
 

 

 

Effects of chemical pesticides on weeds population dynamics, species 

richness and biodiversity and yield of winter wheat 

 
Introduction 
Competition between wheat (Triticum aestivum L.) and weed is one of the most important 

restrictions of global production of this plant and Human solutions for management of pests 

and weeds have destroyed the biodiversity in agroecosystems (Bushong et al., 2011; Lemerle 

et al., 2001). The function of natural and agricultural ecosystems is based on biodiversity. 

Destruction of biodiversity is a serious threat to the sustainability of agricultural ecosystems 

and  finally food security in the world. Use of pesticides and chemical fertilizers  is one of the 

most important methods of intensive management in agriculturethat damaged biodiversity 
(Marshal et al., 2003). 
 

Materials and Methods 
 A factorial experiment based on randomized complete block design with three replications in 

two years of 2012-13 and 2013-14. The test factors included pesticides at three levels (Non 

insecticide, Deltamethrin as a general insecticide and Phyenrythion as a specific insecticide) 

and Herbicide on four levels (Non herbicide, two herbicides 2,4.D , Topic and the 

combination of them) was carried out. Weeds was sampled 5 times during the growing 

season and Weed species were identified and counted. Sampling was performed before and 

after the treatment. Relative density and relative frequency of weeds, weed Species, 

Shannone diversity index, Species reachness and wheat yield were studied. 

 

Results and Discussion 

 Data analysis showed that in both years the effect of herbicides on the weed density and dry 

weight of broad-leaf weeds and total weed dry weight were significant. However, the effects 

of pesticide treatments on density and dry weight of weeds were not significant. in both crop 

years, Use of two herbicide mixture had the greatest effect on reducing the density and dry 

weight of broadleaved weeds and total weed dry weight. The highest Shanone diversity index 

was observed in non-herbicide treatments in the 2012-13, which had a significant difference 

with other treatments. The highest Shannon diversity index were observed in the control plots 

and the lowest Shannon diversity index were observed in the combined treatments of both 

herbicides in the 2013-14 crop year. It seems that the combination of both herbicides in 

addition to dry weight and density has the greatest impact on weed species diversity. The 

species observed in both years were similar to each other. The main weed species of the field 

included Convolvulus arvensis L. ،Descurainia sophia Webb ex Prantl   ، Avena ludoviciana 

Durieu  and Secale cereale L. The contribution of grass species to the total density were 30% 

and The share of broad-leave weed was measured at 70%, Therefore, the frequency of 

broadleaved species was higher than grass weed in the field. Herbicides changed the 

demographic structure of weeds societies and reduced the weeds biodiversity index. 

In both years, different treatments of pesticides did not have a significant effect on the 

changes in weed density. 

The effect of herbicide in both years and the effect of pesticides only in the 2013-2014 on the 

yield of wheat were significant. Application of pesticides significantly increased economic 

yield of wheat. However, Increase density and dry weight of weed decreased wheat economic 

yield. Wheat economic yield decreased with increase in weed density and weed dry weight 
 

Conclusion 



 

 

Herbicides have changed Population structure of weeds and Reduced the biodiversity index 

of weeds. Negative and significant correlations were observed between wheat yield and 

species richness and shannon diversity index in both years. In general, Intensive 

management, specialy herbicides usage in wheat agroecosystem changed the composition of 

the plant communities and reduced the biodiversity , weed species richness. The result of the 

reduction in diversity in this ecosystem is a greater dependence on chemical inputs Which 

causes environmental pollution and a threat to agricultural sustainability. 
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های هرز کش های شیمیایی بر پویایی جمعیت، غنای گونه ای و تنوع زیستی علف تاثیر آفت

 و عملکرد گندم زمستانه

 چکیده

و د شویم محسوب اهیگ نیا یجهان دیتول تهايیمحدود نیمهمتر از هرزعلف و( Triticum aestivum) گندم نیب رقابت

منظور به هاي کشاورزي شده است. نظامبوم نابودي تنوع زیستی هرز سببهايراهکارهاي مدیریتی بشر براي مدیریت آفات و علف

به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک آزمایشی  هاي هرز و عملکرد گندم زمستانهتاثیر مدیریت شیمیایی بر جمعیت علف مطالعه

کش در سه سطح )شاهد آزمایش شامل آفت اجرا شد. عوامل 1929-29و  1921-29در سال هاي زراعیکامل تصادفی با سه تکرار 

کش اختصاصی سن گندم فینیتریتیون( و علفکش در چهار سطح )شاهد و حشره کش عمومی دلتامترینمحلولپاشی با آب، حشره

 و تلفیق دو علفکش توفوردي+تاپیک(  کش تاپیکبرگکش باریک، علف کش توفورديبرگکش پهنمحلولپاشی با آب، علف

برگ و کل هرز پهنهايکش بر تراکم و وزن خشک علفتأثیر علفدر هر دو سال آزمایش ها نشان داد ه و تحلیل دادهتجزی. بودند

هر دو  درهمچنین داري نداشتند. هرز تأثیر معنیهايکش بر تراکم و وزن خشک علفتیمارهاي آفت اما ،دار بودهرز معنیهايعلف

-خشک علف ینافوپ پروپارژیل + توفوردي بیشترین تأثیر را در کاهش تراکم و وزنکش کلودسال زراعی کاربرد مخلوط علف

-در تیمارهاي بدون علف 1921-29هرز نشان داد. باالترین شاخص تنوع شانون در سال زراعی هايبرگ و کل علفهرز پهنهاي

نیز بیشترین شاخص تنوع شانون در تیمار شاهد  1929-29داري با سایر تیمارها داشت. در سال زراعی کش دیده شد که تفاوت معنی

کش رسد تلفیق دو نوع علفبه نظر می .کش مشاهده شدو کمترین شاخص تنوع زیستی در تیمارهاي استفاده تلفیقی از هر دو علف

ر دو سال و کش در هاثر علف. اي علف هاي هرز نیز داشته استبر تنوع گونهرا عالوه بر وزن خشک و تراکم، بیشترین تاثیر 

دار ها باعث افزایش معنیکاربرد آفتکش .دار بودمعنیگندم بر عملکرد  1929-29کش فقط در سال زراعی همچنین اثر آفت

ها ساختار جمعیتی کشعلف. هاي هرز، عملکرد دانه گندم کاهش یافتبا افزایش تراکم و وزن خشک علفاما  ،عملکرد دانه شد

داري بین عملکرد گندم هاي هرز شدند همبستگی منفی و معنید و باعث کاهش شاخص تنوع زیستی علفهرز را تغییر دادنهايعلف

 .هاي هرز در هر دو سال آزمایش شدعلف و شاخص تنوع شانون ايو غناي گونه

 

 کشاورزي رایجکش، علفحشره کش، کلمات کلیدی: 

 

 مقدمه



 

 

گذشته باعث نابودي تنوع زیستی بسیاري از گیاهان و جانوران  هاي کشاورزي در طول نیم قرنمدیریت فشرده بوم نظام

(، زیرا مزارع کشاورزي از Geiger et al., 2010) گردیده و به دنبال آن خدمات بوم نظام بشدت تحت تاثیر قرار گرفته است

 ,.Requier et al؛  Pin and Pinkozoki,1997شوند )جمله زیستگاه هاي مهم گونه هاي گیاهی و جانوري قلمداد می

هاي طبیعی و کشاورزي بر تنوع زیستی استوار است و نابودي تنوع زیستی تهدیدي جدي براي پایداري (. کارکرد بوم نظام2015

 ,Swift and Anderson, 1993; Thruppشود )هاي کشاورزي و در نهایت امنیت غذایی جهان محسوب میبوم نظام

و جانوري در اثر فعالیت هاي انسان، بویژه کشاورزي و صنعتی باال بوده و این موضوع  هاي گیاهی(. سرعت نابودي گونه1998

(. به همین جهت مطالعه تنوع زیستی Pimentel et al., 1992کارکرد نظام هاي اکولوژیک را به مخاطره انداخته است )

 Pimentelمورد بررسی قرار گرفته است ) کشاورزي و حفاظت از آن مورد توجه بوم شناسان کشاورزي بوده و از ابعاد مختلف

et al., 1992; Stocking, 1999.) 

-می محسوب این گیاه جهانی تولید محدودیتهاي مهمترین از هرزو علف (Triticum aestivum) گندم بین رقابت

 و غذایی وادم کسب نور، براي مستقیم طور به هرزهايعلف .(Bushong et al., 2011; Lemerle et al., 2001) شود

 باعث و گذاشته منفی اثر نیز کیفیت محصول بر محصول، کاهش بر کنند و عالوهمی رقابت گیاهان زراعی رطوبت خاک با

از دیرباز به  رقابت علف هرز با گیاه زراعی اثر مخرب  (Auskarniene et al., 2010).شوندمی هزینه هاي تولید افزایش

ترین عوامل کاهش دهنده میزان محصول بشمار هاي کشاورزي شناخته شده و یکی از اصلیعنوان جزیی نامطلوب در بوم نظام

درصد عملکرد قابل حصول محصوالت زراعی  11تا  11هرز هاي(. تلفات عملکرد ناشی از علفMinbashi, 2011روند )می

(. Salehian et al., 2003ه است )ذکر شده است که این خسارت در کشورهاي در حال توسعه بیش از کشورهاي توسعه یافت

 ,.Zand et alدرصد ذکر شده است ) 91هرز حدود هايدر ایران میانگین کاهش عملکرد گندم، ناشی از رقابت با علف

هرز در هايشود. نقش علفهاي کشاورزي محسوب میهرز به عنوان یکی از اجزاي مکمل بوم نظام(. با وجود این علف2008

ها رابطه اي برخوردار است، زیرا گیاهان زراعی با بسیاري از آنهاي کشاورزي از اهمیت ویژهتنوع در نظامایجاد و توسعه 

هرز زیستگاهی براي زندگی و تکثیر هايپذیرد. از طرفی جوامع علفخویشاوندي داشته و تبادل ژنتیکی بین آنها صورت می

 .(Altieri, 1999) باشندنداران کوچک میشکارچیان طبیعی آفات گیاهان زراعی، پرندگان و پستا

ها و تاثیر مواد شیمیایی بر تنوع زیستی مورد توجه قرار گرفته و با گذشت زمان استفاده از روش 1291از اواخر دهه 

هاي مدیریت فشرده در (. زیرا از مهمترین روشAttwood et al., 2008) تر ادامه گسترش یافته استهاي مدرن و دقیقتکنیک



 

 

زده است. مارشال و کشاورزي استفاده از سموم و کودهاي شیمیایی است که بیش از عوامل دیگر به تنوع زیستی مزارع لطمه

اند، به ( مدیریت فشرده مزارع غالت را عامل کاهش تنوع زیستی گیاهان، حشرات و عنکبوتیان این مزارع دانسته9119) همکاران

برخی محققین  .استعامل کاهش تنوع زیستی گیاهان، کود نیتروژنه و خاکورزي عنوان شدهترین طوریکه در مطالعات آنان اصلی

اي( مزرعه گندم را عامل کاهش دشمنان طبیعی و پارازیتوییدهاي مزرعه هرز و گیاهان حاشیهکاهش تنوع زیستی گیاهان )علفنیز 

 (.Marshal et al., 2003اند)گندم دانسته

باشد به طوریکه بر اساس مطالعه مانلی و همکاران هرز میل تغییر ترکیب جوامع علفها از عوامکشمصرف علف 

تر تغییر کش به گونه متحملهاي حساس به علفهاي هرز از گونهکش، ترکیب علف( با استفاده مداوم از یک نوع علف9119)

هرز داشتند هايداري بر ترکیب جمعیت علفمعنی کش کلودینافوپ پروپاژیل )تاپیک( و توفوردي اثریابند. استفاده از علفمی

(9112Nekahi et al.,( مطالعه ویسی و همکاران .)Veisi et al., 2014 بر روي تاثیر عوامل مختلف مدیریت زراعی بر )

د درص 2/52هاي هرز تحت تاثیر تناوب زراعی، اي علفدرصد از واریانس پراکنش گونه 15پراکنش علف هاي هرز نشان داد 

 Salehianبرگ بود. صالحیان و همکاران )کش پهندرصد تحت تاثیر علف 9/19کش باریک برگ و تحت تاثیر ترکیب علف

et al.,2003هرز به هاي علفهرز را در کاهش عملکرد گندم ارزیابی و عنوان نمودند برخی گونههايهاي علف( سهم گونه

 ت رقابتی باالیی با گندم دارند اثرات مثبتی بر روي عملکرد گندم دارند. هایی که شدواسطه تاثیر بازدارندگی بر گونه

هرز و گندم هاي( نشان داد رقابت علفBaghestani Meybodi et al., 2003بررسی باغستانی میبدي و همکاران )

هرز در مزارع هايریت علفدهد مهمترین مشکل مدیها نشان میداري بر عملکرد بیولوژیک گندم داشته است. بررسیتاثیر معنی

ها و عدم کشهرز، عدم کاربرد صحیح علفهايگندم در چهار استان تهران، خراسان رضوي، اصفهان و لرستان مبارزه دیر با علف

 Norozzadeh(. مطالعه نوروززاده و همکاران )MinbashiMoeini, 2009باشد)هرز میهايآگاهی به میزان خسارت علف

et al., 2008 )گونه علف 191دهنده هاي خراسان نشانمزرعه گندم در سطح استان 912هاي هرز بر روي ساختار جوامع علف-

 91( با Poaceaeگونه و خانواده گندمیان ) 91( با Asteraceaeخانواده در این مزارع می باشد که خانواده کاسنی ) 92هرز از 

را بودند. در مطالعه ایشان بیشترین شاخص شانون و سیمپسون در اسفراین به ترتیب لپه را دالپه و تکاي دوگونه بیشترین غناي گونه

 گیري شد. اندازه 1و  29/9معادل 

( ولی در حفظ تنوع Petit et al., 2011دهند )هاي هرز بطور بالقوه تولیدات گیاهی را کاهش میبا وجود اینکه علف

 (. Requier et al., 2015زیستی مزرعه نقش مهمی دارند )



 

 

با توجه به مصرف وسیع سموم شیمیایی در زراعت گندم و کشت گسترده این محصول در کشور،  مطالعه تاثیر سموم 

رسد. لذا در این آزمایش تاثیر دو نوع شیمیایی و باقیمانده آن ها بر هر یک از اجزاء بوم نظام هاي زراعی با اهمیت به نظر می

هاي هرز و عملکرد ین مصرف را در مزارع گندم دارند بر جمعیت و تنوع زیستی علفکش که بیشترکش و دو نوع آفتعلف

 گندم مورد مطالعه قرار گرفت.

 هامواد و روش

اجرا شد. این مزرعه  1929-29و  1921-29هاي زراعی این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال

دقیقه  92درجه و  12درجه شمالی و طول جغرافیایی  12درجه و  92عرض جغرافیایی  کیلومتري جنوب شرقی شهر مشهد با 11در 

متري از سطح دریا واقع شده است. بر اساس آمار هواشناسی استان خراسان رضوي میانگین بارش ایستگاه  291شرقی و ارتفاع 

 متر بود.میلی 9/191در مجموع  29-29اعیمتر و در سال زرمیلی 929در مجموع  29-21سینوپتیک فرودگاه مشهد در سال آبی 

سانتی متر و دو  91با توجه به آیش بودن مزرعه، به منظورآماده سازي بستر کاشت یک مرحله شخم برگردان دار به عمق 

با  (.1مرحله دیسک عمود بر هم در زمین اجرا شد،  همچنین قبل از کاشت نمونه خاک مزرعه مورد آزمایش قرار گرفت )جدول

ه به آیش بودن مزرعه و نیز پیشگیري از اثر کودهاي شیمیایی و آلی بر نتایج مطالعات، هیچگونهه کهود آلهی یها شهیمیایی در      توج

 زمین اعمال نشد.

 خاك مزرعه قبل از کاشت سال اول برخی خصوصیات شیمیایی  -1جدول 
Table 1- Some chemical properties of the soil in the experiment site before the planting of the first year 

 کل )%( نیتروژن

Total N (%) 

 دسترسفسفر قابل

Available P 

(mg.kg-1)   

 دسترسپتاسیم قابل

Available K 

(mg.kg-1) 

pH O. C (%) EC (dS.m-1) 

0.072 22.5 143 8.01 0.71 1.5 

 

کش در با سه تکرار فاکتورهاي آزمایش شامل آفت به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفین آزمایش ای

( و علفکهش در  9کش اختصاصی سن گندم فینیتریتیونو حشره 1کش عمومی دلتامترینسه سطح )شاهد محلولپاشی با آب، حشره

                                                           
 از گروه شیمیایی پرترویید و براي مبارزه  عمومی با آفات مزارع گندم1

 از گروه شیمیایی ارگانوفسفره بوده و براي مبارزه اختصاصی با سن گندم9



 

 

و تلفیهق دو   9کهش تاپیهک  بهرگ کهش باریهک  ، علهف 1کش توفورديبرگکش پهنچهار سطح )شاهد محلولپاشی با آب، علف

رفتن در تاریخ بیست و ششم فهروردین در ههر دو سهال بها     کش در ابتداي ساقهوفوردي+تاپیک( بودند. تیمارهاي علفعلفکش ت

کهش نیهز در    هاي مربوطهه اعمهال شهد. همچنهین تیمارههاي حشهره      غلظت توصیه شده بصورت محلول پاشی یک مرحله در کرت

سال اجرا گردیهد. تیمهار شهاهد نیهز همزمهان بوسهیله سهمپاش بها آب         رفتن در تاریخ بیست و نهم اردیبشت در هر دو مرحله سنبله

 پاشی شد. محلول

-بود. بذر گندم رقم گاسکوژن در کلیه کرت 19/19/1929و در سال دوم  11/19/1921تاریخ کاشت در سال هاي اول 

گر ایجاد گردید. ابعاد هر متر از یکدیسانتی 11ردیف کاشت به فاصله  19هاي آزمایشی بطور همزمان کشت شد. در هر کرت 

متر، کشت شدند. تراکم کاشت مطابق خصوصیات سانتی 9-9ها و در عمق متر بود و بذور در دو طرف پشته 1×2کرت آزمایشی 

 Kurtz and Street, 2003هاي مجاور)بوته در متر مربع تعیین گردید. جهت جلوگیري از انتقال اثر تیمارها به کرت 111رقم 

; Bank and Stark, 2004) ها سه متر در نظر گرفته شد. آبیاري بصورت جوي و ها دو متر و فاصله بین بلوکفاصله بین کرت

هرز سایر هايها مخلوط نشد. بجز مدیریت آفات و علفپشته بوده و آب آبیاري در هر کرت بصورت مستقل بوده و با سایر کرت

عملیات آماده سازي زمین در سال دوم همانند سال اول انجام و  ن اجرا شد.مراحل عملیات داشت در کلیه تیمارها بصورت یکسا

 تیمارها در محل کرت هاي سال گذشته کشت گردیدند.

فروردین  91اسفند،  11هاي هشتم آبان، برداري در تاریخهاي هرز در هر دو سال نمونهبه منظور مطالعه جمعیت علف

اردیبهشت  99اردیبهشت،  19فروردین )سه روز پس از اعمال تیمار علف کش(،  92)یک روز قبل از اعمال تیمار علف کش(، 

-خرداد صورت پذیرفت. نمونه 15کش( و )یک روز قبل از اعمال تیمار آفت کش(، دوم خرداد )سه روز پس از اعمال تیمار آفت

رت تصادفی انجام شد. در هر نمونه برداري متر مربع بصو 1/1×  1/1گیري در هر یک از مراحل فوق  با استفاده از سه کوادرات 

درجه سانتی  21ساعت در دماي  29هاي علف هاي هرز شناسایی و شمارش شدند. سپس بطور جداگانه در آون )به مدت گونه

گیري عملکرد دانه نیمی از هر کرت پس گیري گردید. در پایان فصل رشد به منظور اندازهگراد( خشک و وزن خشک آنها اندازه

 ها برداشت شد. از حذف حاشیه

                                                           
 علف کش سیستمیک پس از رویشی، کنترل کننده گیاهان پهن برگ با نام تري بنورون متیل از گروه شیمیایی سولفینیل اوره1

 م شیمیایی کلودینانوپ پاروپارزیلعلف کش سیستمیک پس از رویشی، کنترل کننده علف هاي هرز باریک برگ مزارع گندم با نا9



 

 

. (Nkoa et al., 2015)محاسبه شد  9و  1هاي هاي هرز به تفکیک گونه بر طبق معادلهتراکم نسبی و فراوانی نسبی علف

باشد که توسط گونه مورد نظر اشغال شده است. فراوانی نسبی بیان کننده برداري میتراکم نسبی در واقع نسبتی از واحد نمونه

 باشد.باشد که گونه مورد نظر در آن موجود میبرداري در آزمایش میاز واحدهاي نمونهنسبتی 

 معادله )1( 

 معادله )9(

مجموع تعداد بوته گونه علف هرز  تراکم نسبی گونه علف هرز مورد نظر،  D، 9و  1در معادله هاي 

(n...1،9،9=i ،) هاي علف هرز، تعداد کل بوتهF  ،هاي مجموع تعداد کادر فراوانی نسبی گونه علف هرز مورد نظر

هاي گونه 1باشد. همچنین تراکم متوسطبرداري میهاي نمونهتعداد کل کادر nبرداري حاوي گونه علف هرز مورد نظر، و نمونه

 .(Nkoa et al., 2015)د محاسبه ش 9علف هرز با استفاده از معادله 

                               (9معادله )

مجموع تعداد بوته گونه علف  تراکم گونه علف هرز مورد نظر در واحد سطح )متر مربع(،  MDدر این معادله 

 باشد.مساحت کادر می برداري و اي نمونههتعداد کادر (، n...1،9،9=iبرداري )هاي نمونههرز در کادر

( براي هر یک 2اي )تعداد گونه هاي علف هرز( و تنوع شانون )معادله هاي هرز، غناي گونهبه منظور تعیین تنوع زیستی علف

 برداري محاسبه شد. هاي آزمایشی در هر نمونهاز کرت

      (2معادله )

دهنده نشان Nin/باشد. نسبت تعداد کل افراد در هر کرت می Nتعداد افراد هر گونه و  inشاخص شانون،  Hکه در آن 

 فراوانی نسبی یک گونه است. 

                                                           
1- Mean density 



 

 

و  SAS 9.4ها با استفاده از نرم افزار نتایج هر سال بطور مجزا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه واریانس داده

تمال پنج درصد انجام شد. جهت تجزیه واریانس براي صفات تراکم و وزن خشک در سطح اح LSDها با آزمون مقایسه میانگین

 ها نرمال شدند.هاي هرز با تبدیل لگاریتمی دادهعلف

 نتایج و بحث

هاي هرز مزرعه گندم براي هر دو سال آزمایش به همراه مشخصات عمومی آنها فلور علفهای هرز: متغیرهای جامعه علف

هاي ثبت شده براي هر دو سال آزمایش مشابه یکدیگر بود منتها از لحاظ فراوانی و تراکم نسبی ده است. گونهارائه ش 9در جدول 

درصد( و تنها پیچک  21گونه یکساله ) 11گونه علف هرز از هفت خانواده گیاهی،  19تفاوت داشتند. در هر دو سال، از مجموع 

( بودند. با 3Cهاي علف هرز ثبت شده داراي مسیر فتوسنتزي سه کربنه )گونه اي به عنوان گونه چندساله حضور داشت. همهمزرعه

-هاي مختص این مزارع از گونهتوجه به چرخه زندگی گیاه زراعی )یک گونه یکساله زمستانه(، واضح است که بخش عمده علف

 هاي با مسیر فتوسنتزي سه کربنه باشند.

اي ( براي خاکشیر ایرانی ثبت شد، اما فراوانی نسبی پیچک مزرعه2/15)، بیشترین تراکم نسبی 1921-29در سال زراعی 

برداري مشاهده شد، در درصد، در حدود نیمی از کادرهاي نمونه 9/29اي با فراوانی نسبی نسبت به آن بیشتر بود. پیچک مزرعه

هاي باریک برگ از تراکم کل حدود م گونهدرصد نشان دادند. بطور کلی سه 91تر از ها فراوانی نسبی پایینصورتیکه عمده گونه

هاي هاي پهن برگ نسبت به گونهدرصد بود، که این نشان دهنده وفور بیشتر گونه 51هاي پهن برگ حدود درصد و سهم گونه 91

ه دو گونه هاي باریک برگ، گونه چاودار از فراوانی نسبی و تراکم نسبی باالتري نسبت بباریک برگ در مزرعه بود. در بین گونه

درصد، متعلق به گونه گاو  1/1و  9/1پشمکی برخوردار بود. کمترین تراکم نسبی و فراوانی نسبی به ترتیب برابر یوالف و علف

 (. 9کن بود )جدول چاق

ها درصد نسبت به سایر گونه 9/25و  2/12اي به ترتیب ، تراکم نسبی و فراوانی پیچک مزرعه1929-29در سال زراعی 

 1921-29درصد( تقریباً مشابه سال زراعی  92درصد( به باریک برگ ) 51هاي پهن برگ )بود. در این سال نیز نسبت گونه باالتر

(. 9کن بود )جدول درصد، متعلق به گونه گاو چاق 2/1و  1/1بود. همچنین کمترین تراکم نسبی و فراوانی نسبی به ترتیب برابر 

اي، هاي هرز مزرعه متشکل از چهار گونه پیچک مزرعهان کرد که، جامعه اصلی علفتوان عنوبراي هر دو سال آزمایش می



 

 

دهد. مزارع گندم زمستانه ایران در دنیا نیز به داشتن چنین جوامع علف هرزي مشهور خاکشیر، یوالف وحشی و چاودار تشکیل می

 .(Kraehmer, 2016 ; Zand et al., 2017)هستند

 

 

 برداری شده به همراه مشخصات، تراکم نسبی و فراوانی نسبی آنها در دو سال زراعی.هرز نمونههای فهرست علف -2جدول 

Table2- List of weed species that were sampled with specification, relative density and relative abundance in two crop years 

of study. 

 تراکم نسبی

(relative density) 
 

 وانی نسبیفرا

(relative abundance) 
 زندگیچرخه

(Life Cycle) 
 خانواده گیاهی

(Family) 
 نام علمی

(Scientific name) 

 نام فارسی

(Persian name) 29-29 21-29  29-29 21-29 

19.6 16.3  42.7 48.3 perennial Convolvulaceae Convolvulus 

arvensis L. 
 ايپیچک مزرعه

8.3 10.7  21.9 30.9 annual  Brassicaceae Sisymberium irio L. خاکشیر تلخ 

15.5 17.6  34.7 46.2 annual Brassicaceae Descurainia sophia 

(L.) Webb ex Prantl 
 خاکشیر ایرانی

8.2 9.6  20.1 22.9 annual Plantaginaceae Veronica persica 

Poir. 
 سیزاب

5.9 6.2  17.7 20.8 annual Brassicaceae Malcolmia africana 

(L.) R.Br. 
 درشتوک

0.5 0.3  1.4 1.0 annual Asteraceae Lactuca serriola L. ‡گاو چاق کن 

7.3 9.5  18.4 22.6 annual Caryophyllaceae Stellaria media (L.) 

Vill. 
 گندمک

5.7 6.9  14.2 19.8 annual Papaveraceae Fumaria officinalis 

L. 
 شاتره

1.0 1.0  3.1 3.5 annual Papaveraceae Glaucium sp. شقایق 

10.3 8.3  21.2 20.8 annual Poaceae Avena ludoviciana 

Durieu. 
 یوالف وحشی

4.2 3.6  9.0 9.0 annual Poaceae Bromus japonicus 

Thunb. 
 علف پشمکی

13.5 10.0  23.3 29.2 annual Poaceae Secale cereale L. چاودار 

 شود.این گونه از نظر چرخه زندگی به صورت دوساله نیز در مزارع گیاهان زراعی چند ساله مشاهده می ‡

‡This species is also seen on the fields as a Biennial plant  
 

اري نشان دادند دبطور متوسط براي کل گونه هاي علف هرز، فراوانی نسبی و تراکم نسبی رابطه مستقیم و خطی معنی

هرز، هاي(. بطور متوسط براي دو سال آزمایش، معادله خطی نشان داد که با یک واحد افزایش در تراکم نسبی علف1)شکل 

هاي هرزي که در کادرهاي نمونه برداري برابر خواهد شد. بنابراین نتایج نشان داده است که علف 1/9فراوانی نسبی آنها حدود 

هاي گیاهی در حال رقابت، تراکم از تراکم نسبی باالتري نیز در واحد سطح برخوردار بودند. در جمعیت بیشتر مشاهده شدند،

هاي بالغ در سطح مزرعه است نسبی باالي یک گونه در واقع نشان دهنده توانایی رقابتی باالتر آن گونه در استقرار بوته

(Radosevich et al., 1997). زیع و گسترش آن در سطح مزرعه و همچنین در ادامه به افزایش این امر منجر به افزایش تو

اي مشاهده نشد که در بیشتر از گردد. با این وجود در این آزمایش گونههاي رویشی( میتعداد واحد تکثیر شونده آن )بذر یا اندام



 

 

شوند و این حالت براي مشاهده میاي در مزارع هرز عمدتاً به صورت لکههايدرصد کادرهاي آزمایشی مشاهده گردد. علف 11

 ,.Cardina et al., 1997; Alizadeh et al)باشدشوند مشهودتر میهاي رویشی تکثیر میهاي چندساله که توسط اندامگونه

اي، ها و همچنین مشاهدات مزرعهدرصد براي همه گونه 11تر از در این آزمایش نیز با توجه به فراوانی نسبی پایین . (2014

 هاي هرز داراي توزیع تصادفی در مزرعه بودند.لفع
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برداري براي دو سال زارعی آزمایش )معادله خطی به هاي نمونههاي هرز ثبت شده در کادررابطه بین فراوانی نسبی و تراکم نسبی علف -1شکل 

 همراه ضریب تبیین رگرسیون آن در شکل نشان داده شده است(.

en relative frequency and relative density of Weeds that sampled by quadrats in Relationship betwe -Fig.1

two years of study (The linear equation with its coefficient of regression explanation is shown in Fig). 

 

هاي ن متغیرهاي جمعیت شناسی آنها در اکوسیستمتریترین و اصولیهاي هرز، از ابتداییدو متغیر تراکم و فراوانی نسبی علف

هاي هرز باید مورد توجه قرار بگیرد. این امر منجر به ترسیم دیدگاه کلی در باشد، که در مطالعات مربوط به علفکشاورزي می

غیر در نحوه همچنین رابطه بین این دو مت . (Nkoa et al., 2015)گرددهاي هرز در طرح آزمایشی میرابطه با جمعیت علف

هرز داراي توزیع هايهاي کشاورزي علفشود در اکوسیستمکند. هرچند که گفته میهرز کمک بسیاري میهايتوزیع علف

اما این امر همیشه صادق نیست. با این وجود با توجه به نتایج  ، (Radosevich et al., 1997)اي هستندتصادفی و آرایش لکه

 اي صادق بوده است.هاي علف هرز مشاهده نشد، توزیع لکهدرصد براي هیچکدام از گونه 11تر از که فراوانی نسبی باال حاضر

نشان  9و  9هاي هاي پس از کاشت، براي تیمارهاي مختلف آزمایش در شکلهرز نسبت به روزهايتغییرات تراکم علف

ت به مرحله قبلی خود مشاهده شد، اما بطور کلی چه در برداري افزایش تراکم نسبهاي نمونهداده شده است. هرچند در برخی زمان

هاي هرز دیده شد. مقدار این کاهش براي کش، روند کاهشی تراکم علفکش و چه در تیمار بدون علفتیمارهاي اعمال علف



 

 

آزمایش، کشی بود. در هر دو سال کش کلودینافوپ پروپارژیل + توفوردي بیشتر از سایر تیمارهاي علفتیمار مخلوط علف

 هاي هرز طی روزهاي پس از کاشت نشان ندادند.کش تأثیر مشخصی بر روند تغییرات تراکم علفتیمارهاي مختلف آفت
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  1921-22های مورد بررسی در سال زراعی کشکش و آفتهای هرز مزرعه تحت تأثیر علفتغییرات تراکم علف -2شکل 

-بر روی محور زمان، فلش با خط تیره نشان دهنده زمان پاشش علف ارد هستند.های عمودی روی نقاط نشانگر خطای استاندمیله

 باشد.کش میکش و فلش با خط ممتد نشان دهنده زمان پاشش آفت

Fig. 2- Weed density changes in the field under treatments with herbicides and pesticides in 2011-2012.  

Vertical bars on the points are standard error mark. On the axis of time, the arrow with a dash reflects the time 

of spraying herbicide and the arrow with a continuous line indicating the time of spraying the pesticide. 
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 1922-29در سال زراعی  های مورد بررسیکشآفت کش وهای هرز مزرعه تحت تأثیر علفتغییرات تراکم علف -9شکل 

های عمودی روی نقاط نشانگر خطای استاندارد هستند. بر روی محور زمان، فلش با خط تیره نشان دهنده زمان پاشش میله

 باشد.کش میکش و فلش با خط ممتد نشان دهنده زمان پاشش آفتعلف
Fig. 3- Weed density changes in the field under treatments with herbicides and pesticides in 2013-2014. 

Vertical bars on the points are standard error mark. On the axis of time, the arrow with a dash reflects the time 

of spraying herbicide and the arrow with a continuous line indicating the time of spraying the pesticide. 

 

 

زنی( و هاي حساس به نور براي جوانهها و نور براي گونهبه دلیل شرایط مناسب جوانه زنی )آب و دما براي کلیه گونه

هاي استقرار یافته در واحد سطح زند و تعداد گیاهچهها در خاک، تعداد زیادي دانه جوانه میموقعیت مکانی و عمق مناسب دانه

ها و نیاز کمتر به منابع محیطی و فراهمی این منابع، . در ابتدا به دلیل کوچکی بوته(Radosevich et al., 1997) باشدباال می

-ها، شروع سایهاي براي نور و دیگر منابع، شروع نشده و یا در سطح پایینی قرار دارد. با افزایش رشد گونهگونهرقابت درون و بین

اي گونههش میزان دسترسی گیاه به منابع شده و شدت رقابت درون و بیناندازي و کاسته شدن از فراهمی منابع در خاک، سبب کا

 شوندهاي ضعیف دچار مرگ مییابد. با افزایش شدت رقابت ابتدا سرعت رشد و تجمع ماده خشک کاسته شده و بوتهافزایش می

(Zimdal, 2007)مانده در خاک، مانع از  هاي. کاهش رطوبت در الیه سطحی خاک و کاهش شدت نور و عمق نامناسب دانه

هاي شود و در مجموع مرگ و میر بیشتر خواهد بود و در نتیجه بزرگی جمعیت در گونههرز میهايجوانه زنی و رویش علف

 .(Zimdal, 2007)علف هرز روند نزولی نشان خواهد داد 



 

 

هاي هرز م و وزن خشک علفکش تنها بر تراک، تأثیر علف1921-29در سال زراعی های هرز:تراکم و وزن خشک علف

 داري نداشتندهاي هرز تأثیر معنیکش بر تراکم و وزن خشک علفدار بود. تیمارهاي آفتهاي هرز معنیبرگ و کل علفپهن

، 1929-29دار بود. در سال زراعی هاي هرز پهن برگ معنیکش تنها بر وزن خشک علفکش و آفت. اثر متقابل علف(9)جدول 

کش دار بود، ولی اثر آفتهاي هرز معنیهاي هرز باریک برگ، پهن برگ و کل علفتراکم و وزن خشک علف کش براثر علف

هاي هرز پهن کش تنها بر وزن خشک علفکش و آفتدار نبود. اثر متقابل علفهاي هرز معنیبر تراکم و وزن خشک علف

 (.2دار بود )جدول برگ معنی

 

های هرز در سال کش و اثرات متقابل انها بر تراکم و وزن خشک علفدی و میانگین مربعات اثر آفت کش، علفمنابع تغییر، درجه آزا -9جدول 

 .1921-22زراعی 

Table 3- Source of Variation, degree of freedom and mean of square effects of pesticide, herbicide and their interactions on 

weed dry  matter and density in 2012-2013 

 درجه (Weed Dry Matter)علف هرز  وزن خشک (Weed Density)علف هرز   تراکم

 يآزاد

df 

 راتییتغ منبع

S.O.V Grass 

Weeds 

broad-leaved 

weeds 
Total Grass Weeds 

broad-leaved 

weeds 
Total 

ns(3.2 )0.005 ns(1.0 )0.007 ns(2.5 )0.012 ns(1.5 )0.01 ns(0.2 )0.005 ns(2.0 )0.01 2 بلوک(Block) 
ns(5.4 )0.01 ns(2.8 )0.02 ns(3.9 )0.019 ns(0.5 )0.003 ns(1.9 )0.056 ns(1/9 )0.01 2 آفتکش(Insecticide) 
ns(4.8 )0.005 *(20.1 )0.09 *(20.1 )0.06 ns(8.6 )0.04 **(27.8 )0.53 *(29.0 )0.10 3 علفکش(Herbicide) 

ns(22.3 )0.01 ns(29.6 )0.07 ns(26.9 )0.04 ns(19.4 )0.04 **(36.3 )0.34 ns(18.5 )0.03 6 
 شکعلف×کشآفت

(Insecticide× Herbicide) 
 (Error)خطا 22 0.02( 48.6) 0.08( 33.8) 0.044( 70.0) 0.021( 46.6) 0.031( 46.5) 0.01( 64.3)

8.2 14.3 10.2 11.3 19.8 7.6 
 ضریب تغییرات )درصد(

(Coefficient ofvariation(%)) 

 جهت انجام تجزیه واریانس، تبدیل داده لگاریتمی انجام شد.

 باشد که به منبع تغییر مربوطه تعلق دارد.مقادیر داخل پرانتز نشان دهنده درصدي از کل واریانس تغییرات می
ns** 11/1و  11/1داري در سطوح احتمال دار و معنی: به ترتیب غیرمعنی ، * و . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

های هرز در سال اثر آفت کش، علف کش و اثرات متقابل انها بر تراکم و وزن خشک علف منابع تغییر، درجه آزادی و میانگین مربعات -4جدول 

 .1922-29زراعی 

Table 5- Source of Variation, degree of freedom and mean of square effects of pesticide, herbicide and their interactions on 

weed dry  matter and density in 2013-2014. 

 درجه (Weed Dry Matter)علف هرز وزن خشک (Weed Density)علف هرز  تراکم

 يآزاد

df 

 راتییتغ منبع

S.O.V Grass 

Weeds 

broad-

leaved 

weeds 

Total 
Grass 

Weeds 

broad-leaved 

weeds 
Total 

*(17.5 )0.04 ns(2.9 )0.02 ns(6.6 )0.03 ns(10.8 )0.07 ns(3.3 )0.07 ns(8.1 )70.0 2 بلوک(Block) 
ns(4.4 )0.01 ns(6.7 )0.04 ns(0.3 )0.001 ns(2.1 )0.01 ns(6.2 )0.12 ns(0.5 )0.004 2 آفتکش(Insecticide) 

 (Herbicide)علفکش 3 0.3( 44.3)** 0.65( 47.2)** 0.11( 24.2)* 0.1( 45.8)** 0.2( 42.3)** 0.01( 26.1)*

ns(0.6 )0.004 ns(18.8 )0.04 ns(12.7 ).020 ns(7.1 )0.01 *(17.9 )0.12 ns(10.2 )0.03 6 
 شکعلف×کشآفت

(Insecticide× Herbicide) 
 (Error)خطا 22 0.03( 36.8) 0.047( 25.4) 0.03( 55.8) 0.01( 34.6) 0.02( 29.3) 51.4( 0.01)

7.9 11.7 8.2 10.8 16.8 9.3 
 ضریب تغییرات )درصد(

(Coefficient of variation(%)) 

 جام تجزیه واریانس، تبدیل داده لگاریتمی انجام پذیرفت.جهت ان

 باشد که به منبع تغییر مربوطه تعلق دارد.مقادیر داخل پرانتز نشان دهنده درصدي از کل واریانس تغییرات می
ns** 11/1و  11/1داري در سطوح احتمال دار و معنی: به ترتیب غیرمعنی ، * و . 

For analysis of variance, data was converted by logarithmic method. 

The values in brackets represent the percentage of the total variation variance that belongs to the respective change source. 
**, *  and ns are significant at of 5%, 1% probability level and no significant difference, respectively.   

. 

 

 

کش کلودینافوپ پروپارژیل + توفوردي بیشترین تأثیر را در کاهش تراکم و وزن ط علفکاربرد مخلو 1921-29در سال زراعی 

درصدي در تراکم و  11کش منجر به کاهش هاي هرز نشان داد. کاربرد این علفهاي هرز پهن برگ و کل علفخشک علف

رسد اثر تلفیق به نظر می (.1ل هاي هرز نسبت به تیمار شاهد بدون علفکش شد )جدودرصدي در وزن خشک کل علف 22کاهش 

ها و افزایش است. احتماال با توجه به رشد پنجهها بودههر یک از آن از اثر منفرد هاي هرز موثرترکش بر کنترل علفدو نوع علف

هن برگ اثر هاي پهاي گندم، افزایش رقابت بر سر منابع و نامساعد شدن شرایط براي رشد در انتهاي فصل رشد بر گونهتراکم ساقه

هاي هرز کش با کنترل علفبرگبیشتري داشته و این شرایط سبب کنترل جمعیت آنها گردیده است. بنابراین تیمارهاي باریک

هاي هرز در این باعث کاهش وزن خشک علف تر عمل نموده و در نهایتهاي هرز موفقباریک برگ باقیمانده در کنترل علف

  تیمارها شده است.

 

 

 

 

 

 



 

 

 .1921-22های هرز پس از اعمال آنها در سال زراعی کش بر میانگین تراکم و وزن خشک علفتأثیر کاربرد علف -5 جدول

Table 6- Effect of herbicide application on weed density and weed dry weight after treatment in 2012-2013.   

 تراکم )بوته در متر مربع(

Density(plants per m2) 

 وزن خشک )گرم بر متر مربع(

)1-Dry Matter(g.m 
 (Herbicide)کشعلفتیمار 

Grass 

Weeds 

broad-

leaved 

weeds 

Total 
Grass 

Weeds 

broad-

leaved 

weeds 

Total 

a* 9.8 a 14.7 a 24.4 a 77.8 a 66.9 a 144.7 شکبدون علف(No_Herbicide) 

a 8.0 ab 11.1 ab 19.1 a 62.2 ab 44.0 ab 06.21 توفوردي(2,4-D) 

a 9.8 ab 8.0 ab 17.8 a 79.6 bc 26.2 ab 105.8 کلودینافوپ پروپارژیل(Topic) 

a 8.0 b 3.1 b 11.1 a 64.2 c 9.3 b 73.6 (Topic) +(2,4-D) 

دار با درصد فاقد اختالف معنی 21 (، در سطح اطمینانLSDدار )هاي هر ستون با حداقل یک حرف مشترک، بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیمیانگین *

 باشند.یکدیگر می
*Means, in each column, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% probability level using 

LSD Test. 

کش داشت وکاربرد برگ را شاهد بدون علف هاي هرز باریک، بیشترین تراکم و وزن خشک علف1929-29در سال زراعی 

درصدي تعداد بوته و وزن خشک آنها  21و  29کش کلودینافوپ پروپارژیل + توفوردي، به ترتیب منجر به کاهش مخلوط علف

-کش توفوردي بیشترین تأثیر را در کاهش تراکم و وزن خشک علف(. کاربرد علف5کش شد)جدولنسبت به عدم کاربرد علف

درصدي تعداد بوته و وزن خشک علفهاي  22و  29کش به ترتیب منجر به کاهش پهن برگ نشان داد. کاربرد این علف هاي هرز

 (.2کش گردید )جدول هرز پهن برگ نسبت به تیمار عدم کاربرد علف

 .1922-29های هرز پس از اعمال آنها در سال زراعی کش بر تراکم و وزن خشک علفتأثیر علف -6جدول 

.4201-3Effect of herbicide application on weed density and weed dry weight after treatment in 201 -e 6Tabl   

 تراکم )بوته در متر مربع(

Density(plants per m2) 

 وزن خشک )گرم بر متر مربع(

)1-Dry Matter(g.m 
 (Herbicide)کشعلفتیمار 

Grass 

Weeds 

broad-

leaved 

weeds 
Total 

Grass 

Weeds 

broad-

leaved 

weeds 

Total 

a* 16.9 a 12.4 a 29.3 a 58.9 a 32.2 a 91.1 بدون علفکش(No_Herbicide) 

a 14.7 b 1.0 bc 15.6 a 55.6 b 1.8 b 57.3 توفوردي(2,4-D) 

ab 11.6 a 11.1 ab 22.7 ab 44.4 a 32.0 ab 76.4 کلودینافوپ پروپارژیل(Topic) 

b 8.9 b 1.8 c 10.7 b 32.9 b 3.6 c 36.4 (Topic) +(2,4-D) 

دار با یکدیگر درصد فاقد اختالف معنی 21(، در سطح اطمینان LSDدار )هاي با حداقل یک حرف مشترک، بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنیمیانگین *

 باشند.می
*Means, in each column, followed by at least one letter in common are not significantly different at the 5% probability level 

using LSD Test. 
 



 

 

 هاهرز باریک برگ و پهن برگ از طغیان یک گروه از آنکش با کنترل هر دو طیف علفرسد تلفیق دو نوع علفبه نظر می

هاي توفوردي و تاپیک کشست که اختالط علفاند.گزارش شده اهرز داشتههايجلوگیري نموده و اثر بهتري را در کنترل علف

 (.Mir-Vakili and Baghestani, 2005نماید )هاي هرز مزارع گندم را به نحو مطلوبی کنترل میعلف

نتایج مقایسه میانگین شاخص تنوع شانون در دو سال آزمایش نشان داد که شاخص تنوع های هرز: های تنوع علفشاخص

دار نبود )جدول تجزیه فروردین( معنی 91اسفند و  11کش )یعنی گیري قبل ازاعمال تیمارهاي علفههاي نمونشانون در تاریخ

مشخص شده است(. بطور کلی نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد  5داري در شکل واریانس ارائه نشده است و صرفا سطح معنی

هرز داراي تفاوت معنداري هايبه لحاظ تنوع و تعداد گونه علف هاي آزمایشی اختصاص یافته قبل از اعمال تیمارکه غالب کرت

هرز از یکنواختی نسبی برخوردار بوده است. ولی بعد از اعمال هاياند و زمین آزمایش از نظر رویش علفبا یکدیگر نبوده

 (. 5ه شد )شکل داري مشاهدکش بین تیمارها در هر دو سال از لحاظ شاخص تنوع شانون تفاوت معنیتیمارهاي علف

 

 برداری در دو سال آزمایشهای هرز در تیمارهای علفکش در هر مرحله نمونهشاخص تنوع شانون علف -7شکل 
ns باشند.برداری میداری در سطح یک درصد تیمارهای علفکش در هر تاریخ نمونهداری و معنیبه ترتیب نشانگر عدم معنی **و 

 گر خطای استاندارد هستند.ها نشانهای عمودی روی ستونمیله
Fig. 7- Weed Shannon Diversity Index in herbicide treatments at each sampling term in two years of 

experiment. 
**, *  and ns are significant at of 5%, 1% probability level and no significant difference, respectivly 

Vertical bars on the columns indicate a standard error. 

 

داري با سایر کش دیده شد که تفاوت معنیباالترین شاخص تنوع شانون در تیمارهاي بدون علف 1921-29در سال زراعی 

نیز بیشترین شاخص تنوع در تیمار شاهد و کمترین شاخص تنوع زیستی در تیمارهاي 1929-29تیمارها داشت. در سال زراعی 

 (. 5کش مشاهده شد )شکل فاده تلفیقی از هر دو علفاست



 

 

هرز موجب کاهش ( نیز گزارش کردند که مدیریت شیمیایی علفهايSwanton et al., 1999سوانتون و همکاران )

اعی به هاي مقاوم باقیمانده در مزرعه غالب شده و داراي تراکم بسیار باالیی خواهند شد. تناوب زراي شدند، اما گونهتنوع گونه

تواند بر پویایی جمعیت علفهاي هرز تاثیر داشته و تزاحم آنها را در مزرعه کاهش عنوان یک شیوه مدیریتی غیرشیمیایی مؤثر می

هاي هرز می شوند ولی غناي هاي علفکن کردن برخی از گونهها هر چند باعث ریشهکش(. کاربرد علفDelye, 2005دهد )

 ;Delye, 2005; Owen, 2008آورند )هاي مقاوم و مهاجم فراهم میت رشد براي سایر گونهاي را کاهش داده و فرصگونه

Memne and Kocher, 2012.) 

اي، به طور همزمان متاثر از عوامل متعددي نظیر اقلیم، خصوصیات خاک، رقابت با در اراضی زراعی تنوع و غناي گونه

هاي پیرامون( انداز کشاورزي )از نظر سادگی یا پیچیدگی زیستگاه محصول، درجه فشردگی عملیات زراعی و خصوصیات چشم

(. اینکه کدام عامل یا عوامل بیشترین Walter et al., 2002; Lososova et al., 2004; Pysek et al., 2005باشد )می

هاي مصرفی بر ترکیب و شکاهمیت را در توجیه تغییرات جامعه گیاهی برعهده دارند متفاوت است، ولی نقش تعیین کننده علف

(. به طور مثال Hume, 1987; Legere et al., 2005هاي هرز در تحقیقات متعددي به اثبات رسیده است )تنوع علف

هایی با مکانیسم عمل مشابه براي چندین سال متوالی در کنترل علف هاي هرز پهن برگ غالت، منجر استفاده مکرر از علف کش

برگ در نظام هاي هاي هرز باریکز از گونه هاي حساس به علف کش تو فوردي و غالب شدن علفبه تغییر جوامع علف هر

 (.Radosevich et al., 1997; Kudsk & Streibig, 2003کشت غالت شده است )

اي و شاخص دار غناي گونههاي سایر محققان نیز حاکی از این است که مصرف علف کش باعث کاهش معنیگزارش

کش با (. علفDerksen et al., 1995; Hyvonen & Salonen, 2002؛ 1992گردد )رسام و همکاران، ن میتنوع شانو

کنند که نتیجه آن تنزل هاي هرز وارد میهاي مقاوم فشار انتخابی شدیدي بر جامعه علفحذف گونه هاي حساس و گزینش گونه

 ,Radosevich et al., 1997; Norris, 1999; Hyvonen & Salonenاي به سطح چند گونه غالب است )غناي گونه

2002.) 

-29کش فقهط در سهال زراعهی    کش در هر دو سال و همچنین اثر آفتها نشان داد اثر علفتجزیه و تحلیل داده عملکرد گندم:

-بود به طور معنی کش استفاده شده(. کلیه تیمارهایی که در آن از یک یا هردو نوع علف5جدول دار بود )بر عملکرد معنی 1929

کهش توفهوردي بیشهتر از    بهرگ (. همچنین علفکش پهن9کش داشتند )شکل داري عملکرد بیشتري نسبت به تیمارهاي بدون علف

هاي ههرز  کش کلودینافوپ پروپارژیل باعث افزایش عملکرد در هر دو سال شد که علت آن حذفبیشتر علفبرگعلفکش باریک



 

 

کش طور کلی و صرفنظر از تیمارهاي آفتکش، بیشترین عملکرد دانه در تیمار تلفیق دو نوع علف پهن برگ در مزرعه بود. ولی به

کش نقش بیشتري رسد با توجه به تعداد بیشتر گونه هاي علف هرز پهن برگ، تیمارهاي پهن برگ(. به نظر می9حاصل شد )شکل 

 اند. هرز و کاهش تعداد گونه داشتههاي علفرا در حذف گونه

 

هاي (. یعنی کاربرد آفتکش5جدول دار بود )کش بر عملکرد دانه گندم معنیآزمایش اثر آفت 1929-29در سال زراعی 

دار نبود کش از لحاظ آماري معنیوتی بین این دو آفتدار عملکرد دانه شد ولی تفادلتامترین و فنیتریتیون باعث افزایش معنی

 (.9)شکل 

کش و اثرات متقابل آنهابر عملکرد دانه گندم در کش، علفمنابع تغییر، درجه آزادی و میانگین مربعات اثر آفت  -7ول جد

 دو سال زراعی.
Table7- Source of Variation, degree of freedom and mean of square effects of pesticide, herbicide and 

their interactions on  wheat grain yield in two years of experiment. .  
 درجه (Economic Yield)عملکرد دانه

 يآزاد

df 

 راتییتغ منبع

S.O.V 
 92-1391سال زراعی 

2012-13 
 93-1392سال زراعی  

2013-14 
ns(7.31 )710256  ns(3.08 )219852 2 بلوک(Block) 

ns(0.06 )5873  *(9.21 )658251 
 (Insecticide)آفتکش 2

**(55.0 )3562163  **(53.1 )2527607 
 (Herbicide)علفکش 3

ns(2.45 )79215  ns(7.26 )173047 
6 

 شکعلف×کشآفت

(Insecticide× Herbicide) 
(35.15 )310326  (27.4 )178010 

 (Error)خطا 22

15.44  9.57 
 ضریب تغییرات )درصد( 

((Coefficient of variation(%) 

 باشد که به منبع تغییر مربوطه تعلق دارد.تز نشان دهنده درصدي از کل واریانس تغییرات میمقادیر داخل پران
ns** 11/1و  11/1داري در سطوح احتمال دار و معنی: به ترتیب غیرمعنی ، * و . 

The values in brackets represent the percentage of the total variation variance that belongs to the 

respective change source. 
**, *  and ns are significant at of 5%, 1% probability level and no significant difference, respectivly.   
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 کش بر عملکرد گندم در دو سال آزمایشکش و آفتبرهمکنش کاربرد علف -8شکل 

 ها نشانگر خطای استاندارد هستند.های عمودی روی ستونمیله
Fig. 8- Interaction of application of herbicides and pesticides on wheat grain yield in two years of experiment 

Vertical bars on the columns indicate the standard error. 

 

 

 ,.Bushong et alشود )هاي تولید جهانی این گیاه محسوب میهرز از مهمترین محدودیترقابت بین گندم و علف

2011; Lemerle et al., 2001براي کسب نور، مواد غذایی و رطوبت خاک با گیاهان زراعی  هرز به طور مستقیمهاي(. علف

مشاهده شد که  Elkoca et al., 2004) . درآزمایش الکوچا و همکاران )Auskarniene et al., 2010)کنند )رقابت می

افزایش داد. هاي هرز را کاهش و عملکرد و اجزاي عملکرد را در مقایسه با شاهد کنترل علف هرز، تراکم و زیست توده علف

 Mir-Vakili andنماید )هاي هرز مزارع گندم را به نحو مطلوبی کنترل میهاي توفوردي و تاپیک علفکشاختالط علف

Baghestani, 2005.) 

هاي براي درک بهتر از اثرات حضور علف های هرز:های تنوع علفروابط بین عملکرد دانه و تراکم، وزن و شاخص

ندم، از روابط رگرسیونی و همبستگی استفاده شد. رابطه بین عملکرد دانه با تراکم کل و وزن خشک کل هرز بر عملکرد دانه گ

هاي هرز، عملکرد دانه گندم کاهش یافت. نشان داده شده است. با افزایش تراکم و وزن خشک علف 2هاي هرز در شکل علف

(. نتایج حاکی از آن 2کرد )شکل ابطه خطی درجه یک پیروي هاي هرز با عملکرد دانه از یک رارتباط تراکم و وزن خشک علف

گرم در  9/9است که با افزایش هر گرم در مترمربع وزن خشک علف هرز، عملکرد دانه در دو سال زراعی مورد مطالعه حدود 

علف هرز در واحد سطح، (. همچنین با استفاده از این روابط مشاهده شد که با افزایش هر بوته 2مترمربع کاهش یافته است )شکل 

( و Rahimian and Bannayan, 1996(. رحیمیان و بنایان )2گرم در مترمربع کاهش یافته است )شکل  22/2عملکرد دانه 

( عنوان کردندکه در شرایطی که گندم هیچ رقیبی براي رویش نداشته باشد، Rahimian et al.,1998رحیمیان و همکاران )



 

 

هاي هرز بر ( نیز اثر منفی علفPorazar and Baghstani, 2004ري را دارد. پورآذر و باغستانی )پتانسیل عملکرد خیلی بیشت

 عملکرد و اجزاي عملکرد گندم را گزارش نمودند.

 

های آزمایش )معادله خطی به همراه رابطه رگرسیونی بین عملکرد دانه گندم و تراکم و وزن خشک علفهای هرز در سال -2شکل 

 رگرسیون آن در شکل نشان داده شده است(.ضریب تبیین 

Fig. 9- Regression relation between wheat grain yield and density and weed dry matter in years of experiment. 

(The linear equation with its coefficient of regression is shown in Fig) 

 

 

هاي هرز در هر دو سال آزمایش مشاهده اي علفین عملکرد گندم و غناي گونهداري بهمچنین همبستگی منفی و معنی

داري (. بدین صورت که با افزایش تعداد گونه علف هرز عملکرد دانه کاهش یافت. همچنین همبستگی منفی و معنی11شد )شکل 

(. به نظر 11عملکرد کاهش یافت )شکل  هاي هرز،نیز بین شاخص تنوع شانون و عملکرد دانه مشاهده شد و با افزایش تنوع علف

 اي علف هاي هرز نیز داشته است.کش عالوه بر وزن خشک و تراکم، بیشترین تاثیر بر تنوع گونهرسد تلفیق دو نوع علفمی

 
های مختلف آزمایش )ضریب ای و تنوع شانون علفهای هرز در سالهمبستگی بین عملکرد دانه گندم و غنای گونه -11شکل 

 داری آن در شکل نشان داده شده است(ستگی و سطح معنیهمب
Fig. 10- Correlation between wheat grain yield and species richness and Shannon diversity index in 

different years of experiment(Correlation coefficient and its significant level are shown in Fig). 

 



 

 

هاي هرز شود. هاي هرز و افزایش تعداد گونه علفطوالنی مدت از علف کش ممکن است سبب تنوع علف استفاده

ها کمک کشتواند به استفاده صحیح از علفهاي علف هرز به فشارهاي عملیات زراعی میمطالعه در رابطه با پاسخ جمعیت گونه

 (. Puricilli and Tuesca, 2005کند )

هاي هرز شدند که هاي هرز را تغییر دادند و باعث کاهش شاخص تنوع زیستی علفعیتی علفها ساختار جمکشعلف

نماید. البته دوره کوتاه مطالعه تعمیم این موضوع را هاي هرز برنامه مدیریت صحیح را مشخص میاین تغییر ساختار و تنوع علف

هرز به دلیل افزایش رقابت کرد در تیمارهاي علف(. کاهش عملMavanganidz, et al 2014کند)براي بلند مدت مشکل می

 ( نیز گزارش شده است.Chhoka et al, 2008گیاه زراعی و علف هرز توسط چوکا و همکاران )

هاي هرز و در نتیجه کاهش ها باعث کاهش تراکم و وزن خشک علفکشنتایج این تحقیق نشان داد که مصرف علف

 هرزها باعث کاهش رقابت بین گندم و علفکشهرز مزرعه گندم شد. البته کاربرد علف هاياي و تنوع زیستی علفغناي گونه

هاي هرز و افزایش ها در جهت کنترل علفکششد که عملکرد دانه گندم بهبود یافت. بر خالف مزایایی که براي استفاده از علف

کش با کارایی ا مطرح است. استفاده از یک نوع علفهشود، خطر از دست رفتن تنوع زیستی در اگرواکوسیستمتولید متصور می

کند. بطور کلی در شود را نابود میها فراهم میهاي هرز براي سایر ارگانیسمباال و دامنه اثر وسیع، منابع غذایی که توسط علف

گ، نه تنها از تنوع و هاي پهن برهاي موثر بر گونهکشهاي گندم با فشرده شدن مدیریت زراعی به ویژه مصرف علفبومکشت

شود بلکه ترکیب جامعه گیاهی نیز دستخوش تغییر شده و به چیره شدن یک یا چند گونه هاي هرز کاسته میاي علفغناي گونه

هاي شیمیایی است که از تبعات آن آلودگی زیست ها وابستگی بیشتر به نهادهانجامد. پیامد کاهش تنوع در این بوم نظامغالب می

 تهدید پایداري کشاورزي خواهد بود. محیطی و
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