهی با سانتی 10و  8/17اسفناج به ترتیب برابر با 

مصرف بقایاي سیر، جو و آفتابگردان . تیره و شاهد مشاهده شد نایلون
ـ    درصـدي ارتفـاع اسـفناج در     25و  15، 13ود به ترتیـب موجـب بهب

میزان این افـزایش بـراي تیمارهـاي وجـین     . گردیدمقایسه با شاهد 
  ). 6جدول (درصد بود  35شفاف برابر با  نایلوندستی و آفتابدهی با 

داري شـاخص سـطح   هاي مدیریت غیرشیمیایی بطور معنیروش
بیشـترین  ). 5ل جـدو ) (≥01/0p(برگ اسفناج را تحت تأثیر قـرار داد  

) 4/5(تیره  صفحات نایلونشاخص سطح برگ براي تیمار آفتابدهی با 
کاربرد بقایاي سیر، جو . بدست آمد) 2/2(و کمترین میزان براي شاهد 

درصدي شاخص سـطح   42و  29، 18و آفتابگردان افزایش به ترتیب 
کـه اعمـال    برگ را در مقایسه با شـاهد بـه دنبـال داشـت؛ در حـالی     

شفاف و وجین دسـتی موجـب افـزایش     نایلوناي آفتابدهی با تیماره
درصد در مقایسـه بـا    52و  44شاخص سطح برگ به ترتیب برابر با 

 ). 6جدول (شاهد شد 
داري تحـت تـأثیر   میزان تجمع ماده خشک اسفناج به طور معنی

) ≥01/0p(هاي هرز قرار گرفت هاي مدیریت غیرشیمیایی علفروش
ـ    که بطوري). 5جدول ( تیمـار  ه بیشترین میزان تجمع مـاده خشـک ب

و کمترین ) گرم بر متر مربع 2/832(تیره  صفحات نایلونآفتابدهی با 
بقایـاي   کـاربرد . تعلق داشت) گرم بر متر مربع 2/48(شاهد  بهمیزان 

گیاهی سیر، جو و آفتابگردان باعث افزایش این صفت به ترتیب برابر 
  .ا شاهد شددرصد در مقایسه ب 86و  79، 72با 
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 اسفناجخشک و تر هاي رشدي و عملکرد هاي مدیریت غیرشیمیایی بر شاخصاثر روش) میانگین مربعات(واریانس  تجزیهنتایج  - 5جدول 

Table 5- Variance analysis (square means) for the effect of non chemical management strategies on growth indices and fresh 
and dry weight of spinach  

 تر وزن
(Fresh weight) 

میزان تجمع ماده 
 خشک

(Dry matter 
accumulation) 

 شاخص سطح برگ
(Leaf area index) 

 پوششتاج ارتفاع
(Canopy height) 

 درجه آزادي
(df) 

 منابع تغییرات
(S.O.V.) 

 تکرار  2  7.509  0.10  1920.464  37059.579
(Replication) 

 تیمار  6  **22.679  **3.628  **248624.681  **893362.902
(Treatment) 

697.682  36.q59  0.024  0.155  12  خطا 
(Error) 

 کل  20  -  -  -  -
(Total) 

 (%)ضریب تغییرات   2.89  4.21  1.46  2.24
(CV (%))  

 دار در سطح احتمال یک درصدمعنی**: 
**: Significant at 1% probability level 

 
 هاي رشدي اسفناجهاي مدیریت غیرشیمیایی بر شاخصایسه میانگین اثر روشمق - 6جدول 

Table 6- Square means for effect of non chemical management strategies on growth indices of spinach 

 )g.m-2(میزان تجمع ماده خشک 
(Dry matter accumulation (g.m-2)) 

 شاخص سطح برگ
(Leaf area index) 

  پوششتاج ارتفاع
 )مترسانتی(

(Canopy height 
(cm)) 

 تیمار
(Treatment) 

 226.17e   3.11d  * 11.75bc  بقایاي جو 
Barley residues 

354.61d  3.79ab  13.25ab  بقایاي آفتابگردان 
Sunflower residues 

173.83f  2.68e  11.50cd  بقایاي سیر 
Garlic residues 

823.17a  5.36c  17.75a  تیره آفتابدهی با صفحات 
Solarization with dark polyethylene 

585.33c  3.97a  15.50ab  
 شفاف آفتابدهی با صفحات

Solarization with transparent 
polyethylene 

678.89b  4.60bc  15.50ab  وجین دستی 
Hand weeding 

48.17g 2.21f  10.00d  شاهد 
Control 

 ).≥05/0p(ندارند  LSDداري بر اساس آزمون مشترك در هر ستون، تفاوت معنی هاي داراي حروفمیانگین* 
Means with the different letters in each column have significant difference according to LSD (p≤0.05). 

 
شفاف و  نایلونهمچنین میزان این افزایش در شرایط بکارگیري 

درصد در مقایسه با شاهد بود  93و  92با وجین دستی به ترتیب برابر 
  ). 6جدول (

هـاي هـرز بـر وزن تـر     هاي مدیریت غیرشیمیایی علفاثر روش
کـه بـاالترین و    بطـوري ). 5جـدول  (بود ) ≥01/0p(دار اسفناج معنی

ـ  نـایلون ترین عملکرد تر به ترتیب براي تیمار آفتابدهی با پایین ره تی

گرم بر متـر   1/413گرم بر متر مربع و شاهد برابر با  3/1921برابر با 
مصرف بقایاي سیر، جو و آفتابگردان با کاهش تراکم . مربع حاصل شد

در ) 6جـدول  (هاي هـرز و بهبـود خصوصـیات رشـدي اسـفناج      علف
 63و  55، 41نهایت، بهبود عملکرد تر اسفناج را به ترتیـب برابـر بـا    

که میزان این افـزایش   سه با شاهد موجب شد؛ در حالیدرصد در مقای
شفاف و وجین دستی به  صفحات نایلونبراي تیمارهاي آفتابدهی با 
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  ). 2شکل (درصد بود  78و  75ترتیب برابر با 
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 هاي مدیریت غیرشیمیایی بر وزن تر اسفناج اثر روش - 2شکل 

Figure. 2- Effect of non-chemical management strategies on fresh weight of spinach  
 ).≥05/0p(ندارند  LSDداري بر اساس آزمون هاي داراي حروف مشترك در هر ستون، تفاوت معنیمیانگین* 

Means with the different letters in each column have significant difference according to LSD (p≤0.05). 
  

تیره و شفاف از یک  نایلونکه آفتابدهی با رسد چنین به نظر می
هـا و سـایر عوامـل    هـاي هـرز، آفـات، بیمـاري    طرف با کنترل علف

حرارت، حفـظ  و از طرف دیگر، با تعدیل درجه) 7(زاي گیاهی  بیماري
محتوي رطوبتی و همچنین بهبود دسترسی به عناصر غذایی ضروري 

زایش خصوصیات که این امر اف) 6( شده باعث بهبود خصوصیات خاك
البتـه اسـتفاده از   . رشدي و عملکرد اسفناج را به دنبـال داشـته اسـت   

تیره با تأثیر منفـی بیشـتر بـر خصوصـیات رشـدي       صفحات نایلونی
موجـب افـزایش   ، )1شکل (عالوه بر کاهش بانک بذر هاي هرز  علف

بیشتر خصوصیات رشدي و همچنین وزن تر اسـفناج در مقایسـه بـا    
ها نشان داده که در همین راستا، نتایج برخی بررسی. شفاف شد نایلون

تیره و شفاف موجب کنترل آفات و  نایلوناستفاده از روش آفتابدهی با 

ها برخی دیگر از بررسی). 7( ه استهاي گیاهی و نماتدها شدبیماري
باشـد کـه آفتابـدهی باعـث     نیز مؤید این مطلب مـی ) 40 و 24، 21(

هـاي هـرز   زنـی علـف  زا و جوانـه ماريهاي بیکاهش جمعیت پاتوژن
 .گردد و از این طریق بهبود رشد و عملکرد گیاه را بـه دنبـال دارد   می

تیره با تأثیر بیشتر بر  نایلوناظهار داشتند که کاربرد ) 6( احمد و غفار
خصوصیات خاك و افزایش عوامل محدودکننـده رشـد باعـث بهبـود     

. شـفاف گردیـد   نـایلون با در مقایسه ذرت بیشتر رشد و عملکرد گیاه 
گزارش نمودند که اعمـال آفتابـدهی موجـب    ) 10( سیمن و همکاران

که عملکرد کـاهو   هاي هرز شد؛ در حالیکاهش جمعیت و تراکم علف
بدین ترتیب، آنها . درصد در مقایسه با شاهد بهبود یافت 100بیش از 

هـاي  کاربرد آفتابدهی را راهکاري پایدار براي مدیریت ارگانیک علف
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 گیول و همکاران نتایج بررسی. سبزیجات معرفی نمودندهرز در تولید 
نیز نشان داد که استفاده از آفتابدهی اگرچه به طور مثبت موجب ) 20(

برگ شد، ولی تـأثیر  برگ و باریکهاي هرز پهنممانعت از رشد علف
نداشت؛ ) به عنوان گیاه اصلی() .Allium cepa L(منفی بر رشد پیاز 

این محققین . که حتی بهبود رشد گیاه اصلی را موجب گردید طوريبه 
تواند راهکاري مؤثر براي کنترل وجین دستی می نشان دادندهمچنین 

هاي هرز باشد، ولی از آنجا که در مراحل ابتدایی رشد، گیاهچـه  علف
ضعیف و داراي سرعت رشد پایین بوده که این امر باعث کاهش توان 

شود و همچنین بـا در نظـر   هاي هرز میبله با علفرقابتی آن در مقا
اي هـاي هـرز در مرحلـه گیاهچـه    گرفتن این مطلب که برخی علـف 

ممکن است از نظر ظاهري شبیه گیاه اصلی باشند، لذا وجـین دسـتی   
ممکن است موجب خسارت به گیاه اصلی شود و از ایـن طریـق نیـز    

این محققین نتیجه  بدین ترتیب،. کاهش رشد را به دنبال داشته باشد
هـاي  هاي اکولوژیک مختلفی براي کنترل علفروش هر چندگرفتند 

ها ممکن است هرز وجود دارد، ولی از آنجا که اعمال بیشتر این روش
از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نباشد و تا حدودي موجب خسارت به 

و تیـره   نـایلون گیاهچه گردد، لذا آنها بکارگیري روش آفتابـدهی بـا   
 گادزه .هاي هرز معرفی نمودندی مؤثر براي کنترل علفروششفاف را 

شامل آفتابـدهی بـا   (با بررسی تأثیر تیمارهاي مختلف مدیریتی ) 30(
-بر کنترل علف) تیره و شفاف، تدخین با متیل بروماید و شاهد نایلون

تیمارهـاي   استفاده ازهاي خاکزاد گزارش نمود که هاي هرز و پاتوژن
-ی به دلیل افزایش درجه حرارت موجب کاهش جمعیت علفآفتابده

هاي خاکزاد در شرایط مزرعه و گلخانه گردید؛ به هاي هرز و بیماري
تیره مشاهده  نایلونآفتابدهی با  کاربردکه بهترین شرایط براي  طوري

گرچه اعمال تمام تیمارهاي آفتابـدهی و  نشان داد وي همچنین . شد
هاي هرز و عوامل وجب کاهش جمعیت علفتدخین با متیل بروماید م

کننـده  زاي گیاهی گردید، ولی مصرف ایـن مـاده ضـدعفونی   بیماري
هـاي مفیـد، کـاهش    احتماالً به دلیل کاهش جمعیت میکروارگانیسـم 

که تأثیر تیمارهاي آفتابدهی بر  ، در حالیداردعملکرد لوبیا را به دنبال 
ترتیب، وي استفاده دینب. شاخص سطح برگ و عملکرد لوبیا مثبت بود

از این صفحات را به عنوان راهکاري پایدار و همسو با محیط زیسـت  
رسد نظر میه ب. به منظور بهبود عملکرد و افزایش درآمد معرفی نمود

که افزودن کلش به خاك بدلیل تأثیر مثبت بر خصوصـیات فیزیکـی   
 ، افزایش خصوصیات رویشـی )41(، شیمیایی و بیولوژیک خاك )14(

اسفناج از جمله ارتفاع و میزان تجمع ماده خشک را موجب شده که در 
همچنین با توجه به این . نهایت، بهبود وزن تر را به دنبال داشته است

باشـد  مطلب که رطوبت عاملی مؤثر بر بهبود رشد و توسعه گیاه مـی 
بر سـطح خـاك و    بقایاي گیاهیرسد که قرارگیري ، به نظر می)18(

با جلوگیري از تبخیـر و حفـظ    نایلونصفحات بدهی با آفتاهمچنین 
، تحریک رشد رویشی و بهبود فتوسنتز را )43 و 16(محتوي رطوبتی 

هاي رشـدي و عملکـرد تـر    موجب شده که در نهایت، بهبود شاخص

اظهار داشتند که ) 14( فریرا و رینهارد .اسفناج را به دنبال داشته است
طح خاك با کاهش نوسانات درجـه  باقی گذاشتن بقایاي گیاهی بر س

حرارت و جلوگیري از نفوذ نور بـه داخـل خـاك باعـث جلـوگیري از      
بـا بررسـی تـأثیر    ) 4( اسدي و همکاران. هاي هرز شدزنی علفجوانه

بقایاي کلش گندم بر عملکرد سیر گزارش نمودند که افزایش کلش از 
، موجب تن در هکتار به خاك، با بهبود خصوصیات رویشی 10صفر تا 

آنها دلیل این امر را بـه بهبـود محتـوي    . افزایش عملکرد سیر گردید
نتـایج دیگـر مطالعـه ایـن     . رطوبتی و خصوصیات خاك نسبت دادند

محققین نشان داد که افزودن کلش گندم به خاك منجر بـه کـاهش   
نتایج مطالعه مالفیالبی ). 1(هاي هرز گردید تراکم و وزن خشک علف

تـن   40و  20(ي بررسی اثر انواع بسترهاي کاشت رو) 5(و همکاران 
تـن   10و  5تن شن در هکتار،  30و  20کود دامی پوسیده در هکتار، 
بر عملکرد سیر نشان داد که بـاالترین  ) کلش گندم در هکتار و شاهد

تن کـود   40گرم بر متر مربع براي بستر  5/723عملکرد اقتصادي با 
ایجـاد شـرایط    ایـن امـر را بـه    آنها دلیل. دامی در هکتار حاصل شد

  .هاي سیر نسبت دادندمحیطی مناسب براي رشد حبه
  

 کلیگیري نتیجه

هاي مـدیریت غیرشـیمیایی   نشان داد که روشاین مطالعه نتایج 
هاي هرز شناسایی شده در بانک بذر خاك را بـه طـور   تعداد بذر علف

ترین درصد که باال داري در مقایسه با شاهد کاهش داد، به طوريمعنی
باالترین . تیره مشاهده گردید نایلونکاهش براي آفتابدهی با صفحات 

ترین خصوصیات رشدي و وزن تر اسـفناج بـه ترتیـب بـراي     و پایین
آفتابـدهی بـا   . تیره و شاهد حاصـل شـد   نایلونآفتابدهی با صفحات 

بهبـود   و هـاي هـرز  تیره و شـفاف بـا کنتـرل علـف     نایلونصفحات 
بود خصوصیات رشدي و عملکرد اسـفناج را بـه   به، خصوصیات خاك
تیره با تأثیر منفـی   نایلونالبته استفاده از صفحات . دنبال داشته است

هاي هـرز موجـب افـزایش بیشـتر     بیشتر بر خصوصیات رشدي علف
همچنـین افـزودن   . عملکرد اسفناج در مقایسه با صفحات شفاف شـد 

بر خصوصیات فیزیکی و  بقایاي جو، آفتابگردان و سیر به خاك با تأثیر
بیولوژیک و کاهش نوسانات دمایی خاك، خصوصیات رشـدي و وزن  

کـه بـاالترین    تر اسفناج را به طور مثبت تحت تأثیر قرار داد، بطـوري 
رشد رویشی و وزن تر اسفناج در مقایسه بین این تیمارها در شـرایط  

یاهی عالوه بر این، قرارگیري بقایاي گ. مصرف بقایاي جو مشاهده شد
بـذر  زنی بر سطح خاك، با ممانعت از رسیدن نور و جلوگیري از جوانه

. گردیـد  آنهـا هاي هرز، موجـب کـاهش تـراکم و وزن خشـک     علف
هاي همچنین، اگرچه وجین دستی روشی مطمئن براي مدیریت علف

شود، ولی از آنجا که اعمال این روش ممکن اسـت  هرز محسوب می
لـذا بکـارگیري روش آفتابـدهی بـا     موجب خسارت به گیاهچه گردد، 

توان به عنـوان راهکـاري مـؤثر    تیره و شفاف را می نایلونیصفحات 
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هاي هـرز و بهبـود خصوصـیات رشـدي درکنتـرل      براي کنترل علف
 . هاي برگی باارزش نظیر اسفناج مدنظر قرار دادهاي هرز سبزي علف
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