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چکیده
به منظور بررسی آفتابدهی خاک بر جمعیت علفهای هرز در منطقه استهبان ،آزمایشی به صورت
فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در  3تکرار انجام شد .فاکتورها شامل مدت آفتابدهی در
 5سطح  45 ،30 ،55 ،0و  90روز و رنگ پالستیک در سه سطح شفاف ،غیرشفاف و تیره بود .تأثیر مدت
آفتابدهی بر وزن خشک کل علفهای هرز نشان داد که با افزایش مدت آفتابدهی ،وزن خشک کل
علفهای هرز کاهش یافت و بین تیمارهای مختلف مدت آفتابدهی ،تفاوت معنیدار مشاهده شد .کمترین
وزن خشک کل علفهای هرز ( 39/2گرم در متر مربع) در تیمار  90روز آفتابدهی و بیشترین وزن
خشک کل علفهای هرز ( 592/5گرم در متر مربع) در تیمار شاهد مشاهده شد .همچنین هرچه رنگ
پالستیک تیره تر بود ،وزن خشک کل علفهای هرز کاهش یافت .بیشترین وزن خشک ( 95/5گرم در متر
مربع) در پالستیک شفاف و کمترین وزن خشک ( 55/24گرم در متر مربع) در پالستیک تیره به دست
کلمات کلیدی :آفتابدهی ،پالستیک ،وزن خشک ،علفهای هرز
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مقدمه
مشکل علف های هرز امرزوه بهعنوان جزء الینفک نظامهای زراعی مطرح است و بهرغم صرف وقت
و هزینه های گزاف ،همچنان باعث خسارت به محصوالت زراعی می گردد .امروزه سیستم های کنترل
علفهای هرز عمدتاً از طریق مصرف علفکش هاست و مصرف بیرویه این سموم شیمیایی نه تنها
مشکالتی را در مدیریت علفهای هرز ایجاد نموده است ،بلکه برای سالمت انسان و محیط زیست
مشکل آفرین شده است .عالوه بر این ،افزایش هزینه نهادهها ،کاهش دسترسی به علفکشهای جدید و
مقاومت علفهای هرز به علفکشها ،پایداری سیستمهای رایج تولید محصول را کاهش می دهند
( .)Conley et al., 2001بنـابراین ،اسـتراتژیهـای غیرشیمیایی همراه با مصرف حداقل مواد شـیمیایی
مـورد توجـه روز افزونی قـرار گرفتـهانـد .آفتابدهی خاک از روشهای فیزیکی مبتنی بر دو فـاکتور دما و
رطوبت است که برای کنترل علفهای هرز و همچنین بسـیاری از آفات و بیماریها مورد استفاده قرار
میگیـرد .دمـای زیـاد خـاک و مدت زمان قرار گرفتن بذور علفهرز در معرض این دما ،عوامل اصلی
کاهش دهنده جمعیت بذور علف هرز در خاک مرطـوب هسـتند (.)Durant and Caocolo, 1988
صفحات پالستیکی شفاف از جنس پلی اتیلن برروی سطح خاک مرطوب در ماههای گرم تابستان گذاشته
می شود و درجه حرارت خاک را به سطحی می رساند که برای بسیاری از پاتوژنهای خاکزاد گیاهی و بذر
علف های هرز و نماتدها و جوانه های گیاهان انگل و کنه های ساکن در خاک کشنده است .کنترل بذر
علف هرز تابع دما و طول دوره آفتابدهی ،عمق جوانـه زنی و بنیه بذر است (.)Abu-Irmaileh, 1991
 )5990( Egleyگـزارش کـرد کـه جوانـه زنـی بعضی از بذور ممکن است با رسیدن دمای خاک به  50تـا
 90درجـه سانتیگراد ،به دلیل شکستن خواب ناشی از پوسته بذر افـزایش یابـد .ترکیب گونهای علفهای
هرز و عمق قرار گیری اندام تولیدمثلی آنهـا میزان اثر آفتابدهی را تحت تأثیر قرار میدهـد ( Johnson et

 .)al., 2007در همـین راسـتا  )5994( Linkeاثرات آفتابدهی را روی  55گونـه علـف هـرز در بقـوالت
بررسی کرد و نشان داد که آفتابدهی باعث کـاهش رشـد  49گونـه و تحریک رشد پنج گونـه شـده و روی
شـش گونـه دیگـر هـیچ اثـری نداشت .عسگرپور و همکاران ( )5311گزارش کردند که آفتابدهی با
نایلون شفاف ،تراکم بانک بذر علفهای هرز را بطور معنیداری کاهش دادHaidar & Sidahmed .

( )2000گزارش کردند که  4 ،2و  9هفته آفتابدهی باعث مرگ  500درصد بذور گل جالیز در سطح
خاک می شود ولی با افزایش عمق اثر آن کاهش می یابد به طوری که در عمق  50سانتی متری مرگ
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بذور مشاهده نشد Mallek .و همکاران ( )2005که درصد جوانه زنی خرفه ،سوروف ،تاج ریزی سیاه و
خاکشیر با آفتابدهی کاهش مییابد اما پاسخ گونهها به تیمار آفتابدهی متفاوت بود .روانگرد و همکاران
( )5394گزارش کردند که آفتابدهی سبب افزایش قابل توجه دما نسبت به تیمار شاهد گردید .بیشترین
درصد زوال بذور در تیمار دو الیه پالستیک به دست آمد Benlioglu .و همکاران ( )2005نشان دادند که
آفتابدهی باعث کنترل  %500چمن یکساله ،تاجخروس ریشه قرمز ()Ameranthus retroflexsus
سوروف و خرفه شد اما اثری بر علف اسب نداشت Patrıcioa .و همکاران ( )2009در بررسی اثر
آفتابدهی بر کنترل علف هرز کاهو بیان کردند که آفتابدهی باعث کاهش  %500سبز شدن علف های هرز
مورد مطالعه در سطح خاک گردید .در مجموع بررسی نتایج آزمایش های مختلف نشان داده که بدنبال
افزایش درجه حرارت خاک ،امکان از بین رفتن بذوری که در الیه های فوقانی خاک مستقر هستند ،نسبت
به آنهایی که در عمق پایین تر قرار دارند بیشتر است .دوم آن که با افزایش طول دوره تابش خورشید بر
زمین ،جوانه زنی و ظهور گیاهچه علفهای هرز کاهش مییابد و سوم آن که میزان حساسیت و تأثیر
پذیری گونههای مختلف علف های هرز به این روش ها متفاوت است ( Horowtz et al., 1983؛ Kumar

)et al., 1993
مواد و روشها
این پژوهش در تابستان سال  5395در یک مزرعهی آیش در منطقه استهبان واقع در شرق استان فارس
انجام شد .این پژوهش در قسمتی از زمین زراعی که دارای پوشش نسبتا یکنواختی ازنظر شیب ،بافت خاک
و علف های هرز بودند ،به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در  3تکرار انجام شد.
فاکتورها شامل مدت آفتابدهی در  5سطح  45 ،30 ،55 ،0و  90روز و رنگ پالستیک در سه سطح
شفاف ،غیرشفاف و تیره بود .قبل از اجرای طرح و پس از شخم ،نمونهبرداری از بانک بذر بصورت
سیستماتیک ( )wانجام شد (عمق  0-50و  50-20سانتیمتری خاک) .پس از آن کرتهای آزمایش به ابعاد
 2×3متر مشخص شد .پس از کرتبندی ،کرتها را آب داده و پس از گذشت  24ساعت روی کرتهای
آفتابدهی ،پوشش پلی اتیلن شفاف کشیده شد .برای اندازه گیری دمای خاک دماسنج های خاکی در
عمقهای ذکر شده قرار گرفت و به صورت روزانه دمای خاک یادداشت برداری شد.
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به منظور اندازه گیری دمای خاک دماسنج های معمولی پایه دار در محل هایی از کرت قرار گرفت و به
صورت هفتگی دمای خاک یادداشت برداری شد و سپس میانگین این دماها را به عنوان دمای خاک زیر
پوشش های پالستیکی در نظر گرفته شد.
برای اندازه گیری درصد رطوبت خاک از روش وزنی استفاده شد .به این ترتیب که ابتدا یک ظرف خاکی
به همراه درب آن وزن شد ( .)W1سپس نمونه خاک که از زیر پوشش پالستیک ها تهیه شد در درون ظرف
مورد نظر ریخته شد .وزن ظرف به همراه خاک مرطوب  W2 اندازه گیری شد .بعد از وزن کردن ظرف به
همراه نمونه مرطوب ،در پوش برداشته شد و نمونه به مدت24ساعت در آون با دمای  550درجه سانتیگراد
قرار داده شد تا خشک شود .وقتی نمونه کامالً خشک شد ،قوطی نمونه از آون خارج شد ،سرپوش آن
گذاشته شد تا مانع جذب رطوبت هوا توسط نمونه گردد و پس از سرد شدن ،قوطی محتوی نمونه وزن شد
و به عنوان  W3 یادداشت شد و سپس با استفاده از رابطه ( )5درصد رطوبت اندازه گیری شد.
W2  W3
 100
W3  W1

رابطه ()5



 : درصد رطوبت خاک : W1 ،وزن خالی ظرف ( : W2 ،)gوزن ظرف  +خاک مرطوب ( )gو  : W3وزن
ظرف  +خاک خشک ( )gمیباشد.
در هر کدام از کرتهای آزمایش ،علفهای هرز پهن برگ و نازک برگ جوانه زده را در یک متر مربع
نمونه برداری و وزن خشک آنها به تفکیک اندازه گیری شد .برای اندازه گیری وزن خشک ،بوتههای
مربوط به هر تیمار را داخل پاکت گذاشته ،اتیکت گذاری کرده و به مدت  41ساعت در آون با دمای 50
درجه سانتیگراد نگهداری شد و سپس وزن آن با ترازوی دیجیتال چهار صفر اندازه گیری گردید .همچنین
در این آزمایش مجموع وزن خشک علفهای هرز باریک و پهن برگ ثبت گردید.
کلیه محاسبات آماری مربوط به تجزیه واریانس دادهها با نرم افزار  SAS 9.1انجام شد .پس از تجزیه
آماری ،برروی میانگینهای بهدست آمده به وسیله آزمون دانکن با نرمافزار فوق مقایسه میانگینها انجام
شد.
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نتایج و بحث
اثرات آفتابدهی خاک بر تغییرات درجه حرارت و درصد رطوبت وزنی خاک
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که مدت آفتابدهی بر تغییرات درجه حرات خاک در سطح احتمال یک
درصد معنیدار شد .اما اثر رنگ پالستیک و اثر متقابل مدت و رنگ پالستیک بر تغییرات درجه حرارت
خاک معنیدار نبود .مدت آفتابدهی و اثر متقابل مدت آفتابدهی و رنگ پالستیک بر درصد رطوبت وزنی
خاک به ترتیب در سطح احتمال یک و  5درصد معنیدار شد .اثر رنگ پالستیک به تنهایی بر درصد رطوبت
وزنی خاک معنیدار نبود (جدول .)5

جدول  -1تجزیه واریانس اثر مدت آفتابدهی و رنگ پالستیک بر تغییرات درجه حرارت و درصد رطوبت خاک

منابع

درجه

میانگین مربعات

تغییر

آزادی

تغییرات درجه حرات

تغییرات درصد رطوبت

تکرار

2

35/40 ns

* 3/520

مدت آفتابدهی ()a

4

**944/29

**52/53

رنگ پالستیک ()b

2

50/44 ns

0/45 ns

اثرمتقابل a×b

1

30/55 ns

* 5/30

خطا

21

51/34

0/59

9/03

4/59

ضریب تغییرات

**  * ،و  nsبه ترتیب نشاندهندهی معنیداری در سطح احتمال یک درصد 5 ،درصد و عدم معنیداری می باشد.

تأثیر مدت آفتابدهی بر تغییرات درجه حرارت خاک نشان داد که افزایش مدت آفتابدهی باعث افزایش
درجه حرارت خاک شد .کمترین درجه حرارت خاک ( 33/4درجه سانتیگراد) در تیمار شاهد و بیشترین
درجه حرارت خاک (55/1درجه سانتیگراد) در تیمار  90روز آفتابدهی مشاهده شد (جدول  .)2مقایسه
میانگین اثر رنگ پالستیک بر درجه حرارت خاک نشان داد که تفاوت معنیداری بین رنگهای مختلف
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پالستیک در این آزمایش وجود نداشت(جدول  .)2در تمام مدتهای آفتابدهی اختالف معنیداری بین
رنگهای مختلف پالستیک نبود .کمترین درجه حرارت خاک در تیمار شاهد و بیشترین درجه حرارت
خاک در تیمار  90روز آفتابدهی و پالستیک تیره مشاهده شد (جدول .)3
تأثیر مدت آفتابدهی بر درصد رطوبت وزنی خاک نشان داد که افزایش مدت آفتابدهی باعث افزایش
درصد رطوبت خاک نسبت به شاهد شد اما این افزایش معنیدار نبود .کمترین درصد رطوبت خاک (50/1
درصد) در تیمار شاهد و بیشترین درصد رطوبت خاک ( 55/5درصد) در تیمار  90روز آفتابدهی مشاهده
شد(جدول  .)2مقایسه میانگین اثر رنگ پالستیک بر درصد رطوبت خاک نشان داد که تفاوت معنیداری
بین رنگهای استفاده شده در این آزمایش وجود نداشت(جدول  .)2در تمام مدتهای آفتابدهی اختالف
معنیداری بین رنگهای مختلف پالستیک نبود .کمترین رطوبت خاک در تیمار شاهد و بیشترین رطوبت
خاک در تیمار  55روز آفتابدهی و پالستیک غیر شفاف مشاهده شد(جدول .)3
جدول -2مقایسه میانگین اثرات مدت آفتابدهی و رنگ پالستیک بر تغییرات درجه حرارت و درصد رطوبت خاک

تغییرات درجه

درصد رطوبت

مدت آفتابدهی

حرارت

خاک

0

33/4c

50/1b

 55روز

49/5b

54/5ab

 30روز

45/1b

55/2a

 45روز

53/5a

55a

 90روز

55/1a

55/5a

رنگ پالستیک
شفاف

45/3a

54/5a

غیر شفاف

45/5a

54/5a

تیره

49/5a

54a

اعداد دارای حروف مشترک تفاوت معنیداری بر اساس آزمون دانکن ندارند.
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جدول  -3اثرات متقابل مدت آفتابدهی رنگ پالستیک بر تغییرات درجه حرارت و درصد رطوبت خاک
مدت آفتابدهی

0
 55روز
 30روز
 45روز
 90روز

رنگ پالستیک
شفاف

نیمه شفاف

تیره

تغییرات درجه حرارت خاک

33/3ef

35/9de

25f

درصد رطوبت خاک

52/4c

52/3c

52/54c

45c

45c

44/3c

52/9abc

55/5a

53/1ab

44c

43/9c

49/9c

درصد رطوبت خاک

52/9abc

53/3ab

53/2ab

تغییرات درجه حرارت خاک

55/3abc

53/3ab

53/9ab

درصد رطوبت خاک

53/1ab

53/3abc

54ab

تغییرات درجه حرارت خاک

55abc

54/9a

55/3a

درصد رطوبت خاک

54/3ab

54/5ab

54/5ab

تغییرات درجه حرارت خاک
درصد رطوبت خاک
تغییرات درجه حرارت خاک

اعداد دارای حروف مشترک تفاوت معنیداری بر اساس آزمون دانکن ندارند.
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اثرات آفتابدهی خاک بر تغییرات درجه حرارت و درصد رطوبت وزنی خاک
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که مدت آفتابدهی و رنگ پالستیک بر وزن خشک علفهای هرز پهن
برگ  ،باریک برگ و مجموع علفهای هرز اثر معنیداری در سطح احتمال یک درصد داشت .اثر متقابل
مدت آفتابدهی و رنگ پالستیک بر وزن خشک علفهای هرز معنیدار نبود (جدول .)4
جدول  -4تجزیه واریانس اثر مدت آفتابدهی و رنگ پالستیک بر وزن خشک علفهای هرز پهن و نازک برگ
منابع

درجه

میانگین مربعات
وزن خشک کل

تغییر

آزادی

وزن خشک پهن برگ

وزن خشک باریک برگ

تکرار

2

200/40 ns

*34/90

*524/30

مدت آفتابدهی ()a

4

**55150/50

**59551/30

**24445/90

رنگ پالستیک ()b

2

** 155/09

** 551/35

** 5440/52

اثرمتقابل a×b

1

خطا

21

علفهای هرز

ضریب تغییرات

ns

ns

512/40

9/09

ns

220/30

509/10

1/59

551/50

20/90

51/30

54/52

**  * ،و  nsبه ترتیب نشاندهنده معنیداری در سطح احتمال یک درصد 5 ،درصد و عدم معنیداری می باشد.

نتایج مقایسه میانگین اثر مدت آفتابدهی بر وزن خشک علفهای هرز پهن برگ نشان داد که با
افزایش مدت آفتابدهی وزن خشک علفهای هرز پهن برگ کاهش یافت .اختالف معنیداری بین
تیمارهی  45 ،30و  90روز مشاهده نشد .کمترین میزان وزن خشک ( 23/5گرم) در تیمار  90روز و
بیشترین وزن خشک علفهای هرز پهن برگ ( 551/5گرم) در تیمار شاهد مشاهده شد (جدول .)5
مقایسه میانگین اثر رنگ پالستیک بر وزن خشک علفهای هرز پهن برگ نشان داد که با افزایش میزان
تیرگی پالستیک وزن خشک کاهش یافت .اختالف معنیداری بین پالستیک شفاف و غیر شفاف و همچنین
تیره و غیر شفاف مشاهده نشد .کمترین وزن خشک ( 55گرم) در تیمار پالستیک تیره و بیشترین وزن
خشک ( 95/4گرم) در تیمار پالستیک شفاف مشاهده شد .تأثیر مدت آفتابدهی بر وزن خشک علفهای
هرز باریک برگ نشان داد که با افزایش مدت آفتابدهی وزن خشک علفهای هرز باریک برگ کاهش
یافت .کمترین وزن خشک علفهای هرز باریک برگ (55/9گرم) در تیمار  90روز آفتابدهی و بیشترین
8
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وزن خشک علفهای هرز باریک برگ (49/5گرم) در تیمار شاهد مشاهده شد .تیمارهای شاهد و  55روز
و همچنین  45و  90روز آفتابدهی تفاوت معنیداری با هم نداشتند(جدول  .)5مقایسه میانگین اثر رنگ
پالستیک بر وزن خشک علفهای هرز باریک برگ نشان داد که با افزایش تیرگی پالستیک وزن خشک
علفهای هرز باریک برگ کاهش یافت .بیشترین وزن خشک ( 30/9گرم) در پالستیک شفاف و کمترین
وزن خشک ( 25گرم) در پالستیک تیره به دست آمده است (جدول .)5
تأثیر مدت آفتابدهی بر وزن خشک کل علفهای هرز نشان داد که با افزایش مدت آفتابدهی ،وزن
خشک کل علفهای هرز کاهش یافت و بین تیمارهای مختلف مدت آفتابدهی ،تفاوت معنیدار مشاهده
شد .کمترین وزن خشک کل علفهای هرز (39/2گرم در متر مربع) در تیمار  90روز آفتابدهی و بیشترین
وزن خشک کل علفهای هرز ( 592/5گرم در متر مربع) در تیمار شاهد مشاهده شد(جدول  .)5مقایسه
میانگین اثر رنگ پالستیک بر وزن خشک کل علفهای هرز نشان داد که هرچه رنگ پالستیک تیره تر بود،
وزن خشک کل علفهای هرز کاهش یافت .بیشترین وزن خشک ( 95/5گرم در متر مربع) در پالستیک
شفاف و کمترین وزن خشک ( 55/24گرم در متر مربع) در پالستیک تیره به دست آمد که با پالستیک
غیرشفاف تفاوت معنی داری نداشت (جدول  .)5دمای زیاد و مدت زمان قرار گرفتن بذور در معرض این
دما ،عوامل اصلی کاهش جمعیت علف های هرز در خاک می باشد که باعث کاهش جوانه زنی علفهای
هرز شده و همین عالمب باعث کاهش تراکم و وزن خشک علفهای هرز خواهد شد .عامل اصلی از بین
بردن بذر علف های هرز تنها دمای حداکثر نیست و مدت زمان حداکثر درجه حرارت نیز حائز اهمیت
است ( Mass & Verdu ,2002؛ Horowtz .)Verdu & Mass , 2004و همکاران ( )5913اعالم
کردند افزایش دمای بذور علف های هرز موجود در خاک موجب خسارت مستقیم به ساختمان و
متابولیسم سلول ها ،تجزیه مواد آلی و متابوله شدن بذرها در خاک گشته ،حجم گازهای سمی خاک
افزایش مییابد و سبب فعالیت بیشتر و حمله میکروارگانیزم ها به بذور و اندام های پایا می گردد که
تمامی این اثرات منجر به افزایش مرگ و میر و کاهش تراکم علفهای هرز میشود.
 )5999( Vizantinopoulox & Ristanioگزارش کردند که آفتابدهی که دمای خاک به  90تا 95
درجه سانتیگراد برساند می تواند تاج خروس را به خوبی کنترل کند.
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جدول -5مقایسه میانگین اثرات مدت آفتابدهی و رنگ پالستیک بر وزن خشک علفهای هرز
وزن خشک علفهای

وزن خشک علفهای

وزن خشک مجموع

هرز پهن برگ

هرز باریک برگ

علفهای هرز

0

553/4a

44/55a

592/5a

 55روز

52/9b

34/24 b

552/3b

 30روز

32/9c

25/14c

95/5c

 45روز

23/1cd

55/59d

44/9de

 90روز

51/4d

50/95e

39/2e

مدت آفتابدهی

رنگ پالستیک
شفاف

90/42a

29/91a

95/50a

غیر شفاف

50/55ab

25/51b

15/2b

تیره

49/05b

24/32b

55/24b

اعداد دارای حروف مشترک تفاوت معنیداری بر اساس آزمون دانکن ندارند.

نتیجه گیری
نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش مدت آفتابدهی شاخصهای جوانهزنی کاهش یافت که این
نشاندهنده تأثیر معنیدار مدت آفتابدهی در کنترل و کاهش جوانه زنی علفهای هرز میباشد .بر اساس
نتایج این آزمایش ،افزایش دمای شدید در زیر الیه پالستیک منجر به کاهش رشد علفهای هرز شد  ،به
طوری که استفاده از پوشش پالستیکهای تیره تر باعث شد که وزن خشک علفهای هرز کاهش بیشتری
پیدا کند .بیشترین وزن خشک علفهای هرز در تیمار شاهد و کمترین وزن خشک علفهای هرز در 90
روز آفتابدهی به دست آمد .نتایج نشان داد که آفتابدهی با پالستیک تیره وزن خشک علفهای هرز پهن
برگ و باریک برگ را کاهش داد که این نشان دهنده تأثیر آفتابدهی بر جوانهزنی و ظهور علفهای هرز
است.
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Effect of soil solarization on soil characteristics and weeds dry matter in
Estahban region
Abstract
In order to evaluation of solarization time and plastic color on germination of Amaranthus
retroflexus and Sinapis arvensis in Estahban region, this study was carried out in a factorial
arrangement based on randomized complete block design with three replications. Factors
included solarization duration at 0, 15, 30, 45 and 60 days, and plastic color at Transparent,
non-transparent and dark levels. The effect of solarization duration on total dry weight of
weeds showed that with increasing solarization time, dry weight of weeds decreased and
there was a significant difference between different treatments of solarization time The
lowest dry weight of weeds (36.2 g / m2) was observed in 60 days of solarization and the
highest dry weight of weeds (162.55 g / m²) was observed in control treatment Also, the
darker the color of the plastic, the total dry weight of the weeds decreased. The highest dry
weight (95.1 gr / m2) was obtained in transparent plastic and the lowest dry weight (24.25 g /
m2) in dark plastic.
Keywords: Solarization, Plastic, Dry weight, Weeds
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