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Introduction
Potato is one of the most valuable food products. Indeed, no product has the capacity to produce energy per
unit area compared with it. Potato has been an important part of the diet in most countries, especially in
developing countries. Conventional cropping systems emphasize short-term goals such as high profitability and
yield, and their maintenance costs are maximized due to the use of external inputs such as fertilizers and
chemical pesticides, so with no use of external inputs, yield is greatly reduced. On the other hand, sustainable
farming systems are systems that rely on low-energy inputs and small amounts of chemicals for long-term
production stability and environmental adaptation. The purpose of this study was to investigate the effect of
different cropping system management on yield, yield components and weed diversity in potato cultivation.

Materials and Methods
This experiment was conducted during the two years of 2015-2016 and 2016-2017 in the farm of RanFiroozkooh Cooperation Ltd., located at 10 km east of city of Firoozkooh city. The experiment was conducted as
split plot arrangement based on a randomized complete block design with four replications. In this research,
various agricultural management assigned to the main plots and weeding and no-weeding operations were
allocated to the sub plots. Cropping systems include the high input, medium input, low input and ecological. At
the early June, the potato seed tubers were planted in plots of 15 × 6 m (with a distance of 70 cm between the
rows, 22 cm on the rows) in all cropping systems. At the end of the growing season (Oct, 1) potato tubers were
harvested. Data were analyzed using SAS 9.1 and figures were prepared using MS-EXCEL software.

Results and Discussion
Mean comparisons showed that the highest single tuber weight (87.6 g) obtained from high input system,
which was 26% higher than the low input system. The results also indicated that the weight of single tuber was
increased with increasing weed control, so that the highest rate of this trait was obtained from weeding
treatments. In the ecological system, the yield of the tuber in the weed control treatment was significantly
different than the weedy treatment. The highest amount of tuber yield was resulted in the high input system and
in weeding treatment which was significantly higher than the ecological system and the weedy treatment. In the
high input system, more access to nutrients (NPK) resulting in improved yield and growth component. The
phosphorus used in the high input system has different roles such as cell division, fertilization and development
of reproductive organs. This can improve root and tuber development and increase water absorption and
nutritional elements. Another reason for the increased yield in medium and high-input cropping systems could be
assigned to the reduction of weed density in these systems. Means comparison showed that the nitrogen content
of tuber in the high input system was 1.34%, which was higher than the low input system by 13%. The highest
level of this trait was obtained in weeding. Plants grown in the high-input system stored more of nitrogen in their
tissues due to the higher input of nitrogen fertilizer. Dzida and Jarosz (2006) reported that in a greenhouse
experiment, the application of nitrogen fertilizer had a positive effect on nitrogen accumulation in the shoots of
1- Ph.D. Student of Agroecology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2- Professor, Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
(*- Corresponding Author Email: jahan@ferdowsi.um.ac.ir)
DOI: 10.22067/jcesc.2021.72397.1086

0420  تابستان،0  شماره،02  جلد،نشریه پژوهشهای زراعی ایران

081

savory (Satureja hortensis). On the other hand, Derakhshan et al. (2018) stated that increasing nitrogen fertilizer
is not only not beneficial to the crop, but also complicates the weed problem, in which case weeds absorb
nutrients faster and more than the crop. There was a negative correlation between increasing the use of inputs
and Shannon-Wiener index, so that ecological system (1.32), which was without the use of inputs, had the
highest rate of this index and the lowest one was observed in the high input system (0.87). The main reason for
the loss of biodiversity in conventional farms compared with low and ecological systems seems to be the
intensification of agricultural operations, which is associated with excessive consumption of inputs, including
herbicides.

Conclusion
In general, the results of this study showed that with increasing input, yield and yield components of potatoes
increased. The results also showed that the highest amount of nitrogen was observed in tubers, potato shoots and
also in weed tissues in the high input system and therefore it can be suggested that more use of chemical
fertilizers has resulted in more nitrogen storage in different plant tissues. On the other hand, with the decrease in
the input in ecological and low-input systems, the amount of Shannon-Wiener diversity index increased so that
the highest amount of this index was observed in ecological and low-input systems. Considering the reduction of
environmental pollution in ecological systems, it seems that such systems are environmentally friendly and if
such services can be valued, the ecological system will be more superior compared with the conventional ones.
Keywords: Ecological, High input, Medium input, Shannon-Wiener, Weeding
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چکیده
بهمنظور بررسی تاثیر روشهای مدیریت مختلف زراعی بر عملکرد ،اجزای عملکرد و شاخص تنوع علفهای هرز در مزرعه سیبزمینی (Solanum
 ،)tuberosumآزمایشی بهصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در دو ساا زراعای  0950-59و -50

 0959در اراضی شرکت ران -فیروزکوه واقع در شهرستان فیروزکوه اجرا شد .عامل کرت اصلی چهار نظام زراعی شامل  -0پرنهاده -8 ،متوسط نهااده،
 -9کم نهاده و  -0اکولوژیک (عدم استفاده از کود شیمیایی ( تأمین عناصر غذایی ماورد نیااز ایااه از طریار کااربرد کمبوسات باه میازان  06تان در
هکتار،آمادهسازی زمین با استفاده از کارار و بیل دستی انجام شد) .مدیریت علفهای هرز در دو سطح وجین و عدم وجین بهعنوان عامل کرت فرعی در
نظر ارفته شد .نتایج نشان داد که بیشترین میزان وزن تک غده و محتوای نیتروژن غده بهترتیب با  28/0ارم و  0/90درصد ،همچنین بیشاترین تداداد
غده ( ،)0/0وزن غده در تک بوته ( 099ارم) ،وزن غده در متر مربع ( 0/98کیلوارم) ،عملکارد ( 09806کیلاوارم) و محتاوای نیتاروژن سااقه و بار
سیبزمینی ( 0/00درصد) در تیمار نظام پرنهاده و وجین علفهای هرز ازارش شد .از طرف دیگر ،بیشترین میزان شاخص تنوع شاانون-وینار ( )0/98و
درصد نیتروژن علفهای هرز ( 8/90درصد) بهترتیب از نظامهای اکولوژیک و پرنهاده بهدست آمد .بهطور کلی ،با در نظر ارفتن خصوصایات عملکارد و
اجزای عملکرد ،نظام کشت پرنهاده و وجین علفهای هرز بهعنوان تیمار برتر توصیه میشود.
واژههای کلیدی :اکولوژیک ،پرنهاده ،شانون-وینر ،متوسط نهاده ،وجین علف هرز

مقدمه

0

سیبزمینی ) (Solanum tuberosum L.محصولی است که بدد
از انااادم ) (Triticum aestivum L.و ذرت )(Zea mays L.
بیشترین استرش را در جهان دارد که در بیش از  006کشاور جهاان
تولید میاردد .سیبزمینی یکی از با ارزشتارین محصاو ت غاذایی
محسوب مایااردد و در قیییات هایح محصاولی در میایساه باا آن
ظرفیت تولید انرژی در واقد سطح را ندارد و به دلیال عملکارد باا ،
اهمیت خاصی در بین محصو ت کشاورزی دارد .در اکثار کشاورها و
بهخصوص کشورهای در قا توسده ،سیبزمینی سهم مهمی از جیره
غذایی را تشکیل میدهد (.)Coulibali et al., 2020
 -0دانشجوی دوره دکتری اارواکولاوژی ،دانشاکده کشااورزی ،دانشاگاه فردوسای
مشهد ،مشهد ،ایران
 -8استاد اروه ااروتکنولوژی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشاهد،
ایران
)Email: jahan@ferdowsi.um.ac.ir
(* -نویسنده مسئو :
DOI: 10.22067/jcesc.2021.72397.1086

از طرف دیگر ،نظامهای زراعی رایج بر اهداف کوتاه مدتی چاون
سود و عملکرد با تأکید دارند و هزینه نگهداری آنها به دلیل استفاده
از نهادههای خارجی مانند کودها و آفتکشهای شیمیایی قداکثر بوده
و در صورت عدم مصرف نهادههای خارجی ،عملکرد به میازان زیاادی
کاهش مییابد ( .)Vakilpoor and Babania, 2016rدر نظامهاای
زراعی رایج ،کاهش قاصلخیزی خاک ،استفاده ایاهان از ذخایر خاک
بدون جایگزینی مناسب و کافی ،باعث کاهش توان تولیدی محصو
میاردد .در این اونه نظامهای زراعی ،اساتفاده اساترده از کودهاای
شیمیایی بهعناوان ساریعتارین راه جباران کمباود عناصار غاذایی و
قاصلخیزی خاک مدرفی میااردد .باه دلیال کااربرد زیااد کودهاای
شیمیایی در خاک ،عملکارد در واقاد ساطح افازایش ماییاباد ،ولای
چرخههای طبیدی عناصر غذایی و تثبیت بیولوژیکی نیتروژن و دیگار
عناصر کاهش مییابد ،بنابراین مواد آلی موجود در خاک نیز در قداقل
میزان خود قرار میایرند ( .)Shah and Wu, 2019نظامهای زراعی
رایج که عمدتاً به مصرف نهادههای شیمیایی متکی هستند منجار باه
بروز مشکالت عمده زیستمحیطی ،آلودای هوا و آب و خاک بهوسیله
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آفتکشها و کودهای شیمیایی ،تکه تکه شدن زیستگاهها و ناابودی
قیات وقش ،کاهش تنوع زیستی کشاورزی ،افزایش سیل ،خشکسالی
و طوفان ،فرساایش خااک و تخریاب مناابع آب و خااک و افازایش
میاومت آفات و بیماریها به انواع سموم شیمیایی و افزایش اازهاای
الخاناهای اردیاده اسات کاه ایانهاا تنهاا بخشای از مشاکالت
زیستمحیطی ناشی از کشاورزی رایج مبتنی بار مصارف نهاادههاای
شیمیایی میباشند .درقالیکه نظامهای کشاورزی پایدار ،سیستمهایی
هستند که برای ثباات تولیاد در درازمادت و ساازااری محیطای ،بار
نهادههای کم انارژی و میاادیر کمای ماواد شایمیایی متکای هساتند
(.)Therond et al., 2017
در سا های اخیر استفاده از سیستمهای زراعی کم نهاده به منظور
ابداع شیوههای نوین در مدیریت و بهرهبرداری از منابع و دستیابی باه
اهداف کشاورزی پایدار ،جایگاه قابلتوجهی پیداکرده است .نظاامهاای
زراعی کم نهاده ،در میایسه با نظامهای زراعی رایج از کارآیی با تری
برخوردارند و پاووهشهاای متدادد انجاام ارفتاه در ساطح جهاان،
تأییدکننده این مطلب میباشد (Kulak et al., 2013, Giuliano et
) .al., 2016; Jahan et al., 2021; Amiri et al., 2022در
بسیاری از آزمایشهایی که در زمینهی کشاورزی پایدار انجاام ارفتاه
مدمو ً توجه کمتری به کیفیت تولید شاده اسات .بارای کااهش ایان
مخاطرات باید از منابع و نهادههایی استفاده کرد که عالوه بار تاأمین
نیازهای فدلی ایاه ،پایداری نظامهای کشاورزی در درازمدت را نیز به
دنباا داشاته باشاد (Trabelsi et al., 2016; Deytieux et al.,
) . 2016لذا تنها انتخابی که باقی مانده است قفظ دراز مدت بازدهی
زمینهای کشاورزی توأم با تغییر در الگاوی مصارف نهاادههاا اسات
( .)Rega et al., 2019قفظ بازدهی بلند مدت زمینهای کشااورزی
مستلزم تولید پایادار ماواد غاذایی مایباشاد .ایان پایاداری از طریار
بهکارایری اصو کشاورزی پایدار شامل تیویت و قفاظ فرآینادهای
اکولوژیک در نظامهای زراعی ،قابل قصو میباشاد (Trigo et al.,
).2021; Jahan et al., 2021
رقابت یکی از مهامتارین عاواملی اسات کاه روی ویواایهاای
ایاهان اثر میاذارد و ممکن است تأثیر آن به قدی باشد که شکل و
اندازه ایاهان را بهطور قابال تاوجهی تغییار داده و عملکارد آنهاا را
تحت تاثیر قارار دهاد ( .)Rodrigues et al., 2016ایاهاان از نظار
مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در پاسخ به محایط اطاراف خاود بسایار
اندطافپذیرند و این مسئله منجر به بروز پاسخهای متفااوتی از ساوی
ایاهاان مایشاود ( .)Kapczyńska and Stodolak, 2019رقابات
علفهای هرز با ایاه زراعای در اکوسیساتمهاای کشااورزی یکای از
تنشهای بیولوژیکی مهم است که ممکن است به شکلهای مختلفی
صورت ایرد و موجب کاهش شدید کارایی مصارف نیتاروژن شاود و
بنابراین کنتر آنها میتواند تأثیر زیاادی در افازایش تولیاد ایاهاان

زراعی داشته باشد .آزمایشهاای انجاام شاده نشاان داده اسات کاه
عملیات زراعی توانایی رقابتی ایاهان زراعی و علافهاای هارز را در
اکوسیستمهاای کشااورزی تغییار مایدهاد کاه در نتیجاه آن تاأثیر
علفهای هرز بر روی ایاهاان تغییار مایکناد ( Lehoczky et al.,
.)2009
علفهای هرز دارای فلور بسیار پویا و تغییرات دائمی بوده و ایان
تغییاارات از قااوانین قاااکم باار تااوالی اکولوژیااک تبدیاات ماایکننااد
( )Aynehband, 2019اارچه این ایاهان جاز ینفاک نظاامهاای
زراعی میباشند ،ولی به دلیل تأثیرات آنهاا بار رشاد ایااه زراعای و
بهویوه کاهش عملکارد ،باا اساتفاده از روشهاای مختلاف مادیریتی
کنتر میشوند (.)Aynehband, 2019
با توجه به افزایش مصرف نهادهها ،بهویوه نهادههای تجدیدناپذیر
در تولید محصو ت زراعی و همچنین آلودای زیستمحیطی ناشی از
کاربرد بیش از قد کودهای شیمیایی ،طراقی نظاامهاای منطبار باا
اصو اکولوژیکی و بهکارایری عناصر اکولوژیاک و تجدیدپاذیر و یاا
افزایش کارایی نهادههای مصرفی از اهداف نیل به سامت کشااورزی
پایدار میباشد .لذا هدف از این تحییر بررسای تااثیر مادیریت نظاام
زراعی بر عملکرد ،اجزای عملکرد و همچنین شاخص تنوع علفهاای
هرز در سیبزمینی بود.

مواد و روشها
این آزمایش در طی دو ساا زراعای  0950-59و  0959-50در
اراضی شرکت ران -فیروزکوه واقع در  06کیلومتری شرق شهرساتان
فیروزکوه با مختصات طو جغرافیایی  98درجه و  96دقییه شارقی و
عرض جغرافیایی  99درجه و  02دقییه شمالی ،باا ارتفااع  8696متار
اجرا شد .این منطیه به سبب دارا بودن زمستانهای سرد و طاو نی و
همچنین بهار خنک و تابستان مدتد  ،دارای اقلیم سارد و کوهساتانی
میباشد .دادههای هواشناسی طی دوره اجارای پاووهش در جادو 0
ارائه شده است.
آزمایش بهصورت اسبلیت پالت در قالب طرح بلاوکهاای کامال
تصادفی با چهار تکرار انجام شد .در این طرح ،مادیرتهاای مختلاف
نظام زراعی در کرت اصلی و وجین و عدم وجین علافهاای هارز در
کرتهای فرعی قرار ارفتند .نظامهای زراعی شاامل :نظاام پرنهااده،
متوسط نهاده ،کمنهاده و اکولوژیک بودناد -0 .نظاام پرنهااده شاامل
دوبار شخم عمیر (یک شخم در پاییز سا قبل و یک شخم در بهار)،
دو بار دیسک عمود بر هم ،یکباار لاولر و کااربرد کودهاای شایمیایی
( 896کیلوارم اوره 886-کیلوارم سوپر فسفات تریبل 56 -کیلاوارم
سولفات پتاسیم) بر اساس آزمون خاک بود.
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جدول  -0آمار هواشناسی (ماهانه) ایستگاه سینوپتیک فیروزکوه طی دوره آزمایش در سالهای  0954-59و 0959-59
Table 1- Meteorological statistics (monthly) of Firoozkooh synoptic station during the experimental period in 2015-2016
and 2016-2017

دمای حداقل

دمای حداکثر

Min temperature

Max temperature

دمای میانگین
Average
temperature

()C0

بارش

رطوبت نسبی

Rainfall
()mm

Relative humidity
()%

-17

-16

-17

-16

-17

-16

-17

-16

-17

-16

2016
-2

2015
-1.3

2016
29.2

2015
26.7

2016
15.2

2015
14.3

2016
5.9

2015
2.2

2016
47

2015
40

3.4

3.2

31.7

34.7

17.9

20.5

11.5

11.3

42

40

9.6

9.6

35.8

36.2

21.4

22.5

5.6

29.7

47

42

7.8

8.3

35.9

35.4

20.6

20.9

5.1

4.9

44

41

5.1

2.4

32

31.1

18.8

16.9

2.8

55

45

58

-1.1

0.3

29.2

26.1

12.4

13.5

0

35.1

47

57

 -8نظام متوسط نهاده شامل یک بار شخم در بهار ،دو بار دیسک
عمود بر هم یکبار لولر و اعما  %96کودهای شیمیایی ( 089کیلوارم
اوره 006-کیلوارم سوپر فسفات تریبل 09 -کیلوارم سولفات پتاسیم)
توصیه شده بر اساس آزمون خاک -9 ،نظام کامنهااده شاامل یکباار
شخم در بهار ،یکبار دیسک و یک ساوم مصارف کودهاای شایمیایی
( 29کیلوارم اوره 89-کیلوارم ساوپر فسافات تریبال 96 -کیلاوارم
سولفات پتاسیم) توصیه شده بر اسااس آزماون خااک باود -0 .نظاام
اکولوژیک که در آن هیحاونه کود شایمیایی باهکاار نرفات و تاأمین
عناصر غذایی مورد نیاز ایاه از طریر کاربرد کمبوست (طبار توصایه
آزمایشااگاه خاااکشناسای ،در نظااام اکولوژیاک میاادار مصاارف کااود
کمبوست  86تن در هکتار بود و از آنجاییکه در سا او استفاده از
کودهای آلی ،تنها  80درصد از نیتروژن موجود در آنها آزاد میشاود،
که این امر قاکی از آثار تجمدی کاربرد کود آلی میباشاد ( Mirlohi
 )et al., 2009برای تأمین میادار نیتاروژن ماورد نیااز در ساا او
بایستی سه برابر میدار توصیه شده اعما شود کاه میادار  06تان در
هکتار اعما شد) صورت ارفت .در این شیوه مدیریت نظام هیحاونه
عملیات خاکورزی با ماشینآ ت صورت نگرفته و آمادهسازی زماین
با استفاده از کارار و توسط بیل دستی انجاام شاد .تماامی کودهاای
فسفره ،پتاسه و یک ساوم کاود اوره طبار توصایه آزماون خااک در
نظامهای پر ،متوسط و کمنهاده قبل از کاشت اعما شده و بهوسایله
دیسک به زیر خاک برده شد .دو سوم بااقیماناده کاود اوره در قاین
عملیات داشت و همزمان با عملیات خاکدهی سیبزمینی اعما شد.
در نظام اکولوژیک همزمان با سایر نظامها عمل خااکدهای صاورت
ارفته ولی هیحاونه کود نیتروژن بهصورت سرک مصرف نشد.
کاشت سیبزمینی در سه نظام پر ،متوسط و کمنهاده با استفاده از
دستگاه سیبزمینی کار چهار ردیفه خطیکار اتوماتیک (ساخت شرکت
سبز دشت ،اصفهان) انجاام شاد ولای در نظاام اکولوژیاک ایان کاار
بهصورت دستی انجام شد .عملیات کاشت سیبزمینی از اوایل خارداد

ماه
Month

اردیبهشت ()April
خرداد ()May
تیر ()June
مرداد ()July
شهریور ()August
مهر ()September

هر دو سا با ارم شدن تدریجی هوا در کرتهایی به ابداد  0×09متر
با فاصله بین ردیف  86و روی ردیف  88سانتیمتار و در  2ردیاف در
تمامی نظامها انجام شد .عمر کاشات غاده در تماامی کارتهاا 00
سانتیمتر در نظر ارفته شد .در هر کرت اصلی نظام ،دو کرت فرعای
دارای  0ردیف (با مساقت  09متر مربع) مربوط به تیمار علاف هارز و
 0ردیف مربوط به تیمار عدم علف هرز بود .کنتر علفهاای هارز در
کرتهای بدون علف هرز ،همه نظامها توسط وجین دستی انجام شاد
و هیحاونه سم علفکش بهکار نرفت .علفهای هرز مشاهده شده در
مزرعه طی دو سا زراعی و در نظامهای زراعای در جادو  8نشاان
داده شده است .عملیات وجین دساتی در دو نوبات ( 02تیرمااه و 09
مرداد) صورت پذیرفت.
آبیاری قداکثر یک هفته پس از کاشت بوده و به فاصله هر هفتاه
یکبار بهصورت نشتی انجام شد .بهمنظور اجتناب از مخلوط شادن آب
کرتها با یکدیگر ،برای هر تکرار جوی آبیاری جدااانه در نظر ارفته
شد .رقم سیبزمینی مورد استفاده ،رقم ااریاا کاالس  SEو از منشاأ
مینی تیوبر بوده و از غدههای کالس مادری استفاده شد .مینای تیاوبر
(کالس )Sنیز سا قبل باا تهیاه ایاهچاههاای ماورد نیااز از مرکاز
تحیییات اصفهان ،توسط شرکت ران تولید اردید .آاریا رقمای نیماه
دیااررس بااوده و دوره خااواب طااو نی دارد ( Hassanpanah and
.)Hassanabadi, 2011
قبل از انجام آزمایش ،به منظور تدیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی
خاک و هم چنین تدیین میدار کودهاای شایمیایی در نظاامهاای پار،
متوسط و کمنهاده ،از عمر  6-96سانتیمتری خااک محال آزماایش
نمونهبرداری و به آزمایشگاه خاک شناسی ارسا شاد .همچناین یاک
نمونه از کمبوست بهمنظور تدیین میدار عناصار موجاود بارای بارآورد
میدار اعما آن در نظاام اکولوژیاک نیاز باه آزمایشاگاه ارساا کاه
اطالعات آنها بهترتیب در جداو  9و  0ارائه شده است.
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جدول  -0میانگین تعداد انواع علف هرز طی پنج دوره نمونهبرداری در نظام های مختلف زراعی در سالهای زراعی  0954-59و 0959-59
Table 2- Average number of weed species during five sampling periods in different cropping systems in 2015-16 and 2016-17
cropping years

سلمه

علف شور

کنگر

پیچک

Salsola

Cirsium vulgare

Convolvulus

Chenopodium
album
1716-2015
2016

تاج خروس
Amaranth
172016

162015

172016

162015

172016

162015

172016

162015

6.2

24.2

26

2.2

0.6

4.6

5.6

7.7

20.5

6.8

17

16.2

1.2

1.7

3.4

2.2

6.1

2.2

9.2

14.4

30.6

2.6

5.4

4.4

3

4.3

6.6

8

8.2

19.6

26.8

1

2.2

2.6

4

4.5

9.8

5.4

7.8

18.2

Cropping
systems

اکولوژیک
Ecological

پرنهاده
High input

متوسط نهاده
Medium input

کمنهاده
Low input

جدول  -9خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل اجرای آزمایش
Table 3- Soil chemical and physical characteristics of the experimental site
EC
Soil texture
)Available nitrogen (%) P (ppm) K (ppm) pH )dS m-1( OC (%
0.87

1.13

7.54

270

0.07

8.8

لوم سیلتی ()Silt loam

جدول  -4نتایج تجزیه شیمیایی کود کمپوست
)K (%

)P (%

1

0.45

Table 4- Chemical decomposition of compost fertilizer
EC
Sample specifications pH
))dS m-1( O.C (%) O.M (%) N (%
1.72

32.3

در پایان فصل رشاد و رسایدای کامال غادههاای سایبزمینای
بهمنظور تدیین عملکرد و اجزای آن ،محصو و اندام هاوایی واقاع در
یک متر مربع از هر کرت با رعایت اثر قاشیه توساط دسات باهطاور
کامل و بدون آسیبدیدای در تاریخ  06مهرماه برداشت شد .غادههاا
داخل پاکت ریخته شده و به آزمایشگاه منتیال شادند و بداد از پااک
کردن از مواد زائد و خاک ،اقدام به شمارش و توزین غدهها شد.
برای تدیین تنوع علف های هرز از شاخص شاانون-وینار (رابطاه
( ))0استفاده شد (.)Shannon and Weiner, 1949
∑
()0
در این رابطاه  :niتداداد افاراد اوناه iام و  :Nتداداد کال افاراد
می باشد .همچنین برای اندازهایری میدار نیتروژن بافتهای مختلاف
سیبزمینی و همچنین علفهای هرز مزرعاه ،در پایاان فصال رشاد،
قبل از برداشت ،میدار نیتروژن موجود در اندامهای هوایی و غدههاای
سیبزمینی و اندامهای هوایی علفهای هرز باه روش کجلادا و باا
اسااتفاده از دسااتگاه میکروکجلاادا ( AOAC official method

18.8

4.33

7.39

Compost

] )Horwitz and Latimer, 2005( )968.06 [4.2.04انادازهایاری
شد.
آزمون نرما بودن دادههاا باا رویاه تاک متغیاره ()univariate
نرمافزار  SASانجام شاد و نتاایج قاصال باه روش شااپیرو-ویلاک
( )shapiro-wilkنشان داد تمامی صافات دارای توزیاع نرماا باوده
است (جدو  .)9با توجه به اثباات همگان باودن واریانس خطاهاای
آزمایشی ،دادهها مورد تجزیه مرکب قرار ارفتند .برای تجزیاه مرکاب
عامل بلوک بهعنوان اثر تصادفی و عوامل نظام زراعی و مدیریت علف
هرز بهعنوان اثر ثابت در نظر ارفته شدند .همچنین ،از آنجاایی کاه
مزرعه تحیییاتی فوق از لحاظ بانک بذر غنی میباشد نتایج نشان داد
فراوانی علف هرز در تمامی تیمارها از توزیع یکنواختی برخوردار بود و
ضریب تغییرات آن زیر  86درصاد باود (جادو  .)0تجزیاه و تحلیال
دادهها و رسم شکلها با اساتفاده از نارمافزارهاای  SAS 9.1وMS-
 Excelانجام ارفت .میایسه میاانگینهاا باا اساتفاده از آزماون چناد
دامنهای دانکن و در سطح اقتما پنج درصد انجام شد.
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بهره ور و همکاران ،اثر مدیریت نظام زراعی بر عملکرد ،اجزای عملکرد و شاخص تنوع علفهای هرز در تولید سیبزمینی

جدول  -9نتیجه آزمون بررسی نرمالیتی ویژگیهای مورد مطالعه سیبزمینی بر اساس آزمون شاپیرو-ویلک
Table 5- The result of normality test for potato characteristics based on the Shapiro-Wilk Test

شاخص تنوع

نیتروژن

شانون-وینر

تعداد غده (در

وزن تک

ShannonWiener
diversity
index

علف های

بوته)

غده

هرز
Weed
nitrogen

Number of
tubers (in
)plant

Single
tuber
weight

0.973ns

0.976ns

0.984ns

0.991ns

وزن غده ها

وزن غده ها

در تک بوته

در متر مربع

The
weight of
tubers in
a single
plant

The
weight of
tubers in
square
meters

0.986ns

0.990ns

نیتروژن

نیتروژن
عملکرد
Yield

0.985ns

ساقه و برگ

غده
Tubers
nitrogen
content

Stem and
leaf
nitrogen
content

0.980ns

0.987ns

تست
Test

شاپیرو-
ویلک
ShapiroWilk

 **, *, nsبهترتیب عدم مدنیداری ،مدنیداری در سطح اقتما  9درصد و مدنیداری در سطح اقتما یک درصد
()ns, *, **: represent non-significant, significant at p ≤ 0.05 and p ≤0.01, respectively
جدول  -9درصد فراوانی انواع علف هرز در نظام های مختلف زراعی در سال های زراعی  0954-59و 0959-59
Table 6- Percentage of frequency of weed types in different cropping systems in 2015-16 and 2016-17 cropping years

سلمه

علف شور

کنگر

پیچک

Salsola

Cirsium vulgare

Convolvulus

Chenopodium
album

تاج خروس
Amaranth

17-

16-

17-

16-

17-

16-

2016

2015

2016

2015

2016

2015

4.40

1.36

9.37

8.79

21.43

32.80

15.23

2.76

4.77

8.39

5.77

18.38

5.84

23.94

39.23

2.83

5.42

7.24

5.57

12.77

11.63

22.46

17.05

48.91

4.99

11.15

10.85

9.80

22.22

18.87

15.55

15.62

52.15

50.28

18.2

15.9

18.4

10.9

18.1

16. 7

14.3

17.7

11.6

14.1

نتایج و بحث
اجزای عملکرد

تجزیااه واریااانس دادههااا نشااان داد کااه اثاار اصاالی علااف هاارز
( )p ≤ 0.01و اثر متیابل نظام و علف هرز ( )p ≤ 0.05بر تدداد غاده
مدنیدار بودند( .جدو  .)8بیشترین میزان این صفت در شرایط وجین
علف هرز ( 9/59عدد) قاصل شد که نسبت به شرایط عدم وجاین 98
درصد بیشتر باود (شاکل  .)0همچناین ،در باین تیمارهاای آزماایش
بیشترین تدداد غاده ( 0/08عادد) در تیماار نظاام پرنهااده کاه در آن
کنتر علفهای هرز صورت ارفت بهدست آمد کاه باه میازان 09/9
درصد نسبت به نظام پرنهاده که در آن علف هرز کنتار نشاد تداداد
غده بیشتر بود (جدو .)2

17-

16-

2016

2015
45.98

17-2016

16-2015
11.05

50.55
46.52

44.37
54.57

Cropping
systems

اکولوژیک
Ecological

پرنهاده
High input

متوسط نهاده
Medium input

کم نهاده
Low input

ضریب تغییرات ()%
)C.V (%

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات اصلی نظاام و مادیریت
علف هرز ( ،)p ≤ 0.01تااثیر مدنایداری بار وزن تاک غاده داشاتند
(جدو  .)8وزن تک غده در شرایط کشت پرنهاده  28/0ارم اازارش
شد که نسبت به کشت در شرایط کمنهاده به میزان  80درصد بیشاتر
بود (شکل  .)8همچنین نتایج قاکی از آن است که با کنتر علفهای
هرز بر میزان وزن تک غده افزوده شد ،به طوریکه بیشاترین میازان
این صفت در شرایط وجین علف هارز ( 28/0اارم) باهدسات آماد و
کمترین میدار این صفت در شرایط عدم وجاین ( 08/9اارم) قاصال
شد که تفاوت بیشترین و کمتارین میادار آنهاا برابار باا  96درصاد
میباشد (شکل .)9
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 اجزای عملکرد و شاخص تنوع علفهای هرز در تولید سیبزمینی، اثر مدیریت نظام زراعی بر عملکرد،بهره ور و همکاران
7
a

Number of tubers

تدداد غده

6
5

b

4
3
2
1
0
Free weeds

weedy

کنتر علف هرز
Weed control

 اثر تیمار علف هرز بر تعداد غده سیبزمینی-0 شکل
. با یکدیگر تفاوت آماری مدنیدار ندارند، در سطح اقتما پنج درصد،میانگینهای دارای قروف مشترک
Figure 1- The effect of weed treatment on the number of potato tubers
Means followed by the same letter(s) are not significantly different (p≤0.05).

 مقایسه میانگین اثرات متقابل نظام × علف هرز صفات مختلف تحت تاثیر تیمارهای مختلف-8 جدول
Table 8 -Mean comparison of interactions of cropping systems × weed on different traits influenced by different treatments

اثرات متقابل

نظام زراعی

علف هرز

Interactions

Cropping system

Weed

بدون علف هرز
اکولوژیک

Free weeds

Ecological

با علف هرز

Cropping systems * Weed

weedy

بدون علف هرز
پرنهاده

Free weeds

High input

با علف هرز
weedy

بدون علف هرز
متوسط نهاده

Free weeds

Medium input

با علف هرز
weedy

بدون علف هرز
کمنهاده

Free weeds

Low input

با علف هرز
weedy

وزن غده ها در

وزن غده ها در

تک بوته

متر مربع

Number of
tubers

The weight
of tubers in a
single plant
(g)

The weight of
tubers in
square meters
(kg)

Yield
(kg.ha-1)

Stem and
leaf
nitrogen
(%)

5.75b

468.2c

3.27c

32778c

1.38ab

4.25c

273.2d

1.91d

19218d

1.29bc

6.62a

653a

4.75a

45710a

1.41a

4c

302d

2.11d

21140d

1.28cd

5.62b

511.6b

3.58b

35814b

1.30bc

4.5c

300.5d

2.1d

21035d

1.19de

5.75b

440.7c

3.08c

30853c

1.29bc

4.62c

285.7d

2.0003d

20003d

1.1e

تعداد غده

. با یکدیگر تفاوت آماری مدنیدار ندارند، در سطح اقتما پنج درصد،* میانگینهای دارای قروف مشترک
Means followed by the same letter(s) are not significantly different (p≤0.05).

نیتروژن
عملکرد

ساقه و برگ
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100
b

bc

c

80
60
40
20

وزن تک غده
)The weight of single tuber (g

a

0
medium input

low input

ecological

high input

نظامهای زراعی
Cropping systems
شکل  -0اثر مدیریت های مختلف نظام بر وزن تک غده سیبزمینی
میانگینهای دارای قروف مشترک ،در سطح اقتما پنج درصد ،با یکدیگر تفاوت آماری مدنیدار ندارند.
Figure 2- The effect of different systems management on the weight of a single potato tuber
Means followed by the same letter(s) are not significantly different (p≤0.05).

100
80
b
60
40
20

وزن تک غده
)The weight of single tuber (g

a

0
Free weeds

weedy

کنتر علف هرز
Weed control
شکل  -9اثر سطوح کنترل علف هرز بر وزن تک غده سیبزمینی
میانگینهای دارای قروف مشترک ،در سطح اقتما پنج درصد ،با یکدیگر تفاوت آماری مدنیدار ندارند.
Figure 3- Effect of weed control levels on the weight of a single potato tuber
Means followed by the same letter(s) are not significantly different (p≤0.05).

وزن غده ها در تاک بوتاه نیاز تحات تااثیر اثارات سااده نظاام،
علفهای هرز ( )p ≤ 0.01و همچنین اثرات متیابل مادیریت نظاام و
کنتر علفهای هرز ( )p ≤ .01قرار ارفت (جادو  .)8باا توجاه باه
نتایج ،بیشترین میزان وزن غده در تاک بوتاه در نتیجاث اثار متیابال
مدیریت نظام پرنهاده و بدون علف هرز ( 099اارم) قاصال شاد کاه

نسبت به کمتارین میادار ایان صافت کاه در تیماار مادیریت نظاام
اکولوژیک و عدم کنتر علف هرز بهدست آمد ،به میزان  095درصاد
بیشتر میباشد (جدو .)2
وزن غده در متر مربع نیز تحت تاثیر اثرات ساده نظام و علف هرز
( )p ≤ 0.01و اثر متیابل مدیریت نظام و ساطوح کنتار علاف هارز
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( )p ≤ 0.01قرار ارفت (جدو  .)8با توجه به نتایج ،وزن غده در متار
مربع ،در تمام تیمارهای کنتر علف هرز نسبت به عدم کنتر آنهاا
برتری محسوسی داشت .بیشترین میزان این صافت باه میازان 0/98
کیلوارم در تیمار پرنهاده و در شرایط بدون علف هرز بهدست آمد کاه
نسبت به کمترین میزان این صفت کاه در نظاام اکولوژیاک و وجاود
علفهای هرز بهدست آمد به میزان  005درصد بیشتر اسات (جادو
.)2
اجزای عملکرد سیبزمینی تحت تاثیر اعما مدیریت ،ژنوتیا و
محیط واقع میشوند و اغلب در توجیه علت کاهش یا افزایش عملکرد
مورد استفاده قرار میایرند .محیط بر توانایی یک ایاه از نظار ظااهر
ساختن توان بالیوه ژنتیکی اثر میااذارد .همچناین مادیریت زراعای
نادرست ،آب ،عناصر غذایی ،دما ،نور و سایر عوامل محیطای نیاز باه
میزان نامناسب میتوانند یک یا چند جز از اجزای عملکرد را کااهش
دهند ).(Moeini et al., 2020; Amiri et al., 2022

عملکرد
عملکرد غده تحت تاثیر اثرات اصلی مدیریت نظاام و علافهاای
هرز ( )p ≤ 0.01و همچنین اثرات متیابل نظام و سطوح کنتر علاف
هرز ( )p ≤ 0.01مدنیدار بود (جادو  .)8نتاایج نشاان داد ،در نظاام
اکولوژیک ،عملکرد غده در سطح کنتر علاف هارز نسابت باه عادم
کنتر علف هرز ،بهطور چشمگیری تفااوت داشات .بیشاترین میادار
عملکرد غده در نظام پرنهاده و در شرایط عدم وجود علافهاای هارز
( 09806کیلوارم در هکتار) بهدست آمد کاه باه میازان  092درصاد
نسبت به نظام اکولوژیک و وجود علف هرز عملکرد غاده بیشاتری را
دارا بود (جدو .)2
در سیستم باا ورودی باا  ،دسترسای بیشاتر باه عناصار غاذایی
( )NPKمنجر به بهبود عملکرد و مولفه رشاد شاد ( Jalilian et al.,
 .)2017فسافر ماورد اساتفاده در سیساتم پرنهااده دارای نیاشهاای
متفاوتی از جمله در تیسیم سلولی ،لیاح و توسده اندامهای تولید مثال
است .این میتواند توسده ریشه و غده را بهبود بخشاد و جاذب آب و
عناصاار غااذایی را افاازایش دهااد ( .)Marschner, 2002همچنااین،
مشخص شده اسات کاه سانبله بارنج ( )Delmotte et al., 2011و
اجزای عملکرد اندم ( )Hildermann et al., 2009در سیستم زراعی
پرنهاده افزایش یافته اسات .نتاایج تحیییاات ناصاریراد و همکااران
( )Naseri Rad et al., 2019روی ایاه کلزای زمستانه نشان داد که
بیشترین میدار اجزای عملکرد در مادیریت پرنهااده و متوساط نهااده
نظامهای زراعی بهدست آمد که در میایسه با نظام زراعای کامنهااده
دارای اختالف مدنیداری بود .این محییان بیان داشاتند کاه از جملاه
د یل پایین بودن اجزای عملکرد در شرایط کامنهااده مایتاوان باه
آماده ساازی نامناساب بساتر کاشات و در نتیجاه عادم یکناواختی در
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جوانهزنی و استیرار ایااه اشااره کارد (.)Naseri Rad et al., 2019
همچنین محییین دیگری اازارش کردناد کاه خااکورزی در نظاام
زراعی پر نهاده به دلیل افزایش نفوذپذیری ،کاهش جارم مخصاوص
ظاهری و تأمین بیشتر عناصر غذایی ،رشاد ایااه افازایش یافتاه و در
نتیجه اجزای عملکرد بهباود ماییاباد ( Dawelbeit and Babiker,
 .)1997در مطالداه علیازاده و عالماه ( Alizadeh and Alameh,
 )2015مشخص شد که باا افازایش شادت خااکورزی و در نتیجاه
توسده ریشه و جذب عناصر غذایی ،اجزای عملکرد کلازا (Brassica
) napus L.افزایش یافت.
برادی ( )Brady, 1990و آابده ( )Agbede, 2006دریافتند کاه
تراکم توده خاک (وزن مخصوص ظاهری) بهطور کلای در یاههاای
پایینتر بیشتر است .این به دلیل میزان کمتر ماواد آلای ،نفاوذ کمتار
ریشه و تراکم ناشی از وزن یههای با یی است .یافتههاا نشاان داد
که  pHخاک ،کربن آلی ،کل فسفر و نیتروژن موجود ،کلسیم ،پتاسیم
و منیزیم قابل تباد در یه سطحی خاک ( 6تا  09سانتیمتر عمار)
بیشتر از یههای زیرین (عمار  09تاا  96و  96تاا  09ساانتیمتار)
میباشد ،که دلیل آن غلظت بیشتر ماواد آلای در یاههاای ساطحی
خاک نسبت به یههای زیر خاک میباشد ،زیرا مواد آلی تدیینکنناده
نهایی باروری خاک در اغلاب خااکهاای منااطر ارمسایری اسات
( .)Kadiri et al., 2021عملکرد غده در نظامهای کشت اکولوژیاک
و کمنهاده نسبت به نظام کشت پرنهاده کمتر بود ،کاه مایتواناد باه
دلیل تفاوت در شدت خاکورزی در نظامهای مختلف باشد ،به طوری
که نظامهایی که بدون خاکورزی و یا خاکورزی قداقل بودند دارای
عملکرد غده کمتری بودند که این کاهش را میتوان به تراکم زیااد و
تخلخل کمتر خاک نسبت داد .نتایج این تحییر با مشاهدات آنیکوه و
اوبوچی ( )Anikwe and Ubochi, 2007همخوانی دارد که اازارش
کردند تراکم زیااد خااک و تخلخالپاذیری کمتار آن عملکارد غاده
سیبزمینی شیرین را کاهش میدهد .کاهش عملکرد غده سیبزمینی
با افزایش تراکم خاک نشاندهنده شرایط نامطلوب برای توساده غاده
سیب زمینی به دلیال تخلخال کام اسات .در آزمایشای کاه بار روی
سیبزمینی شیرین ( )Ipomoea batatasصورت ارفت ازارش شاد
که با وجود اینکه سیستم بدون خاکورزی ،باعث میشاود محتاوای
رطوبتی و عناصر غذایی در یاه باا یی خااک افازایش یاباد ،ولای
محتوای عناصر غذایی غده و عملکرد در این شرایط به دلیل افازایش
جرم مخصوص ظاهری کاهش پیدا کرد ( .)Agbede, 2010از دیگار
د یل افزایش عملکرد ایاهان در نظامهای زراعی متوسط و پرنهااده
میتوان به کاهش تراکم علفهای هرز در این نظاامهاا اشااره کارد.
خرمد و همکاران ( )Khorramdel et al., 2009ازارش کردند که
اارچه مدیریت سیستم پرنهاده به دلیل عملیات خاکورزی وسیعتار و
مصرف کود شیمیایی سبب تحریک و شکستن خواب بذر علافهاای
هرز و در نتیجه جوانهزنی یکنواخت ایاهان هرز در طو فصال رشاد
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خواهد شد ،ولی مصرف علفکش بهعنوان یکی از نهاادههاای بسایار
موثر در تغییرات جمدیت علفهای هرز باعث کاهش چشمایر تاراکم
این ایاهان شد.
نتایج آزمایشی که برا و همکاران ( )Bera et al., 2015بار روی
کنتر علفهای هرز مزرعه سیبزمینی انجاام دادناد نشاان داد کاه
کنتر علفهای هرز در میایسه با عدم کنتر آنها عملکرد غده را به
میزان قابلتوجهی افزایش داد .این محییاان بیاان داشاتند کاه عادم
کنتر علفهای هرز عملکرد غده را به میزان  98درصد کاهش داد و
از طرف دیگر ،با اتخاذ شیوههاای مادیریت علافهاای هارز ،میازان
عملکرد غدههای سیبزمینی به میزان  00تا  80درصد افزایش یافات
( .)Bera et al., 2015روند کاهش عملکرد غده سیبزمینی میتواند
مربوط به سایهاندازی علفهای هرز بار روی بوتاه سایبزمینای و در
نهایت کاهش اجزای عملکرد سیبزمینی باشاند .منادنی و همکااران
( )Mondani et al., 2011ازارش کردند که با افازایش طاو دوره
تداخل علفهای هرز ،عملکرد نهایی غده سیبزمینی کاهش مییاباد.
همچنین به نظر میرسد که وجود علفهای هرز در مزارع سیبزمینی
باعث افزایش رقابت بین
اونهای شده و فشار زیستتوده علفهای هرز منجار باه کااهش
عملکرد سیبزمینی شده است.
نیتروژن ساقه و برگ ،غده و علف هرز

تجزیه واریانس نشان داد که اثرات اصلی روش مادیریت نظاام و
سطح کنتر علف هرز ( ،)p ≤ 0.01اثار مدنایدار بار نیتاروژن غاده
داشتند (جدو  .)8میایسه میانگین ها نشان داد که نیتاروژن غاده در
مدیریت پرنهاده  0/90درصد بود که نسبت به مدیریت کامنهااده باه
میزان  09درصد بیشتر بود (شاکل  .)0همچناین نتاایج قااکی از آن
است که با کنتر علفهای هرز بر میزان نیتروژن غده افزوده شد ،به
طوریکه بیشترین میزان این صفت در شرایط وجین علف هرز (0/90
درصد) بهدست آمد و کمترین میدار این صفت در شرایط عدم وجاین
( 0/80درصد) قاصل شد که تفاوت بیشترین و کمتارین میادار آنهاا
برابر با  00درصد میباشد (شکل .)9
نیتروژن ساقه و بر نیز تحت تاثیر اثرات ساده مدیریت نظاام و
سطوح کنتر علفهای هرز ( )p ≤ 0.01و همچناین اثارات متیابال
نظام و علفهای هرز ( )p ≤ 0.01قرار ارفت (جدو  .)8با توجاه باه
نتایج ،بیشترین میزان نیتروژن ساقه و بر در اثر متیابل نظام پرنهاده
و بدون وجود علف هارز ( 0/00درصاد) قاصال شاد کاه نسابت باه
کمترین میدار این صفت که در تیمار نظام کامنهااده و عادم کنتار
علف هرز بهدست آمد ،به میزان  82درصد بیشتر میباشد (جدو .)2
درصااد نیتااروژن موجااود در علاافهااای هاارز فیااط تحاات تاااثیر
روشهای مدیریت نظام زراعی ( )p ≤ 0.01قرار ارفت (جدو  .)2باا

توجه به نتایج ،استفاده بیشتر از نهادهها باعث افزایش درصد نیتاروژن
در علفهای هرز مزرعه سیبزمینی شد به طوریکه بیشترین میازان
این صفت در تیمار نظام پرنهاده به میزان  8/90درصد ازارش شاد و
کمترین میزان این صافت در نظاام اکولوژیاک  0/8درصاد نیتاروژن
قاصل شد که تفاوت بیشترین و کمترین درصد نیتروژن برابار باا 95
درصد میباشد (شکل .)0
نتایج تحییا ر قاضار نشاان داد کاه مصارف کاود نیتروژناه اثار
مدنیداری بر میزان نیتروژن اندام هوایی ،غاده و همچناین نیتاروژن
موجود در بافت علفهای هرز داشت که میتوان چنین نتیجه ارفات
که ایاهان رشد یافته در نظام پرنهااده باه دلیال ورودی بیشاتر کاود
نیتروژنه ،میزان بیشتری از آن را در بافتهای خود ذخیره کردند .وجود
رابطه مستییم بین محتوای نیتروژن بافتهای ایاهی و کود نیتاروژن
مصرفی در مطالداات متدادد اازارش شاده اسات .دزیادا و جااروس
( )Dzida and Jarosz, 2006در یک آزمایش الخانهای تاثیر میادیر
مختلف کود نیتروژن و انواع مختلف کودهای پتاسیمدار را بار عناصار
مددنی مرزه تابستانه بررسی کردند .نتایج این محییین نشاان داد کاه
مصرف کود نیتروژنه تاثیر مثبتی بر تجمع نیتروژن در اندام هوایی ایاه
مرزه داشت .اشرف و علی ( )Ashraf and Ali, 2005در سیاهداناه و
مومیوناد و همکااران ( )Mumivand et al., 2013در ایااه دارویای
مرزه تابستانه نیز به نتایج مشابهی دست یافتند .همچنین ،درخشاان و
همکاران ( )Derakhshan et al., 2018اعالم کردند که افزایش کود
نیتروژن نه تنها به سود ایاه زراعی نیست ،بلکه مشکل علفهای هرز
را پیچیدهتر میسازد ،در چنین شرایطی علفهای هرز عناصار غاذایی
را سریعتر و به میدار بیشتر نسبت به ایاه زراعی جذب میکنند.
شاخص تنوع شانون-وینر

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که تاثیر نظام اکولوژیک بر
شاخص تنوع شانون-وینر ( )p ≤ .01مدنیدار شاد (جادو  .)5نتاایج
نشان داد که افزایش استفاده از نهادهها با شاخص شانون-وینر رابطاه
عکس دارد به طوریکه کشت اکولوژیک که بدون استفاده از نهادههاا
بود بیشترین میازان ایان شااخص را دارا باود .بیشاترین میازان ایان
شاخص در نظام کشت اکولوژیک ( )0/98بود که نسابت باه کمتارین
میزان این شاخص که در نظام پرنهاده ( )6/28بود به میزان  98درصد
بیشتر بود .همچنین نظام کمنهاده با میزان شاخص  0/00بدد از نظاام
اکولوژیک بیشترین میزان شاخص را دارا بود (شکل .)8
میدار شاخص تنوع شانون-وینر برای علفهاای هارز موجاود در
نظام زراعی اکولوژیک بیشتر از سایر نظاامهاا باود (شاکل  .)0علات
اصلی از بین رفتن تنوع زیستی در مزارع رایج نسبت باه کامنهااده و
اکولوژیک ،تشادید تولیادات کشااورزی اسات کاه باا مصارف زیااده
نهادههای قفاظتکننده ایاهان از جمله علافکاشهاا مارتبط اسات

010

بهره ور و همکاران ،اثر مدیریت نظام زراعی بر عملکرد ،اجزای عملکرد و شاخص تنوع علفهای هرز در تولید سیبزمینی

در مزارع با کاربرد  NPKبیشتر ممکن اسات ناشای از شادت بیشاتر
کاااربرد نهااادههااای دخیاال در تولیااد (بااهعنااوان مثااا  ،اسااتفاده از
علفکشها) باشد.

( .)Berbec, 2016محییان دریافتند که در مازارع مدماولی ،شااخص
تنوع شانون-وینر با مجموع کودهای مددنی  NPKمصرف شده رابطه
منفی داشت ( .)Haliniarz et al., 2014از دست دادن تنوع زیساتی

جدول  -5تجزیه واریانس (میانگین مربعات) شاخص تنوع شانون -وینر و میزان نیتروژن علفهای هرز تحت روشهای مدیریت زراعی
و سطوح کنترل علفهای هرز
Table 9- Analysis of variance (mean squares) of Shannon-Wiener diversity index and weed nitrogen content under
field management methods and weed control levels
میانگین مربعات ()Average of squares

درجه آزادی

منابع تغییر

)(d.f

)(Source of variation

نیتروژن علفهای هرز

شاخص تنوع شانون-وینر

Nitrogen content of weed

Shannon-Wiener diversity index

0.006ns

0.007ns

1
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نظامهای زراعی
Cropping systems
شکل  -4اثر مدیریت نظام زراعی بر نیتروژن غده سیبزمینی
میانگینهای دارای قروف مشترک ،در سطح اقتما پنج درصد ،با یکدیگر تفاوت آماری مدنیدار ندارند.
Figure 4- Effect of cropping systems management on potato tuber nitrogen
Means followed by the same letter(s) are not significantly different (p≤0.05).
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شکل  -9اثر سطوح کنترل علف هرز بر نیتروژن غده سیبزمینی
میانگینهای دارای قروف مشترک ،در سطح اقتما پنج درصد ،با یکدیگر تفاوت آماری مدنیدار ندارند.
Figure 5- Effect of weed control levels on potato tuber nitrogen
Means followed by the same letter(s) are not significantly different (p≤0.05).
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نظامهای زراعی
Cropping systems
شکل  -9اثر نظامهای مختلف کاشت بر درصد نیتروژن علفهای هرز
میانگینهای دارای قروف مشترک ،در سطح اقتما پنج درصد ،با یکدیگر تفاوت آماری مدنیدار ندارند.
Figure 6- Effect of different cropping systems on weed nitrogen percentage
Means followed by the same letter(s) are not significantly different (p≤0.05).

همچنین مصرف کودهای مددنی بیشاتر  NPKمایتواناد باعاث
کاهش  pHخاک شود ،که شرایط زیستگاه را طوری تغییر میدهد که
تنوع اونهای کاهش مییابد ( .)Berbec et al., 2020باهعاالوه ،در
قالی که دانش فدلی نشان میدهد که ترکیب جامده علفهای هرز در
پاسخ باه سیساتمهاای مختلاف خااکورزی تغییار خواهاد کارد ،در

خصوص تغییرات تنوع علفهای هرز جامداه اطالعاات کمتار اسات.
بیاللاایس و همکاااران ( )Bilalis et al., 2001از هاار دو شاااخص
سیمبسون و شانون-وینر بارای بررسای تااثیر ساه روش خااکورزی
مختلف بر تغییرات فلور علفهای هرز در تیمار سه ساله تناوب زراعی
استفاده کردناد .در هماه محصاو ت ،باه غیار از پنباه ،تفااوتهاای

بهره ور و همکاران ،اثر مدیریت نظام زراعی بر عملکرد ،اجزای عملکرد و شاخص تنوع علفهای هرز در تولید سیبزمینی

قابلتوجهی بین سیستمهای خاکورزی یافت شد .سه اونه یک ساله
در سیستمهای مدمولی و قاداقل خااکورزی ( Sinapis arvensis,
 )Solanum nigrum and Tribulus terrestrisغالاب بودناد ،در
قااالی کااه یااک اونااه چنااد ساااله ( )Malva sp.در سیسااتم باادون
خاکورزی غالب بود .همچنین محییان دیگاری اازارش کردناد کاه
با ترین میادیر شاخص تناوع شاانون-وینار در شارایط عادم شاخم
مشاهده شد ( .)Travlos et al., 2018سانس و همکاران ( Sans et
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 )al., 2011پیشنهاد کردند که خاکورزی تاثیر قابلتوجهی بار تناوع
اونهای علفهای هرز در محصاو ت انادم نداشات ،باا ایان قاا ،
خاکورزی رایج سابب کااهش شااخص یکناواختی ،غالبیات باا ی
علفهای هرز زمساتانه و کااهش تناوع علافهاای هارز در مزرعاه
آفتابگردان شد .برعکس ،شاخصهاای یکناواختی و تناوع شاانون در
شرایط خاکورزی قفاظتی بیشاتر از سیساتم خااکورزی رایاج باود
(.)Dorado and Lopez-Fando, 2006
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نظامهای زراعی
Cropping systems
شکل  -7اثر نظامهای مختلف کاشت بر شاخص تنوع شانون-وینر
میانگینهای دارای قروف مشترک ،در سطح اقتما پنج درصد ،با یکدیگر تفاوت آماری مدنیدار ندارند.
Figure 7- Effect of different planting systems on Shannon-Wiener diversity index
Means followed by the same letter(s) are not significantly different (p≤0.05).

نتیجهگیری
بهطور کلی ،نتایج قاصل از این پووهش نشان داد که با افازایش
ورودی نهادهها ،عملکرد و اجزای عملکرد سیبزمینی افازایش یافات.
همچنین نتایج نشان داد که بیشترین میزان نیتاروژن در غاده ،انادام
هوایی سیبزمینی و همچنین در بافتهای علافهاای هارز در نظاام
زراعی پرنهاده مشاهده شد و بنابراین میتوان افت که استفاده بیشاتر
از کودهای شیمیایی باعث ذخیره بیشتر نیتروژن در بافتهای مختلف
ایاهی شده است .از طرف دیگر ،با کاهش میزان ورودی نهاادههاا در
نظام های اکولوژیک و کمنهاده ،میزان شااخص تناوع شاانون-وینار
افزایش یافت به طوریکه بیشترین میزان این شاخص در نظام کشت
اکولوژیک و کمنهاده مشاهده شد .هرچند عملکرد پایینتر سیبزمینی
در نظام اکولوژیک باعث کاهش ارزش بازاری محصو سایبزمینای

میشود ،ولی با بازاریابی مناسب میتوان این کاهش عملکرد را جبران
کاارد .از سااوی دیگاار بااا در نظاار ااارفتن کاااهش آلااودایهااای
زیستمحیطی در نظامهای اکولوژیک ،میتوان بیان کرد که ایناوناه
نظامها ،بومسازاار بوده و در صورتی که بتوان چناین خادماتی را نیاز
ارزشاذاری کرد ،برتری نظام اکولوژیک نسبت به رایج بیشاتر نماود
پیدا میکند.

سپاسگزاری
بخشی از هزینههای انجام این پووهش ،توساط مداونات محتارم
پووهش و فناوری دانشاگاه فردوسای مشاهد در قالاب طارح شاماره
 9/95588مصوب  0950/00/08تأمین شده اسات ،کاه بادینوسایله
قدردانی میشود.
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