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 چکیده

در  1389آزمایشی در تابستتا  اتال    ((.Bromus tectorum L پشمکیهرز علفدهی خاک بر کنترل علفاین آزمایش جهت ارزیابی اثر آفتاب
 -1شامل  های کامل تصادفی با اه عاملمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک

 دهی با اه اطحمدت زما  آفتاب -2 )شاهد بدو  پوشش پالاتیک، یک الیه پالاتیک و دو الیه پالاتیک( تعداد الیه پالاتیک شفاف در اه اطح

هتای  نمونهمتری خاک( در اه تکرار اجرا شد. اانتی 15و  10)صفر، پنج،  در چهار اطح پشمکیهرز علفعمق دفن بذر علف -3روز (  45و  30، 15) 
زده بودنتد شتمار ، و    دهی از اعماق مختلف خاک به آزمایشگاه منتقل شدند. بذرهایی که در مزرعه جوانههای مختلف آفتاببذر به ترتیب پس از دوره

های همچو  اترعت  ی، شاخصزناازی در ژرمیناتور انجام شد. در طول دوره جوانهپس از آماده در تمام تکرارها و تیمارهازنی اایر بذور آزمایش جوانه
 1/15تتا   3/6خاک ابب افزایش قابل توجه دما )بته میتزا     دهیآفتابنتایج نشا  داد . گیری شدندزده اندازهو درصد بذور جوانهزوال زنی، درصد جوانه

با طوالنی تر شد  زما  زوال بذر آمد. درصد در تیمار دو الیه پالاتیک بدات زوال بذور بیشترین درصد گراد( نسبت به تیمار شاهد گردید. درجه اانتی
پشتمکی را کتاهش، و در نهایتت    هرز علتف زنی بذر علفدهی قابلیت جوانهدهی افزایش، و با عمیق تر شد  دفن کاهش یافت. به طور کلی آفتابآفتاب

پشمکی به هرز علفو  کنترل غیرشیمیایی برای مهار علفتواند به عنوا  یک ربا توجه به نتایج این تحقیق آفتابدهی می .دار آ  شدباعث کنترل معنی
  ویژه در نقاط گرم و خشک کشور به کار رود.

 شیمیایی، مالچزنی، زوال بذر، کنترل غیرجوانه :های کلیدیواژه

 

    12مقدمه 

های تولید گیاها  زراعی هرز یکی از اجزای مهم ایستمهایعلف
و بهتر از منابعی ماننتد ختاک، آب،   هستند که به منظور ااتفاده بیشتر 

غذایی و نور به طور مستتقیم و غیرمستتقیم بتا گیاهتا  زراعتی       مواد
رقابت نمود و در اغلب موارد کمیت و کیفیت محصول را کتاهش متی  

هتای  هرز به خصوص انواع امی و انتدام هایدهند. اختالط دانه علف
و ارز   رویشی آنهتا بتا گیاهتا  زراعتی در موقتا برداشتت، کیفیتت       

هتای  هتای هترز در ایستتم   (. علتف 10دهنتد ) محصول را کاهش می
کننتد.  های قابتل تتوجهی بتر کشتاورزا  تحمیتل متی      زراعی خسارت
درصد )در شرایطی  10های هرز به محصوالت زراعی از خسارت علف

درصد )در شرایطی با آلودگی بتاال( و بستته بته     100با آلودگی کم( تا 
-اعی و همچنین نوع رو  مدیریتی متغیر متی هرز، گیاه زرگونه علف

 (.22باشد )

هرز از مواد غذایی و رطوبت خاک، انرژی خورشتیدی و  هایعلف 
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فضایی که در صورت عدم وجود آنها در اختیار محصتول اصتلی قترار    
کنند. همچنین میزبا  تعتداد زیتادی از آفتات و    گرفت ااتفاده میمی

رآاتیبی، کتاهش کیفیتت    های گیاهی هستتند کته موجتب دگ   بیماری
پشتمکی  (. علتف 9شتوند ) هتای تولیتد متی   محصول و افزایش هزینته 
Bromus tectorum L.) )های هرز مهم مزارع توتو ، گندم، از علف

هرز یکساله بته ارتفتاع   رود. این علفجو، پنبه و چغندرقند به شمار می
م های نرهای آ  از کرکمتر، که غالف و پهنک برگاانتی 75تا  10

ای پوشیده شده و دارای زبانک کوتتاه ااتت. گتل آ یتن آ      و فشرده
های شمشتیری  ای مرکب باریک و آویزا  بوده و دارای انبلچهخوشه

متتری بتنفش ااتت.    های یک تا یک و نیم اانتیو کشیده با ریشک
(. گلتدهی اوااتط   3پشمکی فقط از راه بتذر قابتل تکریتر ااتت )    علف

هرز اکرر محصوالت ارتاار منطقته  و علف فروردین تا اوااط تیر ماه
میالدی به بعد و به دنبتال   1940(. هرچند از دهه 25خاورمیانه اات )

های انتخابی، تحول قابتل تتوجهی در متدیریت علتف    کشتولید علف
-علفهرز به هایهرز حاصل شد، اما امروزه مشکل مقاومت علفهای

محیط زیستت از جملته    های مفید و آلودگی، از بین رفتن گونههاکش
جتایگزینی آ  بتا   مواردی هستند که ضرورت کاهش مصترف اتم و   

اتازند  را دو چندا  متی هرز هایعلفهای غیرشیمیایی مدیریت رو 
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هتا، امتروزه تمایتل    کش(. با توجه به مشکالت ناشی از کاربرد علف1)
هترز  هایعلفزیادی برای تواعه راهکارهای جایگزین برای مدیریت 

در هترز  هتای علتف هتای متدیریت   ود آمده اات. یکتی از رو  به وج
دهتی ختاک   آفتتاب (. 27خاک ااتت )  دهیآفتابمناطق با تابش باال، 

عامل دمتا و رطوبتت ااتت.     های فیزیکی و مبتنی بر دویکی از رو 
هترز در معتر    دمای زیاد خاک و مدت زما  قرار گرفتن بذور علتف 

هترز در ختاک   عیت بذور علفاین دما، عوامل اصلی کاهش دهنده جم
با افزایش دمای اطح خاک، زوال بذر  دهیآفتاب(. 7)مرطوب هستند 

را افزایش داده و اازوکارهای فرعی ناشتی از مترگ حرارتتی شتامل     
های تنفسی، تخریب انتز پروتئین و نیز خسارت غیرفعال اازی آنزیم

ارت این رو  شامل حتر (. 27شود )به اایدهای نوکلئیک را ابب می
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   

های شیمیایی آوری هیچگونه پسماندهباشد. این فنکند میدریافت می
گذارد و روشی ااده، بی خطتر و اتازگار بتا    خاک به جا نمیامی در 

هتا و متزارع در مقیتا     ت و براحتتی آ  را در بتا   محیط زیست اات 
دهی خاک هم رااتا با تولیتد  آفتاب .(15)کوچک یا بزرگ اعمال کرد 

محصوالت ارگانیک بوده و افزایش قیمتت ایتن محصتوالت، هزینته     
در فلوریتدای آمریکتا بعتد از     .(28)کند دهی خاک را جبرا  میآفتاب

ت مختلفی کشتت کردنتد.   ها محصوالدهی روی کرتیک دوره آفتاب
دهتی در آنهتا   هایی که بعد از دوره آفتابهرز در کرتهایتراکم علف

 9/34های شاهد درصد و در کرت 8/7گوجه فرنگی کشت شده بودند 
دهتی شتده   هتای آفتتاب  هرز در کرتهایعلفدرصد بود یعنی تراکم 

درصد کمتر بودنتد. همچنتین بعتد از     1/27های شاهد نسبت به کرت
دهتی شتده کمتتر    های آفتابهرز در کرتهایعلفاال جمعیت  یک
دهی با کاهش ورود ماشین آالت به داخل زمین برای آفتاب .(23)بود 

شتود  متی  ابب بهبود ااختما  خاکهرز، هایوجین و امپاشی علف
هتای  که در نتیجه آ  ااختما  ختاک کمتتر تخریتب شتده و هزینته     

. بتا توجته بته دماهتای بتاال و      (20یابتد ) ماشین آالت هم کاهش می
روزهای آفتابی در طی تابستا  در مناطق خشک و نیمه خشک کشور 

هرز، این هایهای مدیریت غیرشیمیایی علفو همچنین اهمیت رو 
هرز علتف دهی خاک، روی کنترل علفمطالعه جهت ارزیابی اثر آفتاب

 پشمکی انجام شد. 

 
 هامواد و روش

زنتی و اتبز   دهی خاک بر وضعیت جوانته جهت ارزیابی اثر آفتاب
، آزمایشی در مزرعه تحقیقتاتی دانشتکده   پشمکیعلفهرز شد  علف

اجترا شتد. آزمتایش     1389کشاورزی دانشگاه بیرجند در تابستا  اال 
های کامل تصادفی با اه عامل بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک

بتدو    تعداد الیه پالاتیک شفاف در اه اطح شتامل صتفر )زمتین   

پوشش، شاهد(، یک و دو الیه پالاتیک و عامل متدت زمتا  آفتتاب   
هترز  روز و عامل عمق دفن بذر علتف  45و  30 ،15دهی با اه اطح 

متتر در اته   اتانتی  15و  10پشمکی در چهار اطح صفر، پتنج،  علف
در پشتمکی  هترز علتف  علف های بذرجما آوری نمونهتکرار اجرا شد. 

و متزارع   یتا  متزارع پنبته رواتتای امیرآبتاد     از م 1388اال  آبا  ماه
. بتذور متورد   شتد  تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام

ها در شترایط تتاریکی در آزمایشتگاهی بتا     نظر تا زما  انجام آزمایش
نگهتداری شتدند. قبتل از شتروع      C5± 25°دمتای  شرایط طبیعی و 

 30کته  زنتی صتورت گرفتت و مشتخص شتد      آزمایش آزمو  جوانته 
درصتتدی از بتتذور داری ختتواب هستتتند. شکستتتن ختتواب بتتا رو    

درجتته  -8+ و 1اترمادهی مرطتوب بته متتدت دو هفتته و در دمتای      
زنی بعد از شکستن خواب نشا  داد آزمو  جوانه .گراد انجام شداانتی

دهتی  درصد بذور در ژرمیناتور جوانه زدند. آزمتایش آفتتاب   95بیش از 
 و آزمایشگاهی انجام شد. ایخاک، در دو بخش مزرعه

 

 ایبخش مزرعه

و عناصر غذایی خاک قبل  PH ،ECبه منظور تعیین بافت خاک، 
 30تتا   15و  15گیتری از اعمتاق صتفر تتا     از عملیات کاشتت، نمونته  

متری خاک صورت گرفتت و خصوصتیات ختاک در آزمایشتگاه     اانتی
اثترات   دهی، آزمایش خاک انجام شد تتا تعیین شد. در آخر دوره آفتاب

و عناصر غذایی مشخص گردد. قبتل از   ECدهی روی تغییرات آفتاب
اعمال تیمارها زمین را شخم و دیستک زده، اتپس تمتام مزرعته بته      

اتانتی  60تتا   50که تا عمق حداقل رو  غرقابی آبیاری شد بطوری
خاک مرطوب شد. آب مورد نیاز از چتاه آب شتیرین در مزرعته    متری 

ین مورد نظر اال قبل از کاشتت بته صتورت    مین شد. زمأتحقیقاتی ت
 15آیش بود و در اال اجرای تحقیق هیچ کودی به آ  داده نشتد. در  

بندی زمین، بذور به طتور  اازی بستر و کرتبعد از آماده 1389تیرماه 
هتتای مشتتبک از جتتنس تصتتادفی در هتتر تیمتتار یتتک کیستته )تتتوری

بتذر در اعمتاق   عتدد   25متر حتاوی  اانتی 7در  7پالاتیک( به ابعاد 
هتای  برای ااتقرار و پیشگیری از جابجایی کیسته مورد نظر دفن شد. 

فلتزی   هتای شتاخص ( تواتط بتاد از   های شتاهد درکرتاطح خاک )
هتای پالاتتیکی شتفاف بته     بعد از آبیاری مجدد پوشتش ااتفاده شد. 
متر، بر روی هر کرت قرار گرفت. ابعاد قطعات کته  میلی 5/0ضخامت 

هتای  متتر بتود و حاشتیه    5/1×  5/1ک کشیده شتد  روی آنها پالاتی
متر( نیتز بتا ختاک مزرعته پوشتانده      اانتی 25پالاتیک )از هر طرف 

شدند تا اتالف حرارت حاصل از تابش آفتاب کتاهش یابتد. هاگتا  و    
اتانتی  15تا  5/7های پالاتیک باید ( بیا  کردند که لبه11گازاوی )

صتورت نگیترد و همچنتین     متر زیر خاک برده شود تا تبادل حرارتتی 
های پالاتتیکی  تواط باد کنده و پاره نشود. درجه حرارت زیر پوشش

یک الیه، دو الیه و شاهد در طول زما  اجرای طرح بصتورت روزانته   
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در ااعت یک بعد از ظهر بته واتیله دمااتنج قابتل حمتل ختاک در       
های مربوطه ثبت گردید. دمااتنج مربوطته دارای یتک انستور     عمق
متر بتود کته   اانتی 3/0متر و قطر اانتی 20ای فلزی، با طول اانوانه

کترد و بالفاصتله   گیری متی با فرو برد  در عمق مربوطه دما را اندازه
های پالاتیکی با چسپ نتواری  تیمارهای با پوشش اوراخ مربوطه در

متتر، فاصتله بتین     5/1متر، عتر  آ    30طول هر بلوک  .ترمیم شد
عدد بود.  36متر و تعداد کرت در هر بلوک نیز  5/1ها از یکدیگر بلوک

های بذر متر مربا بود. نمونه 56/0متر یا  75/0× 75/0اندازه هر کرت 
مرداد ماه و پایا  مترداد متاه    15های پایا  تیر ماه، به ترتیب در تاریخ

برداری( و بته  از اعماق مختلف خاک بیرو  آورده )در هما  روز نمونه
زده بودنتد از  شدند. بتذرهایی کته در مزرعته جوانته    آزمایشگاه منتقل 

 (. 5بذرهای دیگر جدا و اپس شمار  شدند )

 

 بخش آزمايشگاهي 

زنی بذور در آزمایشگاه از داتتگاه  های جوانهجهت انجام آزمایش
گراد )شب/روز( ااتفاده درجه اانتی 15/25با درجه حرارت  1ژرمیناتور
زنتی، درصتد   کتورهای ارعت جوانهزنی، فادر طول دوره جوانه گردید.
. به منظور گیری شدندزده در آزمایشگاه اندازهو درصد بذور جوانهزوال 
 ( ااتفاده شد.13زنی بذور از رو  ماگویر )گیری ارعت جوانهاندازه

 GR = (G1T1 -1 + G2T2 -1 + … + GnTn -1)   (1معادله ) 

GR زنی بذور: ارعت جوانه 
 G زده در روز نه: تعداد بذور جواn  ام 
 T  روز(  تا  1: زماn زنیام پایا  جوانه) 

نزده جداگانه خشک و بتا ااتتفاده از فشتار بتا انبترک      بذور جوانه
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    

(. البته در مرحله نهایی جهت 13شد )نظر گرفته می االم بود  بذر در
اطمینا  از زوال یا زنده بود  بذور از آزمو  تترازولیتوم ااتتفاده شتد.    
این آزمتو  بتر ااتا  قابلیتت حیتات بیوشتیمیایی ااتت و فعالیتت         

های بذر در حال آبنوشی یا جتذب آب  متابولیکی و تنفسی را در الول
اتا ابتدا بذرها به طتور جتانبی بتر  داده    (. در این را8کند )تعیین می

شد تا جنین بهتر در معر  ماده شیمیایی قرار گیرد. اپس در محلول 
درجته   30شتش تتا هفتت، در دمتای      pHیک درصد تترازولیتوم بتا   

انکوباتور و در پوشش فویل آلومینیومی به مدت اه تتا چهتار اتاعت    
تخلیه و بتذور دو   تترازولیومخیسانده شدند. پس از ظهور رنگ محلول 

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      

افزار ها به وایله نرم(. تجزیه آماری داده2صورت مرده تلقی گردیدند )

                                                           
 Conviron E7 & G80مدل  -1

2Genstat 9th تالف ها بر ااا  آزمو  کمترین اخو مقایسه میانگین
در اطح احتمال پنج درصد صتورت گرفتت. بترای    ( FLSD)دار معنی

 ااتفاده شد. Excelافزار رام نمودارها نیز از نرم
 

 نتایج و بحث

 دهي خاک بر میزان تغییرات عناصرر ذریايي    اثرات آفتاب

 خاک  درجه حرارت

های آزمایش، خاک دارای بافتت لتومی و اتاختما     بر طبق داده
درصتد   32درصتد ر ،   25بود. بافتت ختاک شتامل     ای متراکمتوده

دهی باعث ایجاد درصد شن بود. نتایج نشا  داد که آفتاب 43ایلت و 
(. چن و 1تغییرات در خصوصیات و عناصر موجود در خاک شد )جدول 

( بیا  داشتند با افزایش دمای خاک ارعت تجزیه و معتدنی  6کاتا  )
وضوع باعث افزایش ضتریب  شود و این مشد  مواد آلی خاک زیاد می

دهتی  گردد. آفتابدهی میهدایت الکتریکی محلول خاک بعد از آفتاب
تغییرات زیادی در خاصیت بیولوژیک، فیزیکی و شیمیایی خاک ایجتاد  

 (.13کند )می

نتایج نشا  داد بیشتترین اختتالف دمتایی بتین تیمتار شتاهد )بتدو         
دهی و در اطح تابپوشش( و تیمار دو الیه پالاتیک در روز ششم آف

 8/44و شتاهد   9/59گراد )دو الیته  درجه اانتی 1/15خاک به میزا  
گتراد( بتود و میتزا  اختتالف دمتا در تیمتار یتک الیته         درجه اتانتی 

 6/51گراد )یک الیه درجه اانتی 3/8پالاتیک و شاهد در همین روز 
ه گراد( شد. در همین زما  اختالف دما بین تیمتار دو الیت  درجه اانتی

درجته   3/6ختاک  متتری  اتانتی  15پالاتیک و تیمار شاهد در عمق 
گراد بود که نشا  دهنده کاهش درجه حرارت با افتزایش عمتق   اانتی

 16ابب افزایش دمای ، پالاتیکی پوششباشد. در آزمایشی خاک می
های در مقایسه با کرت، دهی شدههای آفتابگراد در کرتدرجه اانتی

دهی شده درجه حرارت در های آفتابید. در کرتدهی نشده گردآفتاب
گراد، و درجه اانتی 52متری ااعت دو بعد از ظهر در عمق پنج اانتی

در (. 16)گتراد بتود   درجته اتانتی   36دهتی نشتده   های آفتابدر کرت
 14تا  8دهی را مطالعه دیگری اختالف دمای بین تیمار شاهد و آفتاب

 (.26)گراد گزار  کردند درجه اانتی

 

 ز ري   ز ا  بریر  دهي خاک برر درصرج جنا ره   تأثیر آفتاب

 پشمکيعلف

هتای  دهی خاک بتر بیشتتر شتاخص   نتایج نشا  داد که اثر آفتاب
زنتی در مزرعته و آزمایشتگاه و    گیری، شامل درصد جوانته مورد اندازه

 (.2دار بود )جدول درصد زوال بذر معنی

 

                                                           
 افزارهای آماری در علوم کشاورزییکی از رایجترین نرم -2
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 دهی خاکبعد از اجرای آفتاب خصوصیات خاک محل آزمایش قبل و -1جدول 

Table 1– Soil properties tested before and after the implementation of soil solarization 

 خصوصیات خاک 

Soil properties  
EC 

(dS/m) 
pH  غلظتNa 

(mEq/L) 
 Mgبا  Caغلظت 

(mEq/L) 

SAR 
0.5(mmol/L) 

 دهیقبل از آفتاب
(Before soil solarization) 

7.2 7.8 43 32 10.75 

 دهیبعد از آفتاب
(After soil solarization) 

8.2 7.4 50 37 11.62 

 

 پشمکیزنی در مزرعه، آزمایشگاه و زوال بذر علفدهی خاک بر درصد جوانه)میانگین مربعات( اثرات عوامل آفتاب تجزیه واریانس -2جدول 

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 

 آزادی
(d.f) 

زنی در مزرعهدرصد جوانه  

Germination in field 

(%) 

 در آزمایشگاه زنیدرصد جوانه
Germination in laboratory 

(%) 

هبذور زوال یافت  

Seed decay 

(%) 

 (Block) بلوک    2 2.81 5.48 3.11 

 **Solarization times (T) 2 59.70 ns 491.25**  883.11  دهیمدت زما  آفتاب

  **Plastic layers (L) 2 5209.92**  14382.81**  44325.77 تعداد الیه پالاتیک

  **Burial depth (D) 3 11869.43**  2965.48**  5524.69 عمق دفن

T x L 4 70.59 ns 21.25 ns 112.88*  

T x D 6 452.98**  126.22**  165.28**  

D x L 6 2105.43**  4350.22**  1983.06**  

T x D x L 12 206.98**  44.96**  75.54*  

 (Error)  32.06 11.88 40.14 70  خطا

ns ، * باشندمی درصد 1 و 5 احتمال اطح در دارمعنی و دارمعنی غیر ترتیب به ** و 
ns, * and **Non-significant and significant at %5 and %1 level of probability respectively 

 

 پشمکی در مزرعه زنی بذر علفانهروی درصد جو پوشش پالستیکدهی و ، مدت زمان آفتابعمق دفناثرات متقابل سه گانه  -3جدول 

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 

آفتاب دهی مدت  
Solarization times (day) 

 پوشش پالستیک
(Plastic cover) 

Burial depth (cm)   عمق دفن 

 0 5 10 15 

15 

 2.66op 76ab 81.33a 66.66bc (Uncovered) شاهد

 37.33hig 32jk 34.66ijk 37.33hig (layer–1)الیه یک

 26.66op 20lm 46.66efgh 42.66ghi (layer–2)الیه دو

30 
 8nop 76ab 81.33a 69.33bc (Uncovered) شاهد

 12mno 18.66lm 49.33efg 49.33efg (layer–1)الیه یک

 8nop 14.66mn 52defg 53.33def (layer–2)الیه دو

45 

 16mn 73.33ab 76ab 72ab (Uncovered) شاهد

 1.33p 18.66lm 45.33fgh 60cd (layer–1)الیه یک

 0p 8nop 46.66efgh 60cd (layer–2)الیه دو
 باشددرصد می 5اطح احتمال  در دارمعنی اختالف عدم دهنده نشا  مشابه حروف

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

 
نتایج مقایسته میتانگین اثترات متقابتل اته گانته نشتا  داد در        

زنتی  تیمارهای یک الیه و دو الیه پالاتیک بیشترین درصتد جوانته  
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   



 15      ...پشمکيعلفكنترل  برخاک  دهيآفتابتأثیر 

زنتی بتذور در مزرعته در    اند. بیشترین درصد جوانته کمتر آایب دیده
(، درصد 33/81خاک به میزا  متری اانتی 10عمق تیمار شاهد )در 
  به ترتیتب در تیمتار دو الیته )صتفر( و یتک الیته       و کمترین میزا

دهی در اطح خاک روز پس از آفتاب 45پالاتیک )هشت درصد( در 
راد دمای زیتاد حاصتل از متدت    (. به نظر می3مشاهده شد )جدول 

زنی ممانعت کترده و ایتن بتذور قتوه     دهی خاک از جوانهزما  آفتاب
 موجتب دهتی  آفتاب ما ز افزایشاند. نامیه خودشا  را از دات داده

 .(2) شودمی شاهد به نسبت های هرزعلف بهتر کنترل
زنتتی بتتذور در نتتتایج نشتتا  داد بیشتتترین میتتزا  درصتتد جوانتته

آزمایشگاه در تیمار شاهد مشاهده شد و بین تیمار شاهد و تیمارهتای  
دار یک و دو الیه پالاتیک در تمامی اعماق آزمایش اختالف معنتی 

متری در تیمارهتای یتک و   و در عمق پنج اانتیبود. در اطح خاک 
پشمکی قادر بته جوانته  دو الیه پالاتیک هیچ کدام از بذرهای علف

راد که درجه حترارت حاصتل از   زنی در آزمایشگاه نبودند به نظر می
پشمکی را در تیمارهای مورد اشاره از بین دهی خاک بذور علفآفتاب

الیته پالاتتیک بته عنتوا       (. الیه هوای بین دو1برده اات )شکل 
عایق عمل کرده و از هدر رفتن گرمای زیر پالاتیک جلوگیری متی 

 (.20)کند 

 

 
 در آزمایشگاه. پشمکیعلفزنی بذور درصد جوانه رمتری خاک( و تعداد الیه پالستیک بسانتی15و 10، 5، 0اثر متقابل عمق دفن بذر) -1 شکل

باشند )خطوط دار میدرصد فاقد اختالف معنی 5در سطح   (FLSD)دار ها با حداقل یک حرف مشابه بر اساس آزمون کمترین اختالف معنیستون

 دهد(های مشاهده شده را نشان میعمودی خطای استاندارد داده
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        
زنی در آزمایشگاه در تیمار شاهد در اطح خاک، بیشترین درصد جوانه

راتد عتدم وجتود    دهی بدات آمد. به نظتر متی  روز آفتاب 15پس از 
زنی بذور )شاهد( مانا جوانه رطوبت کافی در اطح خاک بدو  پوشش

هرز در اتطح ختاک مزرعته شتده و زمتانی کته دوبتاره در        این علف
 30زنی برای آنها فراهم شتد جوانته زدنتد. در    آزمایشگاه شرایط جوانه

روز پتس از   45متتری و  اتانتی  10دهتی در عمتق   روز پس از آفتاب
تیک تیمارهای یتک الیته و دو الیته پالات    دهی در تمام اعماق آفتاب

زنتی در آزمایشتگاه   پشمکی قادر بته جوانته  هیچ کدام از بذرهای علف
ی آفتتاب روزه 15توا  نتیجه گرفتت کته دوره   (. می4نبودند )جدول 

-دهی خاک برای از بین برد  بذور اطح خاک و عمتق پتنج اتانتی   

 15و  10متری خاک کافی اات اما برای از بین بترد  بتذور اعمتاق    
راتتتم و  دهتتی ختاک الزم ااتت.  وزه آفتتاب ر 45متتری دوره  اتانتی 

 متدت  بته  مختلتف  هتای گونه کردند که پااخگزار   (24همکارا  )

 L).تتره   اتلمه زنی جوانهدر آزمایشی درصد  .متفاوت اات دهیآفتاب
Chenopodium album)  بته  نستبت دهتی  آفتاب هفته 6و  4، 2در 

 که افتی کاهش درصد 86و  82، 30ترتیب به دهیآفتاب بدو  شاهد

 77 و 35 ،66 (L Portulaca oleracea.)رونتد بترای خرفته     ایتن 
و  72، 38در  (L Amaranthus retroflexus.)خترو    و تاج درصد
 85و  Sinapis arvensis L.)) 65 ،84 وحشتی  درصتد و ختردل   82

ااتت   زمستتانه  گونته  یتک  وحشتی  خردل اینکه درصد بود با توجه به
کومتار و   .دارد ختاک  بتاالی  دمتای  بته  کمتری تحمل پذیری احتماالً
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-دهی خاک در کنترل اکرر علفنیز نتایج مطلوبی از آفتاب( 17)شارما 

هترز یکستاله گرفتنتد امتا در کنتترل      هتای علتف مخصوصا هرز،  های
ختش نبتود. از   نتایج رضایت ب ((.Cyperus esculentus L اویاراالم

 95شتود  یمت  بانتک بتذر   هرزی که ااالنه واردهایتمامی بذور علف
دهند و تنها چهتار درصتد از   تشکیل می یکسالههرز هایدرصد را علف

 (.27باشند )هرز چند االه میهایعلف ءآنها جز

 
 پشمکیزنی در آزمایشگاه بذر علفروی درصد جوانهپالستیک تعداد الیه و دهی اثرات متقابل سه گانه عمق دفن، مدت زمان آفتاب -4جدول 

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 
دهی آفتابمدت  

Solarization times (day) 

 پوشش پالستیک
(Plastic cover) 

Burial depth (cm)   عمق دفن 

 0 5 10 15 

15 

 97.33a 22.66de 16fg 29.33c (Uncovered) شاهد

 0j 0j 18.66defg 22.66de (layer–1)الیه یک

 0j 0j 8hi 16fg (layer–2)الیه دو

30 

 

 92a 21.33def 14.66g 24cd (Uncovered) شاهد

 0j 0j 5.33ij 13.33gh (layer–1)الیه یک

 0j 0j 0j 6.66i (layer–2)الیه دو

45 

 84b 22.66de 18.66defg 17.33efg (Uncovered) شاهد

 0j 0j 0j 0j (layer–1)الیه یک

 0j 0j 0j 0j (layer–2)الیه دو

 باشددرصد می 5 اطح احتمال در دارمعنی اختالف عدم دهنده نشا  مشابه حروف

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

متتری،  بیشترین درصد زوال در اطح خاک و عمق پتنج اتانتی  
بترتیب در تیمارهای دو الیه و یتک الیته پالاتتیک رخ داد امتا در     

داری بتین ااتتفاده از یتک یتا دو الیته      تر تفاوت معنتی اعماق پایین
حرارت تجما یافتته   دهد درجهپالاتیک مشاهده نشد. که نشا  می

در زیر پوشش پالاتتیک باعتث افتزایش درصتد زوال شتده ااتت.       
کته در  کمترین درصد زوال بذر در تیمار شاهد مشاهده شد؛ به طوری

تتر نیتز تفتاوت    اطح خاک زوال بذر مشاهده نشد و در اعماق پتایین 
 (. 3شکل دار نبود )معنی

 
ها با حداقل یک ستون .پشمکیعلفمتری خاک( و تعداد الیه پالستیک روی درصد زوال بذر انتیس 15و  10، 5، 0اثر متقابل عمق دفن ) -2 شکل

باشند )خطوط عمودی خطای استاندارد دار میدرصد فاقد اختالف معنی 5در سطح   (FLSD)دارحرف مشابه بر اساس آزمون کمترین اختالف معنی

 دهد(های مشاهده شده را نشان میداده
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) 



 17      ...پشمکيعلفكنترل  برخاک  دهيآفتابتأثیر 

 

 خاک فوقانی هایالیه در بذر میزا  زوال که کردند محققا  بیا 

 به نسبت زمستانه هایو گونه های تحتانی بیشتر ااتالیه به نسبت

 بتین  از تتر راحتت  و نددهی داربه آفتاب باالتری حساایت هاتابستانه

 و آلتی  متواد  تجزیته  منجتر بته   ختاک  دمای افزایش .(19) روندمی
 آ  و بتدنبال  گشتته  ختاک  در ااز بذرها افزایش اوخت و همچنین

 دیگتر افتزایش   طترف  یابد. ازمی افزایش خاک امی گازهای حجم

 و بته بتذور   هامیکروارگانیزم حمله و بیشتر فعالیت ابب خاک دمای
 منجتر بته   اثرات این تمامی .گرددمی های هرزعلف یایپا هایاندام

 (.14شود )می های هرزعلف تراکم کاهش و میر و مرگ افزایش
، متدت  عمتق دفتن  نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل اه گانته  

بتذر علتف  زوال روی درصتد   پوشتش پالاتتیک  دهتی و  زما  آفتاب
ک و در تیمتار  در اطح خازوال بیشترین درصد  نشا  داد که پشمکی

درصد( اتفاق افتاد  100دهی )روز آفتاب 45دو الیه پالاتیک، پس از 
دهتی و تیمتار یتک الیته     روز آفتاب 30پس از زوال که البته با درصد 

دهتی و یتک الیته پالاتتیک تفتاوت      روز آفتاب 45پالاتیک پس از 
داری نداشت. در تیمارهای یتک الیته و دو الیته پالاتتیک بتا      معنی

 راتد در کاهش یافت که به نظتر متی  زوال عمق خاک درصد  افزایش
دهی خاک کمتر بوده ااتت )جتدول   این اعماق دمای حاصل از آفتاب

زمتا  آفتتاب   افتزایش  با که کردند ( گزار 12احمد ) اید و حیدر (.5
 که تعدادطوری شد به بیشتر میزا  زوال بذر هفته شش به دو از دهی

 کتاهش  درصتد  100 دهتی ته آفتتاب هف شش تیمار در شده ابز بذور

 کته  هترزی هایعلف بذور بردهی آفتاب اثر که کردند آنها بیا  یافت.

( 18بود. الرنی و بالکشتو )  تیمارها اایر از بیشتر بودند جذب کرده آب
 مشاهدههرز هایعلف بذر بقای روی گاوی کود کمپوات اثر بررای با

 Erodiumلکتی لتک   نتوک  پشتمکی، علتف  هتای بذر گونه که کردند

cicutarium L.)) از گتراد اتانتی  درجه 39 دمای در وحشی خردل و 

 رفتند. بین

 
 پشمکیدهی و تعداد الیه پالستیک روی درصد زوال بذر علفاثرات متقابل سه گانه عمق دفن، مدت زمان آفتاب -5جدول 

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  

دهی آفتابمدت  
Solarization times (day) 

 پوشش پالستیک
(Plastic cover) 

Burial depth (cm)   عمق دفن 

 0 5 10 15 

15 

 0m 1.33m 2.66lm 4lm (Uncovered) شاهد

 62.67fg 68ef 46.67hig 40jk (layer–1)الیه یک

 73.33de 80cd 45.33ijk 41.33jk (layer–2)الیه دو

30 

 0m 2.66lm 4lm 6.66lm (Uncovered) شاهد

 88bc 81.33cd 45.33ijk 37.33k (layer–1)الیه یک

 92ab 85.33cd 48hij 40jk (layer–2)الیه دو

45 

 0m 4lm 5.33defg 10.67l (Uncovered) شاهد

 98.67a 81.33cd 54.67j 40jk (layer–1)الیه یک

 100a 92ab 53.33j 44jk (layer–2)الیه دو

 باشددرصد می 5اطح احتمال  در دارمعنی اختالف عدم دهنده نشا  مشابه حروف

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

 

ز ري بری ر   دهي خاک برر سررعج جنا ره   بررسي اثر آفتاب

 پشمکيعلف

نتایج نشا  داد که اثر تعداد الیه پوشش پالاتیکی، متدت زمتا    
دهی و عمق دفن و همچنین اثرات متقابل دوگانه )به غیر از اثر آفتاب

تعداد الیه پوشش پالاتیکی(  - دهیمتقابل دوگانه مدت زما  آفتاب
 (. 6دار بود )جدول زنی معنیابل اه گانه بر ارعت جوانهو اثرات متق

زنتی  نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل اه گانه بر ارعت جوانه

متتری در  نشا  داد که بذور موجود در اطح خاک و عمق پنج اتانتی 
زنتی  تیمار یک الیه و دو الیه پالاتیک بدلیل زوال بذر قادر به جوانه

زنی قابل محاابه نبود. بذوری و لذا ارعت جوانه در آزمایشگاه نبودند
دهتی  که مدت زما  بیشتری در معر  درجه حترارت بتاالی آفتتاب   

زنی کمتری داشتند و بتا افتزایش   خاک قرار گرفته بودند ارعت جوانه
زنی افزایش یافت. بیشترین ارعت عمق دفن در مزرعه، ارعت جوانه

 (.7مشاهده شد )جدول  زنی در تیمار شاهد و در اطح خاکجوانه
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 پشمکیزنی بذور علفدهی، تعداد الیه پالستیک و عمق دفن، بر سرعت جوانهتجزیه واریانس )میانگین مربعات( اثرات مدت زمان آفتاب -6جدول 

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 

 منابع تغییرات
(S.O.V) 

 درجه آزادی
(d.f)  

 )بذر در روز( زنیسرعت جوانه
Germination rate (Seed per day) 

 **Solarization times (T) 2 5.99 دهی مدت زمان آفتاب

 **Plastic layers (L) 2 106.85 تعداد الیه پالاتیک 

 **Burial depth (D) 3 15.84 عمق دفن 

T x L 4 0.24ns 

T x D 6 1.14** 

D x L 6 25.83** 

T x D x L 12 0.77** 

 72 0.14 (Error)خطا 
ns باشندمی درصد 5 احتمال اطح در دارمعنی و دارمعنی غیر ترتیب به **و 

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

 
 زنی بذر علف پشمکی در آزمایشگاهروی سرعت جوانه تعداد الیه پالستیکدهی و ، مدت زمان آفتابعمق دفناثرات متقابل سه گانه  -7جدول 

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 

دهی آفتابمدت  
Solarization times (day) 

 پوشش پالستیک
(Plastic cover) 

Burial depth (cm)   عمق دفن 

 0 5 10 15 

15 
 8.61a 2.17de 1.72ef 2.83c (Uncovered) شاهد

 0i 0i 1.94def 2.25cde (layer–1)الیه یک

 0i 0i 0.88gh 1.63ef (layer–2)الیه دو

30 
 6.89b 2de 1.37fg 2.36cd (Uncovered) شاهد

 0i 0i 0.61hi 1.36fg (layer–1)الیه یک

 0i 0i 0i 0.83gh (layer–2)الیه دو

45 
 6.43b 2.25cde 1.94def 1.88def (Uncovered) شاهد

 0i 0i 0i 0i (layer–1)الیه یک

 0i 0i 0i 0i (layer–2)الیه دو

 باشددرصد می 5اطح احتمال  در دارمعنی اختالف عدم دهنده نشا  مشابه حروف

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

 

ده علتف جهت اطمینا  از خواب یا زنتده بتود  بتذرهای باقیمانت    
پشمکی که در آزمایشگاه جوانه نزده بودند از آزمو  تترازولیوم ااتفاده 

پشتمکی کته روی   شد. نتایج نشا  داد که تمامی بذور باقیمانده علتف 
آنها آزمو  تترازولیوم صورت گرفت قوه نامیه خودشا  را از دات داده 

 بودند و یا به عبارت دیگر زوال یافته بودند. 

 

 گیرینتیجه

دهی ختاک بته مقتدار قابتل     آفتاب که ایج این تحقیق نشا  دادنت
که پوشش ختاک بتا دو الیته    توجهی ابب افزایش دما شد، به طوری

درجته   15پالاتیک منجر به افزایش درجه حترارت ختاک تتا حتدود     
دهی کمترین درصتد زوال  گراد گردید. در تمام طول مدت آفتاباانتی

ال به ترتیتب در تیمتار دو الیته و    در تیمار شاهد و بیشترین درصد زو

دهد درجه حرارت تجما یافته یک الیه پالاتیک رخ داد که نشا  می
در زیر پوشش پالاتیک باعث افتزایش درصتد زوال شتده ااتت. در     

متری در تیمارهای یتک الیته و دو   اطح خاک و در عمق پنج اانتی
زنی در هپشمکی قادر به جوانالیه پالاتیک هیچ کدام از بذرهای علف

دهتی  راد که دمای زیاد حاصل از آفتتاب آزمایشگاه نبودند به نظر می
پشمکی را در تیمارهای با پوشتش پالاتتیکی از بتین    خاک بذور علف
دهی خاک بترای از بتین بترد  بتذور     روزه آفتاب 15برده باشد. دوره 

متری خاک کافی اات اما برای از بتین  اطح خاک و عمق پنج اانتی
دهتی  روزه آفتتاب  45متتری دوره  اتانتی  15و  10اعمتاق   برد  بذور

خاک الزم اات. در مجموع نتایج تحقیق حاضر نشتا  داد ااتتفاده از   
دهی در مناطق خشک و با شدت نور باال همچتو  بیرجنتد بته    آفتاب

پشتمکی مترثر بتوده و    عنوا  یک رو  غیرشیمیایی جهت مهار علف
 های هرز اتفاده نمود. قی علفتوا  از آ  در برنامه مدیریت تلفیمی
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