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  :چکیده

کودهاي آلی و  انواع با یزا و بیوسولفورکاربرد منفرد و تلفیقی کودهاي زیستی میکوربه منظور مطالعه اثر 
در مزرعه تحقیقاتی دانشکده  1388- 89، آزمایشی در سال زراعی گیاه دارویی آنیسون بر تنوع علف هاي هرز شیمیایی

 .تیمار و سه تکرار اجرا شددر قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی با پانزده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد 
، کود شیمیایی -5کود گاوي،  -4ست، کمپو -3ورمی کمپوست،  -2اهد ش -1: ی عبارت بودند ازتیمارهاي مورد بررس

کمپوست، + بیوسولفور  -9ورمی کمپوست، + بیوسولفور -Glomus intraradices( ،8( میکوریزا -7، بیوسولفور - 6
 -13کمپوست، ورمی + میکوریزا  -12کود شیمیایی، + بیوسولفور  - 11کود گاوي، + بیوسولفور  -10

تمامی تقریبا نتایج نشان داد که . کود شیمیایی+ میکوریزا  -15کود گاوي، + میکوریزا  -14کمپوست، +میکوریزا
رین تنوع بیشتبا این حال . علف هاي هرز گردید تراکمباعث افزایش تنوع گونه اي و  ،مورد مطالعه تیمارهاي تغذیه اي

مصرف کودهاي آلی و  باعلف هاي هرز کل زیستی و بیشترین تعداد  کاربرد کودهايگونه اي علف هاي هرز با 
 در مقایسه با تیمار شاهد کاربرد منفرد کودهاي زیستی باعث کاهش بیوماس کل علف هاي هرز. شیمیایی به دست آمد

هرز در حالی که کاربرد تلفیقی کودهاي زیستی با کودهاي شیمیایی و آلی سبب افزایش بیوماس علف هاي  ،گردید
به طور کلی کاربرد کودهاي زیستی میکوریزا و بیوسولفور سبب افزایش تنوع گونه اي و کاهش بیوماس علف  .گردید

  .شدهاي هرز 

  گیاه دارویی، آنیسون، علف هاي هرز، میکوریزا، بیوسولفور :کلمات کلیدي
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  :مقدمه
ي هرز نقش مهمی در برنامه ریزي مدیریت هالفافزایش اطالعات در زمینه عوامل موثر بر توان رشد و تولید مثل ع

وضعیت زیرا  ).6( یکی از فاکتورهاي موثر در این ارتباط مدیریت تغذیه اي گیاه زراعی می باشد). 3(دارد  این گیاهان
مطالعات نشان می ). 17( گذار استبلکه بر رشد و تنوع علفهاي هرز نیز اثر  زراعی خاك نه تنها بر رشد گیاه باروري
تحت تاثیر قرار داده  را تراکم، تنوع و توزیع علفهاي هرز مزرعهترکیب،  و زمان مصرف منابع غذاییمقدار  ،ه نوعدهد ک

گزارش شده است که ). 15و  7، 2، 1( دهند می نشان و علفهاي هرز به سطوح متفاوت مواد غذایی  واکنشهاي متفاوتی
) 2(پورطوسی و همکاران ). 16(ك و یا بازدارنده جوانه زنی باشد کاربرد نیتروژن می تواند بسته به گونه علف هرز، محر

نتایج تحقیق ولی  ؛نبود موثر مزرعه ذرتسلمه تره در  بذر بانک کاهش در نیتروژن کود گزارش کردند که مدیریت
ود افزایش مصرف نیتروژن باعث افزایش بیوماس و توان تولید بذر علف هرز خردل وحشی می شکه دیگري نشان داد 

نشان داد که وزن و تراکم علفهاي هرز تحت تاثیر نوع منبع کودي قرار گرفته و  نیز )4(نتایج عزیزي و همکاران ). 3(
دیگري نیز حاکی است، گزارش . آلی استکودهاي کودهاي معدنی بیشتر از شرایط مصرف در مقدار این شاخص ها 

  ).6(هاي آلی و شیمایی افزایش می یابد رشد علفهاي هرز با تامین نیتروژن از منابع مختلف کود

عدم انجام تحقیقات کافی در نیز با توجه به نقش منبع تغذیه اي گیاه زراعی در مدیریت تلفیقی علفهاي هرز و 
این ارتباط به خصوص در مورد گیاهان دارویی، هدف از این تحقیق بررسی اثر تیمارهاي تغذیه اي مختلف بر تنوع، 

  .فهاي هرز مزرعه آنیسون بودتراکم و بیوماس عل

  

  :مواد و روش
بر تنوع گونه اي منفرد و تلفیقی برخی کودهاي زیستی با کودهاي شیمیایی و آلی مطالعه اثر کاربرد  به منظور

تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه  ایستگاهدر  1388-89آزمایشی در سال زراعی آنیسون علف هاي هرز مزرعه 
تیمارهاي مورد بررسی  .اجرا شد رب طرح بلوك هاي کامل تصادفی با پانزده تیمار و سه تکرافردوسی مشهد در قال

 70(کود گاوي  - 4، )تن در هکتار 15(کمپوست  -3، )تن در هکتار 15(ورمی کمپوست  -2شاهد  -1: عبارت بودند از
سولفات کیلوگرم  200و  ریپلسوپر فسفات تکیلوگرم  50+ کیلوگرم اوره  130(کود شیمیایی  - 5، )تن در هکتار

کیلوگرم در هکتار  250 +کیلوگرم در هکتار بیوسولفور  5(به همراه گوگرد  بیوسولفور -6، )در هر هکتار پتاسیم
 -10کمپوست، + بیوسولفور  - 9ورمی کمپوست، + بیوسولفور -Glomus intraradices( ،8(میکوریزا  -7، )گوگرد

کمپوست،  + میکوریزا -13ورمی کمپوست، + میکوریزا  -12کود شیمیایی، + لفور بیوسو -11کود گاوي، + بیوسولفور 
  .کود شیمیایی+ میکوریزا  - 15کود گاوي، + میکوریزا  -14

آیش قرار  از آن به صورتکه سال قبل مزرعه اي در  1388 سال اسفند ماه 25گیاه دارویی آنیسون در کاشت 
تمامی کودهاي آلی و شیمیایی قبل از . انجام شدسانتیمتر  50ه ردیفی با فاصل یمتر مربع 9در کرت هاي داشت و 

به صورت تلقیح با بذر و کود زیستی  )Glomus intraradices(کود زیستی میکوریزا . کاشت گیاه مصرف گردید
اه دارویی پس از کاشت گی. بیوسولفور به همراه گوگرد به صورت شیاري همزمان با کاشت گیاه مورد استفاده قرار گرفت

آنیسون، آبیاري به صورت هفته اي انجام و تا مرحله پنج برگی گیاه، هیچ گونه عملیات کنترلی بر روي علف هاي هرز 
 5/0تنوع و تراکم علف هاي هرز با استفاده از کوادراتی با ابعاد  1389سپس در پانزدهم اردیبهشت سال . صورت نگرفت
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تنوع گونه اي، تراکم و : اخص هاي اندازه گیري شده در این آزمایش عبارتند ازش. متر مورد مطالعه قرار گرفت 5/0در 
 .بیوماس علف هاي هرز به تفکیک باریک برگ و پهن برگ

آنالیز و مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون چند  SAS. 9.1در پایان داده هاي آزمایش با استفاده از نرم افزار 
  .ال پنج درصد صورت پذیرفتدامنه اي دانکن در سطح احتم

  

  :نتایج و بحث
  )تنوع گونه اي(تعداد گونه علف هاي هرز  - الف

). 1جدول (بر تنوع گونه اي علف هاي هرز معنی دار نبود  مورد بررسینتایج نشان داد که اثر تیمارهاي تغذیه اي 
). 2جدول (اي علف هاي هرز گردید با این وجود استفاده از منابع کودي مختلف تا حدي باعث افزایش تعداد گونه ه

، به نحوي که مقدار بیشترین تاثیر را بر تنوع گونه اي علف هاي هرز داشتکودهاي زیستی به خصوص میکوریزا  کاربرد
بیشتر % 25این شاخص در تیمارهایی که قارچ مایکوریزا به صورت منفرد یا تلفیقی مورد استفاده قرار گرفته بود حدود 

و  علف هاي هرز پهن برگ نیز در تیمار کاربرد منفرد میکوریزا به دست آمد تنوع گونه ايبیشترین . بود از تیمار شاهد
   ).2جدول (بود  )عدم استفاده از کود(شاهد بیشتر از تیمار % 35مقدار آن در این تیمار حدود 

 ،ه اي علف هاي هرز نداردبر تنوع گوناثر معنی داري منبع غذایی  نشان داد که )4( عزیزي و همکاراننتایج 
در مطالعۀ  .کود معدنی بود تیمار مصرفشاخص تنوع در تیمار کاربرد کود آلی به طور نسبی بیشتر از  هرچند که

به  ).17(دیگري در گیاه ذرت گزارش شد که کاربرد کودهاي شیمیایی و آلی باعث افزایش تنوع علف هاي هرز گردید 
لف هاي هرز باید از طریق حفظ تنوع گونه اي علفهاي هرز قابل کنترل و جلوگیري هر حال در برنامه هاي مدیریتی ع

  .)17(از غلبه علف هاي هرز سمج و غیر قابل کنترل اثرات منفی علفهاي هرز بر روي گیاه زراعی را کاهش داد 

  

  

  

  

  

اي هرز مزرعه آنیسون تحت و بیوماس علف ه تراکمتنوع گونه اي، ) میانگین مربعات(نتایج تجزیه واریانس . 1جدول 
  تاثیر منابع کودي مختلف

PWW BWW TWW PWN BWN TWN PWSN BWSN TWSN df SOV 

655** 25** 807** 1524** 130** 1992** 23/1 ns 51/0 ns 87/1 ns 14 تیمار 
18ns 2/1 ns 1/1 ns 535ns 28ns 171ns 75/5 ns 35/0 ns 28/8 ns 2 تکرار 
207 3/1  214 220 79/18  151 16/2  49/0  05/3  خطا 28 
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تعداد کل گونه هاي علف هاي =  TWSNبه ترتیب معنی دار در سطح احتمال پنج و یک درصد و عدم معنی داري؛   nsو ** ، *
تعداد کل علف =  TWNتعداد گونه علف هاي هرز پهن برگ، = PWSNتعداد گونه علف هاي هرز باریک برگ، = BWSNهرز، 

 وزن کل علف هاي هرز،= TWWتعداد علف هاي هرز پهن برگ، = PWNهرز باریک برگ،  تعداد علف هاي= BWNهاي هرز، 

BWW =  ،وزن علف هاي هرز باریک برگPWW =وزن علف هاي هرز پهن برگ.  
 

  مقایسه میانگین هاي تنوع گونه اي علف هاي هرز مزرعه آنیسون تحت تاثیر تیمارهاي کودي مختلف. 2جدول 

  C  V  P  G  S  B  M  BV  BP  BG  BS  MV  MP  MG  MS  
TWSN  a0/5  a3/6  a3/5  a0/5  a0/6  a6/6  a3/7  a0/7  a3/6  a3/6  a3/6  a0/6  a0/7  a3/7  a3/7  
BWSN  a7/0  a3/1  a0/1  a7/0  a7/0  a7/0  a7/0  a3/1  a6/1  a7/0  a3/1  a7/0  a6/1  a6/1  a6/1  
PWSN  a3/4  a0/5  a3/4  a3/4  a3/5  a0/6  a7/6  a7/5  a3/5  a3/5  a0/5  a3/5  a3/5  a6/5  a6/5  

TWSN  =گونه در هر کوادرات( هرز هايتعداد کل گونه هاي علف( ،BWSN =تعداد گونه هاي باریک برگ ) گونه در هر
کود = Gکمپوست، = Pورمی کمپوست، = Vشاهد، = C؛ )گونه در هر کوادرات( تعداد گونه هاي پهن برگ= PWSN، )کوادرات
  مایکوریزا= Mبیوسولفور، = Bکود شیمیایی، =  Sگاوي، 

  

  )تراکم( هرزداد علفهاي تع - ب

علفهاي هرز پهن برگ و باریک برگ  دهاي هرز و نیز تعدااي مورد مطالعه بر تعداد کل علف اثر تیمارهاي تغذیه
علفهاي هرز  تراکم کلکاربرد تمامی منابع کودي به جز کود زیستی بیوسولفور باعث افزایش ). 1جدول (معنی دار بود 

به نحوي  ،هرز در تیمار کاربرد تلفیقی میکوریزا و کود گاوي مشاهده شد هايعلفکل د بیشترین تعدا). 3جدول (گردید 
هرز باریک برگ در  هايعلف تراکمبیشترین . در این تیمار پنج برابر بیشتر از تیمار شاهد بودهرز  هايعلفراکم که ت

ر تیمار کاربرد تلفیقی میکوریزا و کود هرز پهن برگ د هايعلف تراکمو بیشترین  تیمار کاربرد میکوریزا و کود شیمیایی
  ). 3جدول (گاوي مشاهده شد 

با ). 15(مطالعات نشان می دهد که نوع منبع غذایی می تواند عکس العمل علف هاي هرز را تحت تاثیر قرار دهد 
یگر می د سوي از گردد، می زراعی محصول عملکرد به افزایش منجر رقابت عدم شرایط در کود کاربرد وجود این که

کودهاي کاربرد که  می دهدمتعددي نشان  تحقیقات ) 3( دهد افزایش هرز را نیز علفهاي بیوماس و تواند تراکم
که کاربرد است گزارش شده  ).13و  8( دذار باشگ تاثیرشیمیایی و آلی می تواند بر جوانه زنی و استقرار علفهاي هرز 

و  3(اه مادري و یا در درون خاك شود علفهاي هرز بر روي گیکودهاي شیمیایی می تواند سبب شکستن خواب بذر 
نتایج . اي بر تراکم علفهاي هرز اثر گذار است هگزارش کردند که نوع منبع تغذی در تحقیقی )4(عزیزي و همکاران ). 9

ست و کود شیمیایی، کمپوگندم با کاربرد کودهاي  ۀاي هرز مزرععلف ه تراکمنشان داد که نیز بالك شاو و همکاران 
لی باعث کاهش آگزارش کردند که کاربرد کودهاي شیمیایی و ) 17(با این حال یین و همکاران . دامی افزایش می یابد

 تیمارهايکاربرد  وکه قسمت اعظم این کاهش مربوط به یک گونه علف هرز بود ، هر چند تراکم کل علفهاي هرز شد
به هر حال واکنش علف هاي هرز به کاربرد  .گردید ي هرزعلفهاهاي گونه در مواردي باعث افزایش تراکم برخی  يکود

و  )16و  15، 7، 2، 1( عناصر غذایی بستگی به نوع، مقدار و زمان مصرف کود و نیز نوع گیاه زراعی و علف هرز دارد
اي هرز فراهم شرایط را براي افزایش قدرت رقابت گیاه زراعی در مقایسه با علفه ،باید با مدیریت صحیح این عوامل

  .نمود
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  مقایسه میانگین هاي تعداد علف هاي هرز مزرعه آنیسون تحت تاثیر تیمارهاي کودي مختلف. 3جدول 

  C  V  P  G  S  B  M  BV  BP  BG  BS  MV  MP  MG  MS  
TWN fg21  cd69  ab92  de51  de55  g20  efg40  de53  fg25  de54  bc84  efg37  ef44  a109  de52  

BWN b1  a15  b1  a19  b1  b1  b4  b6  b5  b3  a15  b5/0  b3  a13  a52  

PWN d20  bc54  a89  cd32  bc53  d19  cd35  bcd47  d20  bcd48  ab68  cd36  bcd41  a89  cd34  
TWN  =در هر کوادرات بوته( کل علف هاي هرز تراکم( ،BWN =علف هاي هرز باریک برگ تراکم )در هر کوادرات بوته( ،
PWN =؛ )وادراتدر هر ک بوته( علف هاي هرز پهن برگ تراکمC = ،شاهدV = ،ورمی کمپوستP = ،کمپوستG = ،کود گاويS  =

  مایکوریزا= Mبیوسولفور، = Bکود شیمیایی، 

 

  زیست توده علف هاي هرز. ج

اثر منابع کودي مختلف بر بیوماس کل و نیز بیوماس علف هاي هرز پهن برگ و باریک برگ معنی دار بود 
دي به خصوص کودهاي زیستی بیوسولفور و میکوریزا سبب کاهش بیوماس کاربرد منفرد اکثر منابع کو). 1جدول (

با این وجود کاربرد تلفیقی کودهاي زیستی با کودهاي آلی و  ،علف هاي هرز پهن برگ گردید ویژهعلف هاي هرز به 
ن کمتری). 4جدول (و نیز بیوماس علف هاي هرز پهن برگ و باریک برگ شد  افزایش بیوماس کل باعثشیمیایی 

هاي هرز به طوریکه بیوماس علف زیست توده علف هاي هرز در تیمار کاربرد منفرد کود زیستی بیوسولفور به دست آمد،
و کود شیمیایی سبب شد تا در حالیکه کاربرد تلفیقی بیوسولفور  ،کمتر از تیمار شاهد بود% 50در این تیمار حدود 

هاي هرز باریک برگ در تیمار بیشترین زیست توده علف. شاهد شودر برابر بیشتر از تیما 4/2بیوماس علفهاي هرز حدود 
هاي هرز پهن برگ در تیمار کاربرد تلفیقی بیوسولفور و کود شیمیایی ود گاوي و بیشترین زیست توده علفکاربرد ک

   ).4جدول (مشاهده شد 

به  ،هرز اثر گذار است که منبع غذایی بر بیوماس علف هايدر پژوهشی گزارش کردند  )4(عریزي و همکاران 
این حال گزارش با . بوددر شرایط کاربرد کود شیمیایی بیشتر از کود آلی  بیوماس تولیدي علفهاي هرزمقدار طوري که 

 می تواندمواد غذایی خاك بسته به نوع گیاه زراعی و علف هرز مقدار هاي هرز با تغییر در که بیوماس علفاست شده 
که با کاربرد  حاکی است) 6(نتایج بالك شاو و همکاران ). 10( بدون تغییر باقی بماند یاو افزایش یا کاهش یابد 

 نتایج تحقیق .افزایش می یابدو نیز بیوماس علفهاي هرز  هاانداممقدار نیتروژن موجود در هاي شیمایی و آلی، کود
ولی . )14( قایسه با سویا می شودکمپوست باعث افزایش قدرت رقابت تاج خروس در مکاربرد نشان داد که  دیگري نیز

بنابراین می ). 11( دادکاهش را کود زیستی آزوال در برنج بیوماس علفهاي هرز  که مصرف گزارش دیگري حاکی است
توان بیان نمود که واکنش علفهاي هرز مختلف در مقابل یک منبع غذایی و نیز واکنش یک علف هرز در مقابل منابع 

تفاوت باشد و باید با شناخت دقیق روابط بین گیاه زراعی، علف هرز و منبع غذایی شرایط را غذایی مختلف می تواند م
  .براي بهره برداري مناسب تر گیاه زراعی از منبع غذایی فراهم نمود

  

 مقایسه میانگین هاي وزن تر علف هاي هرز مزرعه آنیسون تحت تاثیر تیمارهاي کودي مختلف. 4جدول 

  C  V  P  G  S  B  M  BV  BP  BG  BS  MV  MP  MG  MS  
TWW cde30  cde28  cde34  cde26  cde35  e16  de20  abcd47  cde32  abc54  a72  cde42  bcde45  ab70  cde38  
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BWW   c06/0  c56/0  c06/0  a83/7  c06/0  c06/0  c10/0  b20/3  c56/0  c36/0  a50/7  c06/0  a40/6  c08/1  Bc26/2  

PWW   cc30  cd28  cd34  d18  bcd35  d16  d20  abcd44  cd31  abc54  a65  abcd42  abcd38  ab62  bcd35  

TWW = گرم در هر کوادرات( کل علف هاي هرزتر وزن(، BWW = علف هاي هرز باریک برگتر وزن )گرم در هر کوادرات(  ،
PWW = ؛ )گرم در هر کوادرات( علف هاي هرز پهن برگتر وزنC = ،شاهدV = ،ورمی کمپوستP = ،کمپوستG =،کود گاويS 

  مایکوریزا= Mبیوسولفور، = Bایی، کود شیمی= 

  

سریع که بسیاري از علفهاي هرز در مقایسه با گیاه زراعی واکنش  است نشان داده مختلفی به طور کلی مطالعات
مدیریت تغذیه اي برنامه بنابراین در  ).12و  6، 5( دهند بخصوص نیتروژن نشان می غذایی به فراهمی عناصر تري

بوده و با مدیریت هایی مانند زمان و نحوه  زراعی فراهمی عناصر در حد نیاز گیاهنمود تا تالش باید زراعی گیاهان 
در مورد گیاه دارویی آنیسون  ).6(را به حداقل رساند امکان استفاده علفهاي هرز از منابع غذایی  ،مصرف عناصر غذایی
ستی و تقسیط کودهاي مصرفی در طی دوره رشد استفاده از کودهاي زی بتوان با راه کارهایی مانند نیز به نظر می رسد

بوده و در نتیجه توان جذب  تمامی عناصر غذایی در مراحل ابتدایی که رشد گیاه آنیسون کند گیاه و پرهیز از مصرف
نیاز این گیاه به مواد غذایی میزان از طرفی باید . اقدام به مدیریت علف هاي هرز نمود ،عناصر غذایی آن پایین است

  .کودهاي مختلف که می تواند مورد بهره برداري علف هاي هرز قرار گیرد اجتناب شود و از مصرف بیش از اندازه تعیین
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