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 چکیده

 در را زیادی توجه که است هرز هایعلف کنترل جهت غیرشیمیائی روشیپالستیکی  مالچ از استفاده با خاک دمای افزایش

 فاکتوریل صورتبهآزمایش  .گردید انجام شهرستان فسا در 9917 سال درتحقیق  این .است کرده جلب خود به اخیر دهه دو

 یوالف و تره سلمه وحشی، خروس تاج هرز علفگونه  9 اول فاکتور. شد اجرا تکرار 9 و فاکتور 1 با تصادفی کامالً طرح قالب در

 درصد، که داد نشان نتایج بود. روز 31و  93، 91 شاهد، سطح 3 در مالچ پالستیکمدت زمان پوشش  دوم فاکتور و وحشی

 سبب روز 31 مالچ پالستیک. دادند نشان را کاهشی روند مالچ پالستیکاستفاده از زمان  افزایش با بذر بنیه و زنیجوانه سرعت

 بنیه و زنیجوانه سرعت درصد، همچنین. گردید مالچ پالستیک بدون تیمار به نسبت زنیجوانه سرعت درصدی 19/19 کاهش

 نشان را داریمعنی و منفی همبستگی بذرها الکتریکی هدایت با و داریمعنی و مثبت همبستگی آمیالز آلفا آنزیم فعالیت با بذر

 و 16/99 میزانبه ترتیببه زنیجوانه یکنواختی و زنیهجوان درصد 13 شروع تا زمان افزایش سبب روز 31 مالچ پالستیک. داد

 نسبت گیاهچه خشک وزن درصدی 89/31 کاهش سبب روز 31 مالچ پالستیک تیمار. گردید شاهد به نسبت درصدی 69/99

 به نسبت آمیالز آلفا آنزیم فعالیت درصدی 96/99 کاهش سبب روز 31 مالچ پالستیک تیمار ،دیگر سوی از. گردید شاهد به

 نتایج مجموع در .داد نشان را داریمعنی و منفی همبستگی آمیالز آلفا آنزیم فعالیت با بذرها الکتریکی هدایت. گردید شاهد

 بود. تربیش وحشی یوالف هرز علف در مالچ پالستیک تیماربازدارندگی  اثر که داد نشان پژوهش این
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 مقدمه

 با که شده مزارع آلودگی موجب همواره رزه هایعلف

 از جلوگیریو  غذائی عناصر و آب منابع از جمله مصرف

 به سمی مواد ترشح و زراعی گیاهان به کافی نور تابش

 هرز هایعلف. کنندمی وارد خسارت کشاورزی محصوالت

 دارای و بوده زراعی گیاهان همیشگی همراهان

 متمایز زراعی گیاهان از را هاآن که هستند هاییویژگی

 سامانه یک بنابراین اجرای. (Smith, 2017) سازندمی

سزایی هاهمیت ب هرز هایعلف تلفیقی کنترل مدیریت

 تلفیق بر هرز هایعلف تلفیقیکنترل  مدیریت. دارد

 بروز دالیل به تربیش که کندمی تأکید دانشی و فناوری

 پیداکردن به و پرداخته هرز هایعلف از ناشی مشکالت

 موجود هرز هایعلف کنترل برای مناسب حلیراه

 مدیریت سامانه. (Pannacci et al., 2017) پردازدمی

 حداقل به در سعی که هرز هایعلف تلفیقیکنترل 

 زیست محیط بر هرز هایعلف کنترل سوء آثار رساندن

 نهاآ از یکی که است بسیاری هایروش شامل دارد،

 عین در که به نحوی است کنترل ابزار از استفاده

-کم موجب هرز هایعلف به خسارت حداکثر واردکردن

 Lowry and) شودمی زراعی گیاه بر سوء تأثیر ترین

Smith, 2018). 

پالستیکی سبب  مالچ از استفاده با خاک دمای افزایش

 هرز هایعلف بذرهای و زادخاک هایقارچ جمعیت کاهش

 عمده هایهزینه صرف بدون و ساده بسیار صورتهب

 کشت از قبل را آلوده مزارع ابتدا ،روش این در. گرددمی

 با مرطوب اراضی سپس و نموده آبیاری گرم هایماه در

 شودمی پوشانده ماه دو الی یک مدتبه پالستیک

(Johnson et al., 2007) .استفاده با خاک دمای افزایش 

 ترلکن جهت غیرشیمیائی روشیپالستیکی  مالچ از

 نظربه و گرفته قرار استفاده مورد که است هرز هایعلف

 درجه عمد به روش این در. باشد امیدبخش رسدمی

 هایعلف زنیجوانه مانع که باال برده مرطوب خاک حرارت

 گرددمی رشد حال در گیاهچهباعث مرگ  یا و شده هرز

(Johnson et al., 2007) .اک،خ سطح دمای افزایش با 

 هایمکانیسم شدنسبب فعال و یافته افـزایش ذرب زوال

 ازیسالفع رغی املش یحرارت مرگ از ناشی فرعی

 بـه ارتخس نیز و پروتئین سنتز تخریب تنفسی، هایآنزیم

 Durant and) شودمی سببرا  نوکلئیک یدهایاس

Caocolo, 1988). افزایش که کردند گزارش محققان 

همراه با رطوبت تیکی پالس مالچ از استفاده با خاک دمای

 چندساله و سالهیک هایعلف از بسیاری باال سبب کنترل

 ترآسان معموالً سالهیک هرز هایعلفهرچند . گرددمی

 ترسخت نسبتاً چندساله هرز هایعلف اما ،دنشومی کنترل

 که شده گزارش .(Kapoor, 2013) شوندمی کنترل

-به خاک ماید ، سبب افزایشپالستیکی مالچ از استفاده

 متریسانتی 1 عمق در سلسیوس درجه 61 تا 63 میزان

 زمان مدت. البته عالوه بر میزان دمای خاک، شدخاک 

 ,Kapoor) باشدمی اهمیت حائز نیز حرارت درجه حداکثر

2013). 

 گزارش (Mallek et al., 2007) همکاران و مالک

 Portulaca) خرفه زنیجوانه درصد که کردند

oleracea)، سوروف (Echinochola cruss- galli) ،

 خاکشیر و (Solanum nigrum) سیاه ریزیتاج

(Erysimum odoratum) پالستیکی  مالچ از استفاده با

 محققان این. بود متفاوت هاگونه پاسخ اما ،یافت کاهش

 این به متفاوت هایگونه مختلف پاسخ که نمودند بیان

 خاک، در بذر مقع بذر، سن ژنتیکی، تنوع به تیمارها

 مدت خاک، دمای خاک، رطوبت خاک، آلی مواد غلظت

 اثرات و محرک هایمیکروب فعالیت و وجود دهی،آفتاب

 همکاران و بنیگلیو .دارد بستگی هاآن متقابل

(Benlioglu et al., 2005 )از استفاده که گزارش کردند 

 سالهیک چمن درصدی 933 کنترل باعثپالستیکی  مالچ

(Poa annua)، قرمز ریشه خروستاج (Ameranthus 

retroflexsus)، علف بر اثری اما ،گردید خرفه و سوروف 

 گزارش محققان. نداشت (Conyza canadensis) اسب

 قابل افزایش سببپالستیکی  مالچ از استفاده که کردند

 و گردید سلسیوس درجه 91 تا 6 میزانبه دما توجه

 را ترهسلمه هرز علف بذر یزنجوانه هایشاخص از بسیاری

های هرز علف. (Ravangard et al., 2017) داد کاهش

قدرت باالی تولید  باتره مثل تاج خروس وحشی و سلمه

دلیل حفظ دوره شوند و بهشدت در مزراع غالب میبذر به

ها بسیار کنترل شیمیایی آن ،مدت طوالنیها بهخواب آن

یط و خصوصیات خاکی در این میان تنها شرامشکل است. 

بنابراین در تواند بر روی این بانک بذری تاثیر بگذارد. می

 مالچ از استفاده با خاک دمای افزایش اثراین پژوهش 

 ترهسلمه و خروس تاج بذر بنیه و زنیجوانهبر  پالستیکی

پالستیکی بر  مالچ اثرهمچنین  بررسی قرار گرفت. مورد

یوالف ف هرز با علف هرز این دو عل بذر بنیه و زنیجوانه
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قرار مقایسه است، مورد  وحشی که یک علف هرز زمستانه

 .گرفت

 

 هامواد و روش

دانشگاه آزاد اسالمی  در 9917 سال در پژوهش این

دقیقه و  91 و درجه 13با طول جغرافیایی واحد فسا 

 9973دقیقه و ارتفاع  13 و درجه 11عرض جغرافیایی 

 صورتردید. این پژوهش بهانجام گمتر از سطح دریا 

 9 و فاکتور 1 با تصادفی کامالً  طرح قالب در فاکتوریل

 تاج: F1) هرز علف نوع 9 شامل اول فاکتور. شد اجرا تکرار

 و( وحشی یوالف: F3 و ترهسلمه: F2 وحشی، خروس

 شاهد: D1) سطح 3 در پوشش مالچ پالستیک دوم فاکتور

 لچ پالستیکپوشش ما: D2 ،پوشش مالچ پالستیک بدون

: D4 و روز 93 پوشش مالچ پالستیک: D3 روز، 91

  .شد استفاده( روز 31 پوشش مالچ پالستیک

 بود آیش صورتهب کاشت از قبل سال نظر مورد زمین

قبل . شد داده آن به کودی هیچ تحقیق اجرای سال در و

متری خاک سانتی 91از انجام آزمایش از عمق صفر تا 

بافت خاک در این مزرعه لوم رسی  گیری شد.مزرعه نمونه

بود. زیمنس برمتر دسی 9/9و شوری  8/7و دارای اسیدیته 

 بندیکرت و بستر سازیآماده از بعد 9917 تیرماه در

 به کیسه یک در تیمار هر در تصادفی طوربه بذرها زمین،

 جنس از مشبک هایتوری) مترسانتی 7×7 ابعاد

 خاک متری سانتی 91 عمق در و شد داده قرار( پالستیک

جهت انجام . (Ravangard et al., 2017) شد دفن

بود.  سالم بذر عدد 13 تیمار هر در بذر آزمایش تعداد

 هایپوشش ،غرقابی صورتهبآبیاری  اولین از بعد بالفاصله

 روی بر مترمیلی 1/3 ضخامت به سیاه رنگ به پالستیکی

 پالستیک هاآن روی که قطعاتی ابعاد. گرفت قرار کرت هر

 ,.Ravangard et al) بودمتر  1/9×1/9 شد کشیده

 (،مترسانتی 11 طرف هر از) پالستیک هایحاشیه. (2017

 از حاصل حرارت اتالف تا شد پوشانده مزرعه خاک با نیز

های زیر پوشش حرارتدرجه . یابد کاهش آفتاب تابش

صورت هفتگی در هپالستیکی در طول زمان اجرای طرح ب

وسیله دماسنج قابل حمل در یک بعد از ظهر به ساعت

متری ثبت گردید. دماسنج مربوطه دارای سانتی 91عمق 

قطر متر و سانتی 13ای فلزی با طول یک سنسور استوانه

متری سانتی 91بردن در عمق متر بود که با فروسانتی 3/3

کرد و بالفاصله سوراخ مربوطه در گیری میدما را اندازه

ی با پوشش پالستیکی با چسب نواری ترمیم تیمارها

میزان دمای خاک در زیر پوشش پالستیکی در گردید. می

متری خاک در طول مدت اجرای آزمایش سانتی 91عمق 

 بود. 9به شرح جدول 

 آزمایش اجرای در مدت پالستیکی پوشش زیر در خاک دمای -1جدول 

Table 1. Soil temperature under layers of plastics during the duration of the test 
 دما

Temperature 

 هفته
  Week 

 تاریخ
Date 

ºC40  1هفته  Week 29.04.1397 
ºC 48  هفتهWeek 2 05.05.1397 
ºC 53  هفتهWeek 3 12.05.1397 
ºC 55  هفتهWeek 4 19.05.1397 
ºC 63  هفتهWeek 5 26.05.1397 
ºC 75  هفتهWeek 6 02.06.1397 
ºC 76  هفتهWeek 7 05.06.1397 

 بذرها ،پوشش مالچ پالستیک هایدوره پایان از پس

 درو  آورده بیرون خاک عمق از جداگانه تیمار هر برای

 بذرهای. ندشد منتقل آزمایشگاه به بردارینمونه روز همان

 قرار زنیجوانه استاندارد آزمون مورد پژوهش این از حاصل

 طوربه سالم بذر عدد 13 تعدادهر تکرار در  .گرفت

 از پسبذرها  .گردید انتخاب تیمار هر از تصادفی

پنج درصد به مدت  هیپوکلریت سدیم محلول با ضدعفونی

 شده استریل متریمیلی 13 هایپتری درون به ،ثانیه 93

-سپس آب مقطر به. گردیدند منتقل صافی کاغذ روی

ریخته شد.  به درون هر پتری متریمیلی 1پیپت  وسیله

 درجه 11ی دما با ژرمیناتور داخل به هاپتریدر ادامه 

 بذور تعدادروز  93 مدتبه و شدند داده انتقال لسیوسس

 ,.Makkizadeh Tafti et al ) شدند شمارش زدهجوانه

پس زنی،جوانه خردر روز آ. (Amiri et al., 2011؛2006
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 و چهشهری طول زده،جوانه بذرهای کل تعداد شمارش از 

 .شد گیریاندازه مترمیلی حسب بر کشخط با آن چهساقه

چه+وزن خشک گیاهچه )وزن خشک ریشه خشک وزن

 سلسیوس درجه 71 آون در گرفتن قرار از پس چه(ساقه

 حداکثربرای محاسبه  .گردید تعیین ساعت 13 مدتبه

 از زنی و یکنواختی سبز شدن، سرعت جوانهزنیجوانه

et al Soltani. ,) استفاده شد 9rmineGe افزارنرم

 زنیجوانه درصد 13 شروع تا در این برنامه زمان .(2001

(D50) است روشی)یابی خطی با استفاده از روش درون 

 تابع مقدار که زمانی بازه، یک درون تابع مقدار یافتن برای

در منحنی ( است معلوم گسسته نقاط از تعدادی در

 (R50) زنیجوانه ه شد. سرعتزنی تجمعی محاسبجوانه

درصد حداکثر درصد  13صورت عکس زمان رسیدن به به

 مورد بررسی قرار گرفت.  9 رابطهاز زنی جوانه

 R50=1/D50(                                        9)رابطه 

 در کهاست مدت زمانی  (GU) زنیجوانه یکنواختی

 13به  (D10)درصد حداکثر  93زنی از جوانهآن طول 

هرچه این مدت زمان که برسد،  (D90)درصد حداکثر 

تر )همزمان( زنی یکنواختدهنده جوانهکمتر باشد نشان

 Soltani) شدمحاسبه  1 رابطهباشد که از طریق بذور می

et al., 2001).  همچنین شاخص بنیه بذر(SVI)  با

 Abdul baki and)محاسبه گردید  9رابطه استفاده از 

Anderson, 1973) . 
 GU=D90-D10        (                             1)رابطه 

 =GP/100                             × SL SVI(9)رابطه 

متر و ها به میلی، میانگین طول گیاهچهSLکه در آن 

GPبرای انجام آزمون هدایت باشند. زنی می، درصد جوانه

صورت تصادفی بذری به 933تکرار  9الکتریکی از هر تیمار 

گیری شدند. سپس ها اندازهجدا گردید. در ابتدا وزن نمونه

ا فویل اخل ظروف در بسته بد صورت جداگانه درها بهنمونه

مدت لیتر آب دوبار تقطیر، بهمیلی 933آلومینیومی حاوی 

ور شدند و یک ظرف محتوی آب دو بار ساعت غوطه 13

عنوان شاخصی از کیفیت آب تقطیر شده بدون بذر نیز به

ساعت قبل از انجام آزمایش  13)شاهد( در نظر گرفته شد. 

درجه  13ظروف محتوی آب دوبار تقطیرشده در دمای 

قرار داده شد تا از لحاظ دما به تعادل برسند.  سلسیوس

سنج ساعت با استفاده از دستگاه هدایت 13بعد از مدت 

                                                           
این برنامه توسط دکتر افشین سلطانی عضو هیات علمی دانشگاه  9

 است. علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تهیه شده

(EC )( هر منس بر مترزیدسیهدایت الکتریکی ) ،متر

گیری شد. سپس میزان هدایت الکتریکی هر ظرف اندازه

گرم نمونه بذر با استفاده فرمول هدایت الکتریکی تعیین 

متر تقسیم بر  ECصورت عدد خوانده شده از شد، که به

 .(ISTA. 2003)دست آمد هعدد بذر ب 933وزن خشک 

 زئو روش زا آمیالز آلفا آنزیم فعالیت گیریاندازه منظوربه

(Xiao et al., 2006) در بذرهایاز  گرم دو. شد استفاده 

 مدتبه بذراولیه پس از آبنوشی مرحله ) زنیجوانه دوم فاز

 استفاده آمیالز آلفا فعالیت گیریاندازه جهت( ساعت 13

 طول در اسپکتروفتومتر از استفاده با جذب میزان و شد

یت آنزیم آلفا میزان فعال. شد خوانده نانومتر 613 موج

در نهایت ثانیه گزارش شد.  بر آمیالز براساس واحد نانومتر

 و  SASافزارنرم از استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه

 انجام) دهیبرش روشبه میانگین مقایسه همچنین

 آزمون با (جداگانه طوربه نوع علف هرز هر در مقایسات

 .گردید انجامدرصد  پنج احتمال سطح در دانکن

 

 بحث و جینتا

   زنیو سرعت جوانهزنی حداکثر جوانه

های مربوط به از تجزیه واریانس داده حاصلنتایج 

 پوشش مالچ پالستیکزنی نشان داد که اثر حداکثر جوانه

همچنین این صفت  .دار بودزنی معنیبر حداکثر جوانه

پوشش مالچ نوع علف هرز و  کنشتحت تأثیر برهم

درصد قرار گرفت )جدول  1حتمال در سطح ا پالستیک

بر  پوشش مالچ پالستیکهمچنین اثر نوع علف هرز و (. 1

دار بود، اما این صفت تحت تأثیر زنی معنیسرعت جوانه

قرار  پوشش مالچ پالستیکنوع علف هرز و  کنشبرهم

ها نشان داد نتایج مقایسه میانگین داده (.1نگرفت )جدول 

داری بین الف آماری معنیهرز تاج خروس اختعلف که در

وجود داشت )جدول  پوشش مالچ پالستیکسطوح مختلف 

زنی در کمترین میزان جوانه خروس، تاج هرزعلف (. در9

روز بود که نسبت به  31تیمار پوشش مالچ پالستیک 

 93/98)شاهد( کاهش  بدون پوشش مالچ پالستیک

خروس  تاج هرز همچنین در علف درصدی نشان داد.

 31داری بین تیمار پوشش مالچ پالستیک معنی اختالف

 تره،سلمه هرز علف روز نشان نداد. همچنین در 93روز با 

زنی در تیمار پوشش مالچ پالستیک ترین میزان جوانهکم

روز بود که نسبت به سطح بدون پوشش مالچ  31

 درصدی نشان داد. 98/93)شاهد( کاهش  پالستیک
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 برای صفات مورد بررسیمربعات(  نیانگی)م سانیوار هیتجز جینتا -2جدول 

Table 2. Analysis of variance (mean square) for studied traits 

 بذر بنیه

Seed vigor 

 زنییکنواختی جوانه

Germination 

uniformity 

درصد  13زمان تا شروع 

 زنیجوانه

Time to start 50% 

germination 

 زنیجوانه سرعت
Germination rate 

 زنیدرصد جوانه

Germination 

percentage 

درجه 

 آزادی

df 

 منابع تغییرات

S.O.V 

** 2.21 ** 3060  ** 2731  ** 0.0000035 ns 22.11 2 گونه علف هرزWeed (W) 
 Plastic mulch (P) مالچ پالستیک 3 2270 ** 0.0000047 ** 4234 **  2811 ** 7.68 **
** 0.88 ns 209 ns 364 ns 0000010.0 * 104.9 6 P× W 

 Error خطا  24 38.0 0.0000003 222 196 0.069

 C.V )٪( راتییتغ بیضر _ 9.28 9.29 8.74 10.05 15.72

 داریدرصد و عدم معن 9و  1در سطح احتمال  داریمعن بیترتبه   nsو*، ** 

   ** ,* and ns is significant at the 5 and 1 percent probability level and non-significant, respectively 
پوشش داری بین تیمار از سوی دیگر اختالف معنی

پوشش مالچ روز با سطح بدون  91 مالچ پالستیک

 13زنی با میانگین نشان نداد. حداکثر جوانه پالستیک

در  (شاهد) پوشش مالچ پالستیک درصد در تیمار بدون

پوشش مالچ  تیمارهرز یوالف وحشی مشاهده شد، اما علف

زنی درصدی جوانه 78/17سبب کاهش  روز 31 پالستیک

اگرچه تیمار (. 9هرز یوالف وحشی گردید )جدول در علف

زنی در سبب کاهش درصد جوانه پوشش مالچ پالستیک

در علف هرز  ءهرزهای مورد بررسی شد، اما این اثر سوعلف

  تاثیرگذار بود.تر یوالف وحشی بیش

چه و ریشه بذر، طول زنی، بنیهجوانهبر  و پوشش مالچ پالستیک هرز یسه میانگین برهمکنش گونه علفمقا -3جدول 

  الکتریکی هدایت
Table 3. Comparison of mean interactions of weed and plastic mulch cover on germination, seed vigor, 

root length and electrical conductivity 
 زیمنس بر متر()دسی  لکتریکیا هدایت

Electrical conductivity 
(dS/m) 

 متر()سانتیچه طول ریشه

Radicle length (cm) 

 بذر بنیه

Seed vigor 

 

 زنی )درصد(جوانه

Germination 

(percentage) 

 مالچ پالستیک )روز(
Plastic mulch (day) 

 گونه علف هرز
Weed 

29 c           1.30 a 2.06 a 84 a Control تاج خروس 
Amaranthus 

retroflexus 

34 b 1.20 ab 1.56 b 73 b 15 
40 a 1.06 b 1.14 bc 61 c 30 
42 a 0.86 b 0.75 c 52 c 45 
35 b          1.66 a 2.27 a 79 ab Control ترهسلمه 

Chenopodium 

album 

39 b 1.43 ab 1.72 b 69 bc 15 
42 a 1.10 bc 1.22 c 60 cd 30 
44 a 0.76 c 0.72 d 52 d 45 
28 c           2.66 a 4.02 a 90 a Control 

 یوالف وحشی
Avena fatua 

32 c 2.06 b 2.75 b 76 b 15 
43 b 1.60 c 1.43 c 57 c 30 
48 a 0.66 d 0.47 d 38 d 45 

-بههرز تاج خروس علفدر زنی سرعت جوانه ترینبیش

(. 3)جدول  دست آمدهدر ساعت ببذر  361/3میزان 

هرز یوالف در علفزنی سرعت جوانه ترینهمچنین کم

بذر در ساعت مشاهده شد. روند  313/3میزان وحشی به

پوشش مالچ  سطوح افزایش با زنیجوانه سرعت تغییرات

 ترینبیش کهطوریبه داد، نشان را کاهشی روند پالستیک

پوشش مالچ  ونبد تیمار در زنیجوانه سرعت میزان

روز  31 پوشش مالچ پالستیکاما  شد، مشاهده پالستیک

نسبت به  زنیجوانه درصدی سرعت 19/19سبب کاهش 

(. 9گردید )شکل  پوشش مالچ پالستیک بدون تیمار

های علف هرز گزارش محققان با بررسی دما روی گونه

های بردن بذرهای گونهکردند که دمای کشنده برای از بین

 ,.Golzardi et al)های هرز متفاوت است لفمختلف ع

2015). 

های هرز رسد که که بنیه بذر علفچنین به نظر می

توسط ترکیبی از عوامل خصوصیات توارثی، محیط مادری 

که بذر در آن توسعه یافته، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 

شود. محققان بذر تاج خروس و بیولوژیکی خاک تعیین می

درجه سلسیوس قرار داده و  73ض دمای وحشی را در معر

گزارش کردند که بذر تاج خروس وحشی تحمل باالیی به 

. از سوی دیگر (Egley, 1983)دمای باال نشان داد 

درجه سلسیوس خاک مانع  38گزارش شده دمای 

درصد بذر یوالف وحشی شد  13زنی بیش از جوانه

(Thompson et al., 1997)دمای زیاد حاصل از مدت . 
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زنی ممانعت کرده و زمان پوشش مالچ پالستیک، از جوانه

این بذور قوه نامیه خودشان را از دست  شودباعث می

بدهند. در نتیجه، افزایش زمان پوشش مالچ پالستیک 

شوند های هرز نسبت به شاهد میموجب کنترل بهتر علف

(Ravangard et al., 2017) افزایش دمای خاک منجر .

د آلی و افزایش سوخت و ساز بذرها در خاک به تجزیه موا

گشته و به دنبال آن حجم گازهای سمی خاک افزایش 

یابد. از طرف دیگر افزایش دمای خاک سبب می

 کننده بذرهای علفهای تجزیهتر میکروارگانیزمفعالیتبیش

گردد. در نتیجه تمام این اثرات منجر به افزایش هرز می

زنی د و سرعت جوانهمرگ جنین بذرها و کاهش درص

 ,Jabran and Chauhan)شوند بذرهای علف هرز می

2018). 

زنی، جوانه زنی، یکنواختیجوانه درصد 05 شروع تا زنی، زمانجوانه سرعتبر  هرز علفگونه مقایسه میانگین  -4جدول 

 آمیالز گیاهچه و آلفا خشک چه، وزنطول ساقه
Table 4. Comparison of mean weed on germination rate, time to start 50% germination, germination 

uniformity, stem length, seedling dry weight and alpha amylase 

 آلفا آمیالز

 )نانومتر بر ثانیه(
Alpha- amylase 

)1-(nM .sec 

وزن خشک 

 گرم(گیاهچه )

Seedling dry 

weight (g) 

چه طول ساقه

 متر()سانتی

Shoot length 

(cm) 

زنی یکنواختی جوانه

 )ساعت(

Germination 

uniformity (hour) 

 13زمان تا شروع 

زنی درصد جوانه

 )ساعت(

Time to start 50% 

germination (hour) 

 زنیسرعت جوانه

 )در ساعت(

Germination rate 

(per hour) 

 

 علف هرزگونه 
Weed 

0.331 a 0.022 a 0.85 b 121.3 b 156.16 c 0.0065 a 
 تاج خروس

Amaranthus retroflexus 

0.326 a 0.022 a 0.94 b 145.1 a 169.16 b 0.0059 b 
 ترهسلمه

Chenopodium album 

0.275 b 0.014 b 1.20 a 151.6 a 186.25 a 0.0054 c 
 یوالف وحشی
Avena fatua 

 .ندارنددرصد  1آزمون دانکن در سطح احتمال  با داریاختالف معنی در هر ستون مشترک حروف دارای هاییمیانگین

Means followed by the same letters in each column are not significantly different by Duncan test at 5% probability level. 

 

 مالچ پالستیک ششهای مختلف پوزمان تحت زنی گونه علف هرزسرعت جوانه تغییرات -1شکل 
Figure 1. The variation in weed germination rate under different time durations of plastic mulch cove

زنی و یکنواختی جوانهدرصد  05تا شروع زمان 

 زنیجوانه

 تا زمانبر  پوشش مالچ پالستیکاثر نوع علف هرز و 

ا این صفت دار بود، اممعنی زنیجوانه درصد 13 شروع

پوشش مالچ نوع علف هرز و  کنشتحت تأثیر برهم

 شروع تا زمان ترینکم(. 1قرار نگرفت )جدول  پالستیک

میزان هرز تاج خروس بهدر علف زنیجوانه درصد 13

(. همچنین 3دست آمد )جدول هساعت ب 96/916

هرز در علف زنیجوانه درصد 13 شروع تا زمان ترینبیش

ساعت مشاهده شد. روند  11/986یزان میوالف وحشی به
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 افزایش با زنیجوانه درصد 13 شروع تا زمان تغییرات

 داد، نشان را افزایشی روند پوشش مالچ پالستیک سطوح

 درصد 13 شروع تا زمان میزان ترینکم کهطوریبه

 مشاهده پوشش مالچ پالستیک بدون تیمار در زنیجوانه

 افزایشروز سبب  31  پوشش مالچ پالستیکاما  شد،

نسبت  زنیجوانه درصد 13 شروع تا زماندرصدی  16/99

 (. 1گردید )شکل  پوشش مالچ پالستیک بدون به تیمار

 یکنواختیبر  پوشش مالچ پالستیکاثر نوع علف هرز و 

دار بود، اما این صفت تحت تأثیر معنیزنی جوانه

قرار  پوشش مالچ پالستیکنوع علف هرز و  کنشبرهم

در زنی جوانه یکنواختی ترین(. کم1)جدول  نگرفت

 ،دست آمدهساعت ب 9/919میزان هرز تاج خروس بهعلف

هرز یوالف در علفزنی جوانه یکنواختی ترینبیش اما

که از لحاظ آماری بین  مشاهده شدتره و سلمهوحشی 

همچنین . (3داری مشاهده نشد )جدول ها تفاوت معنیآن

پوشش مالچ  سطوح افزایش ابزنی جوانه یکنواختی

 ترینکم کهطوریبه داد، نشان را افزایشی روند پالستیک

پوشش مالچ  بدون تیمار درزنی جوانه یکنواختی میزان

روز  31 پوشش مالچ پالستیکاما  شد، مشاهده پالستیک

نسبت زنی جوانه یکنواختیدرصدی  69/99سبب افزایش 

 (. 1ید )شکل گرد پوشش مالچ پالستیک بدون به تیمار

 و بهبود با مرتبط بذرزنی جوانه هایشاخصکاهش 

پوشش مالچ  در اثر اعمال تیمار بذر زنیجوانه کیفیت احیا

. از جمله دالیل باشدمیهای هرز در علف پالستیک

های موثر در ها و آنزیمذکرشده کاهش بیان سنتز هورمون

 .(Jabran and Chauhan, 2018)باشد زنی میجوانه

پوشش مالچ  تیمار اعمال اثر همچنین از دالیل دیگر در

در اثر  اتیلن سطح هرز، افزایش هایعلف در پالستیک

 افزایش و بذر پوسته ضخامت و همچنین کاهشدمای باال 

که منجر به اختالل در  باشدمی سلولی غشا نفوذپذیری

محققان . (Egley, 1983) گرددزنی میفرایند جوانه

تیمار پوشش مالچ پالستیک سبب که گزارش کردند 

که  گردید، چراهرز زمستانه  هایعلفتر کنترل مطلوب

تری به دمای باالی خاک دارند پذیری کمتحمل هاآن

(Ravangard et al., 2017). 

 بذر بنیه

بذر  بر بنیه اثر نوع علف هرز و پوشش مالچ پالستیک

 کنشمدار بود، همچنین این صفت تحت تأثیر برهمعنی

 9نوع علف هرز و پوشش مالچ پالستیک در سطح احتمال 

-کم خروس، تاج هرزعلف (. در1درصد قرار گرفت )جدول 

 31در تیمار پوشش مالچ پالستیک  بذر ترین میزان بنیه

 روز بود که نسبت به سطح بدون پوشش مالچ پالستیک

درصدی نشان داد. همچنین در  11/69)شاهد( کاهش 

داری بین تیمار پوشش روس اختالف معنیخ تاج هرز علف

 هرز علف روز نشان نداد. در 93روز با  31مالچ پالستیک 

زنی در تیمار پوشش مالچ پالستیک میزان جوانه تره،سلمه

بود که نسبت به سطح بدون پوشش مالچ  71/3روز  31

درصدی نشان داد.  18/68)شاهد( کاهش  پالستیک

پوشش  در تیمار بدون 31/3با میانگین  بذر حداکثر بنیه

هرز یوالف وحشی مشاهده در علف (شاهد) مالچ پالستیک

سبب کاهش  روز 31 پوشش مالچ پالستیک شد، اما تیمار

هرز یوالف وحشی گردید در علف بذر درصدی بنیه 99/88

ترین اثر نتایج این پژوهش نشان داد که بیش (.9)جدول 

علف هرز  بذر یهبر بن پوشش مالچ پالستیک منفی تیمار

 .یوالف وحشی مشاهده شد

 زمستانه هرز علف یک وحشی یوالف کهاین به توجه با

 خاک باالی دمای تری بهحساسیت بیش احتماال است،

پوشش مالچ  تیمار منفی اثر ترینبیش نتیجه در. دارد

در  .شد مشاهده وحشی یوالف هرز علف بر پالستیک

های زمستانه نسبت نهگزارشات قبلی نیز بیان شده که گو

به تابستانه حساسیت باالتری به پوشش مالچ پالستیک 

دهند دارند و راحت تر بنیه بذر خود را از دست می

(Rostam et al., 2011). 

 مستقیم تأثیر با خاک با تیمار پوشش مالچ پالستیک

و بنیه  زنیجوانه جنین، پروتئین سنتز و آلی ساختمان بر

محققان . (Cohen et al., 2018) دهدمی کاهش را بذر

باالبردن از طریق پوشش مالچ پالستیک گزارش کردند که 

گردد. های هرز میدمای خاک سبب کاهش قوه نامیه علف

 31های هرز در تیمار ترین زوال بذر علفبیشهمچنین 

دست آمد. بنابراین افزایش پوشش مالچ پالستیک بهروز 

ستیک موجب کنترل بهتر زمان استفاده از پوشش مالچ پال

 .(Ravangard et al., 2017)های هرز گردید علف

 گیاهچه خشک و وزن چهچه و ساقهطول ریشه

 بر طول اثر نوع علف هرز و پوشش مالچ پالستیک

دار بود، همچنین این صفت تحت تأثیر معنی چهریشه

نوع علف هرز و پوشش مالچ پالستیک در سطح  کنشبرهم

 نوع (. همچنین اثر1قرار گرفت )جدول  درصد 9احتمال 

 و وزن چهساقه طول بر پوشش مالچ پالستیک و هرز علف
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y = 1.1067x + 145.1 
R² = 0.997 
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y = 0.9067x + 118.6 
R² = 0.9966 
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 پوشش مختلف هایزمان تحت زنی گونه علف هرزجوانه یکنواختی زنی وجوانه درصد 05 شروع تا زمان تغییرات -2شکل 

الستیکپ مالچ   
Figure 2. The variation in weed time to start 50% germination and germination uniformity under 

different time durations of plastic mulch cover

 برای صفات مورد بررسیمربعات(  نیانگی)م انسیوار هیتجز جینتا -0جدول 

Table 5. Analysis of variance (mean square) for studied traits 

 آلفا آمیالز

Alpha- 

amylase 

 هدایت الکتریکی

Electrical 

conductivity 

 وزن خشک گیاهچه

Seedling dry 

weight 

 چهطول ساقه

Shoot length 
 چهطول ریشه

Radicle length 
 درجه آزادی

df 
 منابع تغییرات

S.O.V 

 Weed (W)گونه علف هرز 2 1.37 ** 0.38 ** 0.0002 ** 44.33 ** 0.011 **
 Plastic mulch (P) مالچ پالستیک 3 2.02 ** 1.11 ** 0.0001 ** 350.44 ** 0.025 **
ns 0.002 ** 25.22 ns 0.00001 ns 0.11 ** 0.34 6 P × W 

 Errorخطا  24 0.05 0.066 0.00001 5.94 0.001

 C.V )٪( راتییتغ بیضر _ 16.85 25.81 21.35 6.36 13.1

 داریدرصد و عدم معن 9و  1در سطح احتمال  داریمعن بیترتبه  nsو* *، *

   ** ,* and ns is significant at the 5 and 1 percent probability level, respectively and non-significant

 تأثیر تحت صفات این اما بود، دارگیاهچه معنی خشک

 قرار تیکپوشش مالچ پالس و هرز علف نوع کنشبرهم

 (.1 جدول) نگرفت

به میزان  چهریشه ترین طولبیش خروس، تاج هرزعلف در

متر در تیمار بدون پوشش مالچ پالستیک بود، سانتی 93/9

سبب کاهش  اما افزایش مدت پوشش مالچ پالستیک

 (. همچنین در علف9چه شد )جدول ریشه میزان طول

وشش مالچ داری بین تیمار پخروس اختالف معنی تاج هرز

روز با تیمار بدون پوشش مالچ پالستیک  91پالستیک 

 میزان طول تره،سلمه هرز علف )شاهد( مشاهده نشد. در

 76/3روز  31در تیمار پوشش مالچ پالستیک  چهریشه

متر بود که نسبت به سطح بدون پوشش مالچ سانتی

درصدی نشان داد.  11/13)شاهد( کاهش  پالستیک

مالچ پالستیک سبب کاهش  همچنین تیمار پوشش

وحشی گردید.  یوالف هرز در علف چهریشه دار طولمعنی

 91/71سبب کاهش  روز 31 پوشش مالچ پالستیک تیمار

نسبت به هرز یوالف وحشی در علف چهریشه طولدرصدی 

(. 9گردید )جدول  پوشش مالچ پالستیکسطح بدون 

ان میزهرز تاج خروس بهدر علفچه ساقه طول ترینمک

چه ساقه طول تریناما بیش دست آمد،هب مترسانتی 81/3

متر سانتی 13/9 میزانبههرز یوالف وحشی در علف

 سطوح افزایش با چهساقه طول(. 3مشاهده شد )جدول 

 داد، نشان را کاهشی روند پوشش مالچ پالستیک

پوشش  تیمار در چهساقه طول میزان ترینکم کهطوریبه

 مشاهده شد. روز  31 مالچ پالستیک

هرز یوالف وحشی گیاهچه در علف خشک وزن ترینکم

 دست آمد، همچنین بین وزنگرم به 393/3میزان به

تره اختالف خروس و سلمههرز تاجگیاهچه در علف خشک

 گیاهچه با خشک (. وزن3داری مشاهده نشد )جدول معنی

 را کاهشی روند پوشش مالچ پالستیک سطوح افزایش

روز  31 پوشش مالچ پالستیک تیمار (.3اد )شکل د نشان
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 (.3گردید )شکل  پوشش مالچ پالستیک بدون به تیمارنسبت  گیاهچه خشک درصدی وزن 89/31سبب کاهش 

y = -0.018x + 1.399
R² = 0.992
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 پوشش مالچ پالستیک مختلف هایزمان تحت چه گونه علف هرزساقه طول تغییرات -3شکل  
Figure 3. The variation in weed stem length under different time durations of plastic mulch cover

y = -0.0002x + 0.0249 
R² = 0.9391 
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 پوشش مالچ پالستیک مختلف هایزمان تحت گونه علف هرز گیاهچه خشک وزن تغییرات -4شکل 

Figure 4. The variation in weed seedling dry weight under different time durations of plastic mulch cover

 91/18روز سبب کاهش  31 پوشش مالچ پالستیک تیمار

پوشش مالچ  بدون نسبت به تیمار چهساقه درصدی طول

 دالیل از یکی رسدمی نظر به(. 9گردید )شکل  پالستیک

زمان  افزایش شرایط های هرز درگیاهچه علف وزن کاهش

 و غذایی مواد کم تحرک پالستیکپوشش مالچ  استفاده از

های خسارت به بخش علتبه جنین به هاآن ترکم انتقال

در  که است سلولی غشا نفوذپذیری افزایش و مختلف بذر

 Neogi et) نمایدمی تریضعیف هایگیاهچه نتیجه تولید

al., 2017). در اثر پوشش مالچ  باالی خاک دمای

-به هاسلول گمر و سلولی شدید آسیب سبب پالستیک

 خسارت. است سلولی ساختارهای ریختن بهم دلیل

 ساختار ریختن هم به شامل دمای باال اثر بر مستقیم

 خسارت و سلولی غشاهای سیالیت افزایش و هاپروتئین

 واردشدن هااختالل این نتیجه. باشدمی مستقیم غیر

باشد می آن رشد از ممانعت جمله از گیاه به خسارتی

(Cohen et al., 2018).  محققان گزارش کردند که

درجه  91با افزایش  پوشش مالچ پالستیکاستفاده از 

چه ساقه و چهریشه دما، سبب کاهش طول سلسیوس

 و چهریشه ترین میزان طولتره گردید. همچنین کمسلمه

روز مشاهد شد  31پوشش مالچ پالستیک چه در ساقه

(Ravangard et al., 2017).  

  کتریکیهدایت ال

 هـدایتبـر  پوشش مالچ پالسـتیکاثر نوع علف هرز و 

دار بود، همچنین ایـن صـفت تحـت تـأثیر معنی الکتریکی

در سطح  پوشش مالچ پالستیکنوع علف هرز و  کنشبرهم

(. نتـایج مقایسـه 1درصد قـرار گرفـت )جـدول  9احتمال 
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 خـروس، تـاج هـرزعلـف ها نشان داد کـه درمیانگین داده

ــیش  31میــزان بــهبــذرها  الکتریکــی ایتهــدتــرین ب

 31 پوشـش مـالچ پالسـتیکدر تیمار  زیمنس بر متردسی

خـروس  تـاج هـرز همچنـین در علـف (.9)جدول  بودروز 

 93 پوشش مـالچ پالسـتیکداری بین تیمار اختالف معنی

مشـاهده نشـد.  روز 31 پوشش مالچ پالستیکروز با تیمار 

-هایج مشـابهی بـنت و یوالف وحشی ترهسلمه هرز علف در

پوشـش  زمـان اسـتفاده از افـزایشکه طوریبه ،دست آمد

 الکتریکـی هـدایتدار معنـی افزایشسبب  مالچ پالستیک

 گردید.بذرها 

 گیاهی هایبخش اولین از یکی با افزایش دما در خاک

 تراوایـی آن، اثر در که است سلولی غشا بیندمی آسیب که

 ترکیبـات شـودمی باعـث و یابـدمی افزایش سلولی غشای

 نشـت سـلول از بیـرون سـمت بـه سلول داخل در موجود

 افـزایش دلیلبه سلولی غشاهای پذیرینشت افزایش کنند.

 باشـدمی دآزا هایرادیکال تولید با لیپیدها پراکسیداسیون

(Kanellou et al., 2016). بـا  پوشـش مـالچ پالسـتیک

در  پیوندهای هیدروژن و دی سـولفید ی خاک،افزایش دما

ها تغییـر داده و سـاختار غشـا را تحـت ها و چربیپروتئین

شـده و ساختار غشـا تخریـب در نتیجه دهد، تاثیر قرار می

 Lowry)شـود باعث افزایش هدایت الکتریکی بـذرها مـی

and Smith, 2018) .از طریـق  پوشـش مـالچ پالسـتیک

سـبب  غشـا ساختار اختالل در افزایش هدایت الکتریکی با

های هرز شد که در نهایت جمعیـت ی بذور علفکاهش بقا

 ,.Patel et al) های هرز در خـاک کاسـته شـدبذور علف

2005).  

 آلفا آمیالزفعالیت آنزیم 

 فعالیتبر  پوشش مالچ پالستیکاثر نوع علف هرز و 

دار بود، اما این صفت تحت تأثیر معنیآمیالز  آلفا آنزیم

قرار  ستیکپوشش مالچ پالنوع علف هرز و  کنشبرهم

در  آمیالز آلفا آنزیم فعالیت ترین(. کم1نگرفت )جدول 

-هب نانومتر بر ثانیه 171/3میزان هرز یوالف وحشی بهعلف

در  آمیالز آلفا آنزیم فعالیتدست آمد، همچنین بین 

داری مشاهده تره اختالف معنیخروس و سلمههرز تاجعلف

 سطوح افزایش با آمیالز آلفا آنزیم فعالیت(. 1نشد )جدول 

، داد نشان را کاهشی روند پوشش مالچ پالستیک

روز سبب  31 پوشش مالچ پالستیک تیمار کهطوریبه

نسبت به  آمیالز آلفا آنزیم فعالیتدرصدی  96/99کاهش 

به (. 1گردید )شکل  پوشش مالچ پالستیک بدون تیمار

 از طریق افزایش پوشش مالچ پالستیکرسد تیمار نظر می

و تخریب ساختار سلولی  سلولی غشاهای یریپذنشت

زنی بذر از جمله های دخیل در جوانهتوانسته فعالیت آنزیم

افزایش  را تحت تاثیر قرار دهد. آمیالز آلفا آنزیم فعالیت

نشت مواد از غشا بر متابولیسم سلولی اثر مخرب دارد و 

ها رفتن فعالیت آنها و از دستمنجر به تغییر ماهیت آنزیم

 تمام تقریبا. (Morales-Cedillo et al., 2015)شود یم

پوشش مالچ  تیمار تأثیر تحت سلولمتابولیک  هایواکنش

 در و هاآنزیم فعالیت و تولید بنابراین گرفته، قرار پالستیک

 سلول رشد بر نهایت در و کاهش پروتئین سنتز نتیجه

آنزیم  .(Jabran and Chauhan, 2018) گذاردمی تأثیر

های حیاتی در متابولیسم فا آمیالز از آنزیمآل

زنی است که کاهش فعالیت ها در فرایند جوانهکربوهیدرات

بنابراین زنی بذر گردد. تواند باعث کاهش جوانهآن می

های هرز ناشی از زنی علفکاهش درصد و سرعت جوانه

 Papenfus et)باشد تغییر در فعالیت آنزیم آلفا آمیالز می

al., 2015). 

 ضرایب همبستگی 

 زنی،جوانه سرعتدرصد و  آمده نشان داد کهدستنتایج به

با گیاهچه  خشک و وزن چهساقهو  چهریشه طولبنیه بذر، 

داری را همبستگی مثبت و معنی آمیالزفعالیت آنزیم آلفا 

 و منفی نشان داد، اما با هدایت الکتریکی بذرها همبستگی

 شروع تا زمانهمچنین  (.6ل داد )جدو نشان را داریمعنی

زنی با فعالیت آنزیم جوانه و یکنواختی زنیجوانه درصد 13

داری را نشان داد، اما آلفا آمیالز همبستگی منفی و معنی

با هدایت الکتریکی بذرها  با هدایت الکتریکی بذرها اما

دست نتایج بهداد.  نشان را داریمعنی و مثبت همبستگی

بذرها با  الکتریکی دهد که هدایتآمده دیگر نشان می

 را داریمعنی و منفی آمیالز همبستگی فعالیت آنزیم آلفا

 (.6دهد )جدول می نشان

 

 گیرینتیجه

 سطوح که داد نشان پژوهش این نتایج مجموع در

دمای خاک سبب تخریب  افزایش با پوشش مالچ پالستیک

 ساختار غشا سلول و افزایش هدایت الکتریکی بذرها شده

پوشش مالچ  مدت زمان سطوح افزایش با است. همچنین

 ایگونه به یافته، افزایش بازدارندگی شدت این پالستیک،

بازدارندگی  ترینبیش شده،گیریاندازه صفات تمامی در که

 .شد مشاهده روز 31سطح پوشش مالچ پالستیک  در
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 برای صفات مورد بررسی همبستگی جینتا -6جدول 

Table 6. The correlation for studied traits 
10 9 8 7   6  5  4  3  2  1  Traits 

 صفات

 
         1 1  

        1 0.71** 2  

       1 - 0.94 ** - 0.74** 3  

      1 0.66** - 0.66** -0.64** 4  

     1 - 0.41* - 0.58** 0.54** 0.86** 5  

    1 0.92** - 0.27ns - 0.42* 0.36 ns 0.71** 6  

   1 0.75** 0.82** - 0.29ns - 0.58** 0.52 ** 0.72** 7  

  1 0.25ns 0.28ns 0.35ns - 0.61** - 0.78** 0.71** 0.62** 8 

 1 -0.53 ** - 0.62** -0.63** - 0.76** 0.77** 0.66** - 0.62** - 0.86** 9 

1 - 0.66** 0.62** 0.53** 0.35 ns 0.52** - 0.65** - 0.73** 0.70** 0.66** 10 

 .آمیالز آلفا :93الکتریکی،  : هدایت1گیاهچه،  خشک : وزن8چه، ساقه : طول7چه، ریشه : طول6بذر،  : بنیه1زنی، جوانه : یکنواختی3زنی ، جوانه درصد 13 شروع تا : زمان9زنی، جوانه : سرعت1زنی، : درصد جوانه9
1: Germination percente, 2: Germination rate, 3: Time to start 50% germination, 4: Germination uniformity , 5: Vigor seed , 6: Radiclelength, 7: Shoot length, 8: Seedling dry 

weight, 9: Electrical conductivity , 10: Alpha- amylase. 
 .داریدم معندرصد و ع 9و  1در سطح احتمال  داریمعن بیترتبه   nsو*، ** 

   ** ,* and ns is significant at the 5 and 1 percent probability level, respectively and non-significant 
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y = -0.0027x + 0.3723 
R² = 0.9914 
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 پوشش مالچ پالستیک مختلف هایزمان تحت گونه علف هرز آلفا آمیالز تغییرات فعالیت آنزیم -0شکل 
of plastic  amylase enzyme activity under different time durations-tion in weed alphaFig 5. The varia

cover mulch

 پوشش مالچ پالستیک سطوح زمان مدت افزایش

 خروس،تاج هرزعلفکنترل  روی باالیی توان دارای

پوشش  بنابراین تیمارو یوالف وحشی داشت.  ترهسلمه

و کاهش  بذرها الکتریکی یتافزایش هدا با مالچ پالستیک

 و آمیالز سبب ایجاد تغییر در درصد آلفا آنزیم فعالیت

از سوی  گردد.هرز میبذر علف بنیه زنی وجوانه سرعت

که یوالف وحشی یک علف هرز با توجه به این دیگر

تری به دمای ، بنابراین تحمل پذیری کماستزمستانه 

 تیمار منفی اثر ترینبیش در نتیجه .باالی خاک دارد

 مشاهده وحشی یوالف هرز علف بر پوشش مالچ پالستیک

 .شد

 

 قدردانی و تشکر

دانشگاه وسیله از ریاست و معاونت محترم پژوهشی بدین

 .ددگرقدردانی می آزاد اسالمی واحد فسا
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Abstract 

Increasing of soil temperature by using plastic mulch is a non-chemical method to control the 

weed. It has attracted a lot of attention in the last two decades. This study was conducted in the city 

Fasa in 2018. This study was done as a factorial experiment based on completely randomized design 

with two factors and three replications. The first factor was the kind of weed, that were Amaranthus 

retroflexus, Chenoodium album and Avena fatua , the second factor was the time period of plastic 

mulch, that were 4 levels of control, in which plastic mulch were 15, 30 and 45 days. The results 

showed that the percentage, germination speed and seed vigor will decrease with higher plastic mulch 

levels 45 days of plastic mulch caused a reduction of 23.53 percentage in germination speed 

comparing to the treatment which had control. The percentage, germination speed and seed vigor 

showed a positive and significant correlation with the activity of Alpha Amylase and a negative and 

significant correlation with electrical conduction of the seeds. 45 days of plastic mulch increased the 

period before the 50 percent level of germination and uniformity of germination increased 33.61 and 

33.56 respectively comparing to the treatment control. Plastic mulch treatment for 45 days caused a 

45.83 percentage decrease in the dry weight of the seedling comparing to the treatment control. On the 

other hand, a 45 day plastic mulch treatment caused a 33.16 percentage reduction in the activity of 

Alpha Amylase enzyme comparing to the treatment control. Electrical conduction of seeds showed a 

negative and significant correlation with the activity of Alpha Amylase enzyme. The result of this 

study showed that the negative effect of plastic mulch treatment was more on Avena fatua weeds. 
 

Keywords: Alpha amylase; Electrical conduction; Germination percentage; Weed 
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