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 چکیدٌ

ای پلی اتیلي ضفاف تز تذٍر ػلف ّای ّزس آسهایص فاکتَریلی در قالة یک طزح خْت هطالؼِ اثز آفتاب دّی تا استفادُ اس پالستیک ّ

سااًتی هتاز در    10ػوق کاضت تذٍر . فاکتَر اٍل تذٍر ػلف ّای ّزس ٍ فاکتَر دٍم رصین ّای آتیاری تَد. کاهالً تصادفی در سِ تکزار اًدام ضذ

اثز هذت آفتاتذّی، رطَتت ٍاثز هتقاتل آًْا تاز درداذ خَاًاِ سًای     . گیزی ضذساًتی هتزی اًذاسُ  20دها ٍ رطَتت خاک اس ػوق . ًظز گزفتِ ضذ

سااًتی   10ًطاى داد کِ اثز رطَتت هذت آفتاتذّی ٍاثز هتقاتل آًْا تزدردذ خَاًِ سًی سلوِ تزُ، خزفِ، تاج خزٍس ٍ خازدل ٍحطای در ػواق    

 .هتزی خاک هؼٌی دار تَد
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 قدمٍم

رٍس  42در  42،32،22،10،3ّاای   هیکزًٍای تازای هاذت سهااى     50ٍرقِ ّای پلای اتایلي ضافاف     دّی تا استفادُ اس آفتاب

ّای ّزس یکسالِ تاتستاًِ ضاهل تاج خزٍس، گالیي سَگا ٍػلفْای ّزس سهستاًِ یکسالِ یًَدِ ػزتای ٍگٌاذهک    درگلخاًِ خْت ػلف

طاَرهؼٌی داری کوتاز اسخوؼیات ػلفْاای ّازس      ِ رٍس آفتاتذّی ضذُ تَد ت42کِ تزای ٍساقِ درآغَش ٍکزًَپَس رضذ یافتِ درخاک 

ّای ّازس درتیواار    ّوچٌیي آفتاتذّی تا ًایلَى ضفاف ٍسیاُ، تزاکن ٍسیست تَدُ ػلف. (4) درخاکْای هزتَط تِ کزت ّای ضاّذ تَد

وتازیي سیسات تاَدُ ػلفْاای ّزسدرکازت ّاای       آفتاتذّی تاًایلَى ضفاف تطَر هؼٌی داری ًسثت تِ ضاّذ کاّص یافات تطَریکاِ ک  

کاّص دردذخَاًِ سًی درآفتاتذّی خاک هزطَب درّوِ تیوارّای آفتاتذّی تیطتزاس خااک  .آفتاتذّی ضذُ تاًایلَى ضفاف هطاّذُ ضذ

تز کٌتزل  ایي آسهایص تِ هٌظَر تؼییي اثز آفتاب دّی هزطَب. (2 ;1) خطک تَد ٍ تا افشایص هذت آفتاتذّی ایي کاّص تیطتز هی ضذ

 .ػلف ّای ّزس سلوِ تزُ، خزفِ، تاج خزٍس ٍ خزدل ٍحطی اًدام ضذ

 

 ريش َا مًاد ي

خْت هطالؼِ اثز آفتاب دّی تا استفادُ اس پالستیک ّای پلی اتیلي ضفاف تز تذٍر ػلف ّاای ّازس آسهاایص فااکتَریلی در     

ف ّای ّزس سلوِ تزُ، خزفِ، تاج خزٍس ٍ خزدل ٍحطای  فاکتَر اٍل تذٍر ػل. قالة یک طزح کاهالً تصادفی در سِ تکزار اًدام ضذ

دهای خاک اس ػواق  . ساًتی هتز در ًظز گزفتِ ضذ 10ػوق کاضت تذٍر . تَد( خطکی ٍ یک تار آتیاری)ٍ فاکتَر دٍم دٍ رصین آتیاری 

خازای آسهاایص تؼیایي    ّن چٌیي رطَتت خاک دٍ ّفتِ تؼذ اس ضزٍع ا. ساًتی هتزی تِ ٍسیلِ دهاسٌح ًصة ضذُ اًذاسُ گیزی ضذ 20

تاذٍر هاَرد آسهاایص اس هٌطقاِ هاَرد      . هحل اخزای آسهایص در هشرػِ داًطکذُ کطاٍرسی داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ فسا تَد. گزدیذ

 .در اًتْای آسهایص تؼذ اس چْار ّفتِ دردذ خَاًِ سًی تذٍر ػلف ّای ّزس تؼییي ضذ. آسهایص خوغ آٍری گزدیذُ تَد
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 وتایج ي تحث

درخاِ   00 سااًتی هتازی   20ًطاى داد کِ دهای حذاکثز سیز پالستیک تِ طَر هتَسط در طَل هذت آسهایص در ػواق  ًتایح 

. دردذ تَد 11دردذ ٍ در تیوار آتیاری  2ساًتی هتزی در تیوار خطکی  20دردذ رطَتت اًذاسُ گیزی ضذُ در ػوق . ساًتی گزاد تَد

دردذ خَاًِ سًی ًطاى داد کِ اثز رطَتت هذت آفتاتاذّی ٍاثاز هتقاتال آًْاا تزدرداذ      اثز هذت آفتاتذّی، رطَتت ٍاثز هتقاتل آًْا تز 

 20هَارد در ػواق   يتزرسی ای .ساًتی هتزی خاک هؼٌی دار تَد 10خَاًِ سًی سلوِ تزُ، خزفِ، تاج خزٍس ٍ خزدل ٍحطی در ػوق 

سااًتی هتازی    10درػواق  .تز دردذ خَاًِ سًی ّوِ گًَِ ّای هَرد هطالؼِ هؼٌی دارًیست ساًتی هتزی خاک ًطاى داد کِ اثز رطَتت

درداذ  11تیوار خااک   دردذ در 23ٍ  31، 5/30، 33خاک دردذ خَاًِ سًی خزفِ، خزدل ٍحطی، تاج خزٍس ٍسلوِ تزُ تِ تزتیة 

طی تِ ٍخَد رطَتت در آفتاتاذّی ًساثت   دردذ رطَتت ًطاى دا کِ تیاًگزحساسیت تیطتزخزفِ ٍخزدل ٍح2رطَتت ًسثت تِ خاک 

هذت سهاى حذاکثزدرخاِ حازارت   . تیي تزدى ػلفْای ّزس تٌْا دهای حذاکثز ًیست ػاهل ادلی اس .تِ سلوِ تزُ ٍتاج خزٍس هی تاضذ

 (.3) اّویت است حائشًیش 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شزایط آفتاب دَی مقایسٍ درصد جًاوٍ سوی تذير علف َای َزس تحت رصیم َای آتیاری در -1شکل 

 
 

 وتیجٍ گیزی کلی
تیواار خااک    درداذ در  23ٍ  31، 5/30، 33دردذ خَاًِ سًی خزفِ، خزدل ٍحطی، تاج خازٍس ٍسالوِ تازُ تاِ تزتیاة      

کِ تیاًگزحساسیت تیطتزخزفِ ٍخزدل ٍحطی تِ ٍخاَد رطَتات    دًطاى دااختالف دردذ رطَتت 2دردذ رطَتت ًسثت تِ خاک 11

 .وِ تزُ ٍتاج خزٍس هی تاضذدر آفتاتذّی ًسثت تِ سل
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Abstract

Effects of solarization with transparent polyethylene plastic test was conducted on weed 

seeds. A factorial experiment in a completely randomized design with three replications. The first 

factor was weed seeds and irrigation regime was the second factor. Seeds were planted at a depth of 

10 cm. Temperature and soil moisture from a depth of 20 cm were measured. Term effect of 

solarization, the interaction effects of moisture on germination showed that the interaction effects of 

moisture and solarization for weed germination Brdrsd, purslane, pigweed and wild mustard in the 

upper 10 cm of soil was significant. 
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