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  چکیده

 مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزي جلگه رخ در سال زراعی مختلف در هايتناوب تأثیرهاي هرز گندم تحت ه پویایی جمعیت علفعمنظور مطالبه
) 2کشـت مـداوم گنـدم     )1: هاي کامل تصادفی با سه تکرار شامل هشت نظام تناوبیساله با استفاده از طرح بلوك پنجروي پروژه  1388 -89 زراعی
سیب  –گندم) 5گندم  –سیب زمینی –گندم –سیب زمینی –گندم )4دم گن –چغندرقند –گندم –چغندرقند –گندم) 3گندم  –کلزا  -گندم –گندم –گندم

ذرت  –گندم) 8گندم  –سیب زمینی –گندم –ذرت علوفه اي –گندم) 7گندم  –سیب زمینی –گندم –چغندرقند –گندم) 6گندم  –کلزا  –گندم –زمینی
بـرداري در چهـار   هاي مورد آزمایش نمونهرهاي هرز از تیماعلف تودهمنظور مقایسه جمعیت و زیستبه. گندم انجام شد –چغندرقند –گندم –علوفه اي

هاي هرز هاي الزم شامل شناسایی علفدهی و مرحله شیري دانه به همراه یادداشت برداريدهی، سنبلهدهی، ساقههجپن: آغازمرحله رشدي گندم شامل 
گانه اهاي تناوب زراعی به صورت جدمچنین عملکرد دانه گندم براي تیمارهاي هرز و هخشک علفوزن هاي هرز، وزن تر و در سطح گونه، تعداد علف

بـرداري درسـطح یـک    هاي هرز در هر چهار مرحله نمونهتوده علفهاي هرز و وزن زیستنتایج تجزیه واریانس تناوب زراعی بر تراکم علف. انجام شد
هاي هرز در هر دهی گندم بود و بیشترین وزن خشک علفه سوم هم زمان با سنبلهز در مرحلهاي هرتوده علفبیشترین وزن زیست. دار بوددرصد معنی

هاي برداري در تناوبهاي هرز طی چهار مرحله نمونهو باالترین تراکم علف 5و کمترین آن در تناوب  کشت مداوم گندم، چهار مرحله در تناوب زراعی
داري نسبت به کشت مداوم گندم بر خوردار بودند و عملکرد تک مارهاي تناوبی از افزایش معنیتی عملکرد دانه گندم کلیه .مشاهده شد 6و  3، 7زراعی 

در  کشت مداوم گندم هاي هرز تناوب زراعیتوده بیشتر علفتراکم، تنوع و وزن زیست. آن بود کشتی گندم، کمتر از عملکرد دانه گندم در شرایط تناوبی
  .حد زیادي در کاهش عملکرد دانه گندم این تناوب مؤثر باشد واند تاتهاي زراعی میمقایسه با سایر تناوب

  
  وزن خشک  ،هاي زراعینظام ،هاي هرزغالت، فراوانی نسبی علف :کلیدي هايواژه

  
   1 مقدمه
-هاي زراعی کنترل علـف هاي کشاورزي ارگانیک روشنظامدر 

آنجایی  از. باشندهرز می هايترین ابزار سرکوب علفهرز از مهم هاي
کشاورزي ارگانیک تکیه برطیـف محـدودي از ابـزار     هاينظام که در

تولیـد بـذر    باشـد، جلـوگیري از  هرز می هايبراي کنترل جوامع علف
 باشدمی هاي زراعیاصلی در این نظام هرز از اهداف مهم و هايعلف

)Hilt Brunner et al., 2007 .(هـاي زراعـی کـه در جهـت     روش
هاي روند باعث کاهش ذخایر بذر علفرز بکار میهاي همدیریت علف

هاي هرز در هرز نیز شده و بدین طریق باعث کاهش مشکالت علف

                                                        
به ترتیب دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي و  -2و  1

  ارشد رشته علف هرز دانشگاه آزاد واحد مشهد  یدانشجوي کارشناس
  )Email: azarea.2002@yahoo.com        :نده مسئولنویس -*(

  .)Ghorbani et al., 2013(شوند آینده نیز می
جمعیت  دتواننهاي متعددي مییندآهاي زراعی از طریق فرتناوب

ـ    . دهنـد  هاي هرز را تحت تأثیر قـرار علف ت در هـر سـال نـوع فعالی
هـاي  هاي کنترل علـف روشکشاورزي مانند شخم، نوع گیاه زراعی، 

فراهمی منابع را دسـتخوش   کوددهی، الگوي طبیعی تخریب و هرز و
دهند، که این امر بر روند کلونی سازي طبیعـی جوامـع   تغییر قرار می

-تغییرات مداوم و منظم در محـیط و فعالیـت  . گذار است گیاهی تأثیر
 تغییـر و ) سازگاري(و مسیر تکاملی، سازش  هاي کشاورزي خط سیر

 از .)Poggio et al., 2004( دهـد هاي هرز را تغییر میهاي علفگونه
 طورههاي چندساله بطی تناوب هاي هرز درهاي علفاین رو جمعیت

اعمـال تنـاوب    .)Anderson, 2007( مشهودي متفاوت خواهـد بـود  
بـه   وگیري کـرده و هاي هرز جلزراعی صحیح از توسعه جمعیت علف

-نگهداري کل جمعیت در زیر سطح آستانه زیان اقتصادي کمک می
حفظ  هرز و هايتواند موجب کاهش تراکم علفکند، تناوب زراعی می
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اي شده و در نتیجه از غالبیت چند گونه علف هرز جلوگیري تنوع گونه
 .)Dorado et al., 1999 & Cousens & Croft, 2000( کنـد 

نیز گزارش کردند که  )Swanton et al., 1999( مکارانسوانتون و ه
شود، اي میهرز موجب کاهش تنوع گونه هايمدیریت شیمیایی علف

هـاي موجـود داراي تـراکم بسـیار     گونـه  واما فلور باقیمانده براي بقا 
ان یک شیوه مدیریتی غیرشیمیایی تناوب زراعی به عنو. باالیی هستند

تـزاحم   هاي هرز تاثیر داشـته و جمعیت علفتواند بر پویایی ثر میؤم
 Rashed( همکـاران  راشـد محصـل و  . در مزرعه کاهش دهد آنها را

Mohasel et al., 2005 (هاي هرز هاي علفبا مطالعه تراکم گیاهچه
جو دریافتند که تـراکم   –جو و نخود –جو، زیره –هاي ذرتدرتناوب
ـ   –درتناوب ذرت  هاي هرزعلفهاي گیاهچه ر از دو تنـاوب  جـو کمت

 -یـوالف  -هاي ذرتآزمایشی مشاهده گردید که تناوب در. دیگر بود
ذرت و گیـاه   -گیاه پوششـی  -یوالف ،)چچم+ یونجه (گیاه پوششی 

-که تناوبحالی یوالف داراي اثرات مثبتی بودند در -ذرت -پوششی
 سویا این -ذرت -ذرت و سویا -سویا -ذرت، هاي کشت مداوم ذرت

تواند بـر تنـوع   سیستم مدیریت مزرعه می در تغییر و نیز گونه نبودند
هـاي  علف غالبیت تعداد معدودي از. هاي علف هرز اثرگذار باشدگونه

تواند تهدیـدي بـراي تولیـدات    مزرعه می در باالهرز با قدرت رقابت 
هاي مدیریتی محدود نیز پـیش  کشاورزي باشد و در این حالت گزینه

بیشـترین تـراکم    .)Murphy et al., 2006( باشندمینروي کشاورز 
تناوبی مشاهده شد که دو محصول تابستانه  هاي هرز تابستانه درعلف

هاي هـرز  جمعیت علف، مقابل در .در تناوب سه ساله قرارگرفته بودند
هایی که داراي دو محصول زمستانه بودند یا آیـش  تناوب تابستانه در

 ,.Poggio et al( داد تناوب وجود داشت به شدت کـاهش نشـان   در
هاي هرز در مزارع گندم ایران و جهان مشکل ساز بوده علف .)2004

هـاي زراعـی   روش هاي غیر شیمیایی و مخصوصـاً و بایستی با روش
مدیریت گردند، بنابراین به منظور بررسی امکـان بکـارگیري تنـاوب    
زراعی به عنوان یک شیوه مدیریتی غیر شیمیایی در کـاهش تـزاحم   

هاي بر پویایی جمعیت علف تأثیرگذاريهاي هرز و ارزیابی میزان علف
هاي زراعی مختلـف بـر   بررسی تاثیر تناوببا هدف این پژوهش هرز 

هاي هرز هر تناوب در شناسایی علف هاي هرز وپویایی جمعیت علف
   .به اجرا درآمدمزارع مبتنی بر کشت گندم در اقلیم سرد 

  
  ها مواد و روش
جمعیـت   تـوده تراکم و وزن زیسـت به منظور بررسی  این تحقیق

هاي زراعی مختلف و مـدیریت  تناوب تأثیرهاي هرز گندم تحت علف
درمزرعه ایستگاه تحقیقـات   1388-89 زراعی بقایاي گیاهی در سال

مزرعه با  .ساله انجام شد پنجپروژه  سال آخر کشاورزي جلگه رخ روي
دقیقـه   34درجه و  35و  دقیقه طول شرقی 23درجه و  59مختصات 

و به سـبب   داشته متر از سطح دریا قرار 1721عرض شمالی و ارتفاع 
روز یخبندان در  132 هاي سرد و طوالنی با میانگیندارا بودن زمستان

هاي معتدل داراي اقلـیم سـرد   سال و همچنین بهار خنک و تابستان
کثر و حداقل متر و حدا میلی 223میانگین بارندگی ساالنه منطقه . دبو

. بـود گراد درجه سانتی -23و  5/36درجه حرارت مطلق آن به ترتیب 
کامل تصـادفی بـا سـه تکـرار      هاياین طرح با استفاده از طرح بلوك

متشـکل از محصـوالت زراعـی گنـدم،      :شامل هشـت نظـام تنـاوبی   
 Solanum(، ســـیب زمینـــی ).Beta vulgais L( چغندرقنـــد

tuberosum L.( ذرت ،)Zea mays L. ( و کلزا)Brassica napus 
L. ( بود 1جدول به ترتیب.  

  
  هاي زراعی مختلف در طی پنج سال اجراي آزمایشمحصوالت کشت شده در تناوب - 1جدول 

Table 1- Planted crop in different rotations during five experimental years 
 شماره تیمار

No. of treatments  
 سال اول

First year  
 سال دوم

Second year  
 سال سوم

Third year  
 سال چهارم

Fourth year  
 سال پنجم

Fifth year  
 عالمت اختصاري
Abbreviation  

 گندم  1
Wheat 

 گندم
Wheat  

 گندم
Wheat  

 گندم
Wheat 

 گندم
Wheat  WWWWW  

 گندم  2
Wheat  

 کلزا
Canola 

 گندم
Wheat  

 کلزا
Canola  

 گندم
Wheat  WWWCW 

 گندم  3
Wheat  

 ندرقندچغ
Sugar beet 

 گندم
Wheat  

 چغندرقند
Sugar beet  

 گندم
Wheat  WSWSW 

 گندم  4
Wheat  

 سیب زمینی
Potato 

 گندم
Wheat  

 سیب زمینی
Potato  

 گندم
Wheat  WPWPW 

 گندم  5
Wheat  

 سیب زمینی
Potato  

 گندم
Wheat  

 کلزا
Canola  

 گندم
Wheat  WRWCW 

 گندم  6
Wheat  

 چغندرقند
Sugar beet  

 گندم
Wheat  

 سیب زمینی
Potato  

 گندم
Wheat  WSWPW 

 گندم  7
Wheat  

 ايذرت علوفه
Maize 

 گندم
Wheat  

 سیب زمینی
Potato  

 گندم
Wheat  WMWPW 

 گندم  8
Wheat  

 ايذرت علوفه
Maize  

 گندم
Wheat  

 چغندرقند
Sugar beet  

 گندم
Wheat  WMWSW  
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بـود و  ) متـر مربـع   600(متـر   20×30ابعاد هر کـرت آزمایشـی   

متر از یکـدیگر  سانتی 65هایی با فواصل ت مختلف در پشتهمحصوال
کشت شدند، جهت رسیدن به تراکم مورد نظـر بـراي هـر محصـول،     

هاي مناسب درروي هر پشته مشخص شـده و کشـت در   تعداد ردیف
کشت گندم و . ها انجام شدها و با فواصل مناسب بین بوتهاین ردیف

با بـذر   چغندرقندشت ذرت و کلزا با ماشین کاشت آزمایشی غالت، ک
رقم . کار پنوماتیک و سیب زمینی با بذر کار سیب زمینی انجام گرفت

و ارقام کلزا، سـیب   C-81-4گندم مورد استفاده در این آزمایش الین 
 ،1زمینی، چغندرقند و ذرت مورد کشـت در تنـاوب بـه ترتیـب مودنـا     

  .ندبود 4370و دبل کراس  3، رایزوفورت2سانته
شروع و براي مدت  1384ه کلیه تیمارها در پائیز سال کشت اولی

در سال آخر این آزمایشات، کشت کلیه تیمارها . پنج سال ادامه یافت
کود دهی بر اسـاس  .کشت انجام شد 15/7/88گندم بود که در تاریخ 

هاي مناسب و توصیه شده انجام گرفت، آبیاري آزمون خاك در زمان
 .آبـی گنـدم انجـام شـد     وجه به نیـاز نیز بر اساس عرف منطقه و با ت

باریک برگ و پهن برگ  هرز هايعملیات داشت شامل مبارزه با علف
 لیتر در هکتـار  5/1به میزان  5استفاده از علف کش آتالنتیس با گندم

هـا  و قسمتی از کرت انجام شد 16/1/1389تاریخ  طی یک مرحله در
-معیت و زیستمنظور مقایسه جبه. کش باقی ماندبدون مصرف علف

برداري با استفاده هاي مورد آزمایش نمونههاي هرز از تیمارتوده علف
متري در چهار مرحله رشـدي گنـدم شـامل    سانتی 50×50از کوادرات 

روز  185(دهی کاذب ، ساقه)روز بعد از کاشت 147(شروع پنچه دهی 
نه و مرحله شیري دا) روز بعد از کاشت 215(دهی سنبله، )بعد از کاشت

بـرداري از سـه   نمونه ،در هر تیمار. انجام شد) روز بعد از کاشت 228(
هاي هرز موجـود در آن  نقطه به صورت تصادفی انجام و تمامی علف

گونـه، تعـداد، وزن تـر و     سـپس . نقاط از سطح خاك برداشت گردید
برداشت محصول در نیمه اول  .ثبت شد وتعیین هاي هرز خشک علف

کمباین برداشت آزمایشی غـالت انجـام و سـپس    با  1389مرداد ماه 
بـراي انجـام   . درصـد محاسـبه شـد    10عملکرد دانه گندم با رطوبت 

 و Mstat-Cها از نرم افزارهاي محاسبات و تجزیه تحلیل آماري داده
-مقایسه میانگین. استفاده شد Excel جهت رسم نمودارها از نرم افزار

  . انجام شد ج درصددر سطح احتمال پن ها نیز با روش دانکن
  

  

                                                        
1- Modena 
2 -Sante 
3- Risofert  
4- Double Cross 370 
5- Atlantis 

  نتایج و بحث
گونه علـف   20 تعداد شود،مشاهده می 2جدول گونه که در همان

مشـاهده و   پهن بـرگ گونه  14 و باریک برگ شامل شش گونه هرز
  .ثبت گردید

  هاي هرز تناوب زراعی بر فراوانی علف تأثیر
هاي هـرز  زراعی بر تراکم علف هاينتایج تجزیه واریانس تناوب

دار بـود  برداري درسـطح یـک درصـد معنـی    ر چهار مرحله نمونهدر ه
بـین  ) مرحلـه اول ( روز بعد از کاشت 147برداري در نمونه). 2جدول (

هاي با تناوب )WMWSW( 8و  )WMWPW( 7زراعی  هايتناوب
 )WWWCW( 2 و )WWWWW( WRWCW ،1)( 5زراعــــــی 
تنـاوب   بیشترین تراکم علـف هـرز در  . داري مشاهده شدتفاوت معنی

بوته در متـر مربـع و کمتـرین     254به تعداد  )WMWPW( 7زراعی 
بوته  135به تعداد  WRWCW)( 5تراکم علف هرز در تناوب زراعی 

بـرداري  در این مرحله از نمونه. )4جدول ( در متر مربع مشاهده گردید
شامل هفـت   )WMWPW( 7هاي هرز موجود در تناوب زراعی علف

ــده  ــد خوابی ــم ،).Polygonum aviculare L( بن  Lolium( چچ
rigidum L.( کاهوي وحشی و )lactuca Serriola L.(   کـه  بودنـد

 بیشترین تراکم در متر مربعدر این تناوب  علف هرز هفت بند خوابیده
رسد کاشت دو نظر میه هاي زراعی دارا بود که بدر بین سایر تناوب را

تنـاوب بـا گنـدم    اي در ذرت علوفـه  محصول تابستانه سیب زمینی و
افزایش تـراکم   هاي هرز زمستانه وموجب کاهش تنوع و تراکم علف

با دو گونه  WRWCW)( 5تناوب زراعی . گردیده است این علف هرز
هاي هرز را در علف هرز هفت بند خوابیده و چچم کمترین تراکم علف

رسـد  نظر می که به) 4جدول (هاي زراعی دارا بودند بین سایر تناوب
هـاي  پاتیکی در کنترل علفکاشت کلزا به دلیل خصوصیات آللوپیش 
رسد هر چه اختالفـات بـین گیاهـان    به نظر می. ثر بوده استؤهرز م

زراعی موجود در یک تناوب بیشتر و تشابهات آنها کمتـر باشـد ایـن    
ـ   تناوب زراعی در کنترل علف تلفیـق  . ثرتر خواهـد بـود  ؤهـاي هـرز م

دگی متفاوت در یک تناوب منجـر بـه   هاي زنگیاهان زراعی با چرخه
هـا بـه   هاي هرز و مانع غالبیت هـر یـک از گونـه   تنوع جمعیت علف

  .)Nuvarrete & Fernandes, 1996( شودتنهایی می
) روز بعد از کاشت 185(هرز مرحله دوم  هايیشترین تراکم علفب

بوته در متـر مربـع و    278به تعداد  (WSWSW) 3در تناوب زراعی 
بوته  92به تعداد  (WPWCW) 5راکم علف هرز در تناوب کمترین ت

 3تناوب زراعی  در هاي هرزجمعیت علف.در متر مربع مشاهده گردید 
(WSWSW) گونه علف هرز بود که گونه هفت بند خوابیده  6 شامل

باالترین تعداد  هاي هرزهاي علفدرصد فراوانی کل گونه 96با تراکم 
-به نظر می). 5جدول ( هاي زراعی دارا بودبوته را در بین سایر تناوب

 گندم و رعایت آیش کوتاه مدت در رسد کشت چغندرقند در تناوب با
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همچنین تشابه چرخه زندگی  هاي هرز یکساله زمستانه وکنترل علف
بـا گیـاه زراعـی     هاي هرز یکساله تابسـتانه اي علفو نیازهاي تغذیه

. بـوده اسـت   مـؤثر خوابیده در افزایش تراکم گونه هفت بند  چغندرقند

 (WPWCW) 5جمعیت علف هرز هفت بند خوابیده در تناوب زراعی 
هاي زراعی کمترین تراکم بوته در متر مربع در مقایسه با سایر تناوب

  .را دارا بود
  

  هاي مختلفهاي هرز تناوبفهرست علف - 2جدول 
Table 2- List of observed weed species in the different crop rotation  

 درجه تزاحم
Crowded degree  

  خصوصیات
Characteristics  

   

 چرخه زندگی
Life cycle  

 مسیر فتوسنتزي
Photosynthesis path  

  خانواده
Family 

 گونه علف هرز 
Weed Species  

-  Annual  C3  Polygonaceae Polygonum aviculare L.  
+  Annual  C3  Poaceae Lolium rigidum L.  
-  Annual  C3  Fumariaceae Fumaria vaillantii Loiss 
-  Annual  C3   Asteraceae Lactuca serriola L. 
-  Annual  C3  Poaceae Bromus commutatus Schrad. 
-  Annual  C3  Poaceae Hordeum murinum SSP. 
-  Annual  C3  Chenopodiaceae Chenopodium album L. 
+  Perennial  C3   Asteraceae Acroptilon repense L.  
-  Annual  C3  Poaceae Eremopyrum bonaepartis Spreng. 
-  Annual  C3  Asteraceae Sonchus oleraceus L. 
-  Annual  C3  Brasicaceae Euclidium syriacum L. 
-  Annual  C3  Brasicaceae Goldbachia laevigata M.Bieb. 
-  Annual  C3   Poaceae Aegilops triuncialis L. 
-  Perennial  C3  Brasicaceae Cardaria draba L. 
+  Perennial  C3  Convolvulacae Convolvulus arvensis L. 
-  Annual  C3  Brasicaceae Descurainia Sophia L. 
-  Annual  C3  Ranunculaceae Ceratocephalus falcatus L. 
-  Annual  C3  Boraginaceae Nonnea persica Boiss. 
-  Annual  C3   Poaceae Poa annua L. 
-  Annual & perennial  C4  Solanaceae Hyoscyamus niger Hyos. 

  
 هاي هرز و تناوب هاي زراعی تجزیه واریانس صفات مختلف علف - 3جدول 

Table 3- Analysis of variance of different traits of weed and rotations 

  بع تغییرامن
Source of 
variance  

  درجه آزادي
Degree of 
freedom  

  برداريمراحل نمونه
Sampling stages  

 1  2  3     4  
وزن 

 کخش
Dry 

matter  

 تعداد
Number  

وزن 
 خشک
Dry 

matter  

 تعداد
Number  

 وزن خشک
Dry 

matter  
 تعداد

Number  

وزن 
 خشک
Dry 

matter  

 تعداد
Number  

 تناوب زراعی
Rotation 

  
 خطا 

Error  

7 
  
14  

0.633** 
 

0.010  

404.95** 
 

83.68  

17.11** 
 

0.0274  

213.31** 
 

52.68  

137.31** 
 

6.68  

243.52** 
 

39.01  

86.29 ** 
  

2.47  

133.93 
** 

  
24.42  

 داردار در سطح احتمال یک و پنج درصد و غیرمعنیبه ترتیب معنی ns: و * ، **
**, * and ns are significant at 1 and 5 % probability levels and non significant, respectively. 
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 )برداريمرحله اول نمونه(هاي زراعی د در تناوبهاي هرز موجوهاي مختلف علفتراکم جمعیتی گونه - 4جدول 
Table 4- Different weed species population density existing in rotations (the first sampling stage)   

  )تعداد در متر مربع(تراکم 
 Density (Number.m-2) 

 گونه علف هرز 
Weed Species 

  1تناوب 
Rotation 

1 
WWWWW 

  2تناوب 
Rotation 

2  
WWWCW 

  3تناوب 
Rotation 

3 
WSWSW 

  4تناوب 
Rotation 

4 
WPWPW 

  5تناوب 
Rotation 

5 
WPWCW 

  6تناوب 
Rotation 

6 
WSWPW 

  7تناوب 
Rotation 

 7 
WMWPW 

  8تناوب 
Rotation 

 8 
WMWSW 

هفت 
بند 

  خوابیده
Polygonum 
aviculare L. 107.24c*  168.56bc  216.44abc  197.28abc  123.76c  207.36ab  250.32a  249.32a  

 Lolium rigidum  چچم
L. 27.52d  9.32d  2.64d  2.20d  1.32d  3.36d  3.68d  0.88d  

 Fumaria  شاتره
vaillantii Lois 0.28d  0.28d  -  0.44d  -  -  -  3.08d  

- کاهوي
  وحشی

Lactuca 
serriola L. 0.44d  0.28d  -  0.88d  -  0.28d  0.44d  -  

 علف
  پشمکی

Bromus 
commutatus 

Schrad 
-  -  -  -  -  0.40d  -  -  

سلمه 
  تره

Chenopodium 
album L. -  -  -  -  -  -  -  -  

گل 
آفتاب 

  رو
Ceratocephalus 

falcatus L. -  0.12d  -  -  -  -  -  -  

چشم 
  گربه اي

Nonnea persica 
Boiss -  0.12d  -  0.44d  -  0.12d  -  -  

 136c 179bc 219ab 201abc 125c 212ab 254a 253a                هاي هرزکل علف
 ).≥05/0p(داري بر اساس آزمون دانکن ندارند حروف مشابه تفاوت معنی میانگین هاي داراي* 

* Means with similar letters are not significantly different based on Duncan test (p≤0.05). 
  

کی آللوپاتیگیاه زراعی کلزا به عنوان پیش کاشت گندم با خاصیت 
مانع جوانه زنی علـف   کاهش نفوذ نور در ساختار کانوپی اوایل بهار و

کشت مداوم گنـدم باعـث    تناوب. هرز هفت بند خوابیده گردیده است
هاي هرز باریـک بـرگ یکسـاله زمسـتانه شـامل      افزایش تراکم علف

 وحشی جو ،)Bromus commutatus Schrad( چچم، علف پشمکی
)Hordeum murinum SSP.( و تلخه )Acroptilon repenes L.( 

هاي هرز خصوصیات مرفولوژیکی نزدیکـی بـا گیـاه    این علف. گردید
 ,.Derksen et al( درکسن و همکاران). 5جدول (زراعی گندم داشتند 

هاي هـرز  نیز نشان دادند که بین نوع گیاه زراعی و فلور علف )1993
گیـاه  همراه آن همبستگی وجود دارد و نیز مشخص گردید کـه نـوع   

-هاي مختلف علفترین عامل در تعیین نحوه توزیع گونهزراعی مهم
  .در گیاهان زراعی مختلف است هاي هرز رایج

هاي بیشترین تراکم علف) روز پس از کاشت 215(در مرحله سوم 

بوته در متر مربع  171به تعداد  (WSWPW) 6هرز در تناوب زراعی 
به  (WWWCW) 2راعی هاي هرز در تناوب زو کمترین تراکم علف

 2 هـاي زراعـی  تنـاوب . بوتـه در متـر مربـع مشـاهده شـد      69تعداد 
WWWCW)( ،3 (WSWSW)  5و (WPWCW)   هــاي کمابـا تـر

بوته در متـر مربـع داراي کمتـرین تـراکم علـف هـرز        69و  70، 72
 هايگونه. داشتند (WSWPW) 6داري با تناوب زراعی اختالف معنی

شامل هفت بند خوابیده، ، (WSWPW) 6علف هرز در تناوب زراعی 
 شـاتره  ،).Chenopodium album L( سلمه تـره یکسـاله تابسـتانه   

)Fumaria vaillantii Lois(،   علف پشمکی، بیابان گندمی یکسـاله
و تلخـه پایـا بـا     )Eremopyrum bonaepartis Spreng( زمستانه

حدود هاي هفت بند خوابیده و سلمه تره رویش زمستانه بود که گونه
 6هاي هرز را در تناوب زراعـی  هاي علفونهگدرصد فراوانی کل  99

(WSWPW) 6جدول (شدند شامل می.(  
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 )برداريمرحله دوم نمونه( هاي زراعی هاي هرز موجود در تناوبهاي مختلف علفتراکم جمعیتی گونه - 5جدول 
Table 5- Different weed species population density existing in rotations (the second sampling stage)   

  )تعداد در متر مربع(تراکم 
 Density (Number.m-2)  

 گونه علف هرز 
Weed Species 

  1تناوب 
Rotation 

1 
WWWWW 

  2تناوب 
Rotation 

2  
WWWCW 

  3تناوب 
Rotation 

3 
WSWSW 

  4تناوب 
Rotation 

4 
WPWPW 

  5تناوب 
Rotation 

5 
WPWCW 

  6تناوب 
Rotation 

6 
WSWPW 

  7تناوب 
Rotation  

7 
WMWPW 

  8تناوب 
Rotation  

8 
WMWSW 

هفت 
- بند

  خوابیده
Polygonum 
aviculare L.  101.6bc*  98.48bc  268.44a  111.08bc  86.2bc  176.56ab  178.64ab  134.64b  

 Lolium rigidum  چچم
L. 13.16d  -  -  -  -  0.28d  0.28d  -  

 Fumaria  شاتره
vaillantii Lois.  2.48d  7.2d  4.88d  4d  2.2d  2.92d  4.84d  4.44d  

کاهوي 
  وحشی

Lactuca 
serriola L. -  -  -  -  -  -  -  -  

علف 
  پشمکی

Bromus 
commutatus 

Schrad  
5.32d  1.92d  0.88d  0.88d  2.2d  0.12d  -  -  

 Chenopodium  سلمه تره
album L.  0.72d  0.56d  2.64d  6.2d  1.32d  3.52d  4.72d  1.32d  

 Hordeum  جووحشی
murinum SSP.  3.96d  8.4d  0.44d  -  -  0.88d  0.72d  0.44d  

 Acroptilon  تلخه
repens L.  4.04d  -  -  -  -  0.28d  1.16d  -  

گل 
  رو آفتاب

Ceratocephalus 
falcatus L.  -  0.12d  -  -  -  -  -  -  

بیابان 
  گندمی

Eremopyrum 
bonaepartis 

Spreng   
-  -  -  -  -  -  -  -  

  ناخنک
Goldbachia 
laevigata 
M.Bieb 

-  -  -  -  0.44d  -  -  -  

شاهی 
  وحشی

Cardaria 
draba L.  -  0.12d  0.88d  -  -  -  -  -  

  131b 117b 278a 122b 92b 185ab 190ab 141ab  هاي هرزکل علف
 ).≥05/0p(داري بر اساس آزمون دانکن ندارند حروف مشابه تفاوت معنی میانگین هاي داراي* 

* Means with similar letters are not significantly different based on Duncan test (p≤0.05). 
  

که داراي دو محصـول وجـین    (WSWPW) 6در تناوب زراعی 
و سیب زمینی بوده است فقط دو گونه هفت بند  چغندرقندبهاره شامل 

و سلمه باقی مانده و تراکم باالیی را در محصول گنـدم بعـدي ایـن    
م باالي دو گونه هفت بند و سلمه در این تناوب تراک. اندتناوب داشته

و  چغندرقنـد زراعی ناشی از شرایط رشدي آنها در دو محصول بهـاره  
احتماال شرایط رشدي تعـداد باقیمانـده   . سیب زمینی قبلی بوده است

این دو گونه پس از وجین در این دو محصول در شرایط آب و هوایی 
اند و در نتیجه تولید بـذر  اشتهبهاره خیلی خوب بوده و رشد مناسبی د

زیادي نموده که توانستنه است در محصول بعدي گندم تراکم باالیی 
دریافت کـه اگـر تنـاوب     )Anderson, 2003( اندرسون. داشته باشند

محصول شامل یک محصول زمستانه و در ادامـه آن یـک محصـول    

ش هـاي هـرز افـزای   تراکم علـف  )ارزن-گندم زمستانه(تابستانه باشد 
  . خواهد یافت

کـه   )روز پـس از کاشـت   228(بـرداري  در مرحله چهـارم نمونـه  
هـاي هـرز در   همزمان با مرحله شیري گندم بود بیشترین تراکم علف

بوتـه در متـر مربـع و     154بـه تعـداد   (WMWPW) 7تناوب زراعی 
بـه   (WSWSW) 3هاي هرز در تنـاوب زراعـی   کمترین تراکم علف

 هـاي ع مشاهده شد هر چند تراکم کلی علفبوته در متر مرب 72تعداد 
 7تنـاوب زراعـی   . هرز در این مرحله نسبت به مراحل اولیه کمتر بود

(WMWPW) گونـه علـف هـرز شـامل هفـت بنـد        پنجاز شکل مت
، علف )Sonchus oleraceus( شیر تیغک معمولی، ترهخوابیده، سلمه

موجود در هاي هرز یکساله پهن برگ ود، تراکم علفب پشمکی و تلخه
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  ).7جدول ( بیشتر بودهـا  از بقیـه تنـاوب   (WMWPW) 7هاي تحت تنـاوب زراعـی   کرت
  

 )برداريمرحله سوم نمونه(هاي زراعی هاي هرز موجود در تناوبهاي مختلف علفتراکم جمعیتی گونه - 6جدول 
Table 6- Different weed species population density existing in rotations (the third sampling stage)  

  )تعداد در متر مربع(تراکم 
 Density (Number.m-2)  

 گونه علف هرز 
Weed Species 

  1تناوب 
Rotation 

1 
WWWWW 

  2تناوب 
Rotation 

2  
WWWCW 

  3تناوب 
Rotation 

3 
WSWSW 

  4تناوب 
Rotation 

4 
WPWPW 

  5تناوب 
Rotation 

5 
WPWCW 

  6تناوب 
Rotation 

6 
WSWPW 

  7 تناوب
Rotation  

7 
WMWPW 

  8تناوب 
Rotation  

8 
WMWSW 

 Polygonum  هفت بند
aviculare L. 67.4c*  60.12c  59.08c  92.4bc  67.08c  161.6a  130.8abc  101.76bc  

 Lolium rigidum  چچم
L.  -  -  -  -  -  -  -  -  

 Fumaria  شاتره
vaillantii Lois  2.04d  2.2d  3.08d  1.76d  0.44d  1d  1.76d  2.2d  

وي کاه
  وحشی

Lactuca 
serrioal L.  0.28d  -  -  -  0.44d  -  -  -  

- علف
  پشمکی

Bromus 
commutatus 

Schrad 
7.36d  3.4d  -  -  -  0.12d  1.16d  -  

سلمه 
  تره

Chenopodium 
album L.  0.72d  1.76d  7.08d  7.08d  -  6.48d  4.84d  6.16d  

 Acroptilon  تلخه
repens L.  6.64d  -  -  -  1.76d  0.88d  0.88d  -  

ابان بی
  گندمی

Eremopyrum 
bonaepartis 

Spreng  
3.08d  0.72d  0.44d  0.88d  1.32d  0.44d  0.28d  -  

  ناخنک
Goldbachia 
laevigata 
M.Bieb  

0.12d  0.44d  -  -  -  -  -  -  

 Euclidium  كدانار
syriacum L.  0.28d  -  -  -  -  -  0.12d  -  

-خاکشیر
  ایرانی

Descurainia 
Sophia L.  0.28d  -  -  -  -  -  -  -  

گل 
  روآفتاب

Ceratocephalus 
falcatus L.  -  -  -  -  -  -  -  -  

شاهی 
  وحشی

Cardaria 
draba L.  -  -  -  -  -  -  -  -  

 Convolvulus  پیچک
arvensis L.  -  -  -  -  0.44d  -  -  -  

 Hyos Cyamus  بذرالبنج
niger Hyos  0.12d  -  -  -  0.44d  -  -  -  

دانه 
  تسبیحی

Aegilops 
triuncialis L.  0.56d  0.44d  -  -  -  -  -  -  

چمن 
  Poa annua L.  -  -  -  -  -  -  -  0.44d  هرز

 89bc 69c 70c 102bc 72c 171a 140ab 111bc  هاي هرزکل علف
 ).≥05/0p(داري بر اساس آزمون دانکن ندارند حروف مشابه تفاوت معنی میانگین هاي داراي* 

* Means with similar letters are not significantly different based on Duncan test (p≤0.05). 
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گنجانیدن گیاه زراعی سیب زمینی در تناوب به عنوان گیاه پیش 
خیزي خاك بعد از کاشت سـیب زمینـی و هـم    حاصل کاشت گندم و

هاي هرز یکسـاله  زمانی تاریخ کاشت سیب زمینی با جوانه زنی علف
ــد ــت بن ــره و خصوصــیات مشــابه  تابســتانه هف ــده و ســلمه ت  خوابی

هاي انتخابی در افـزایش تـراکم   فولوژیکی و استفاده از علف کشورم
هاي هـرز در  جمعیت علف .ثر بوده استؤهاي یکساله تابستانه مگونه

گونه هفت بند خوابیده، سلمه  3شامل  (WSWSW) 3تناوب زراعی 
گنـدم و رعایـت    –تره و شیر تیغک معمولی بود که تناوب چغندرقنـد 

هاي هرز مقاوم و سازگار نترل جمعیت علفآیش کوتاه مدت موجب ک
هـاي زمسـتانه   تنوع گونـه . به شرایط کشت مداوم گندم گردیده است

ها بیشتر بود و کشت مداوم گندم از بقیه تناوب موجود در تناوب زراعی
گونه هفـت بنـد خوابیـده،     8هاي هرز این تناوب شامل جمعیت علف

 ن گندمی، دانه تسبیحیبیابا علف پشمکی، ،کاهوي وحشی سلمه تره،
)Aegilos triuncialis(پیچک ، )Convolvulus arvensis( تلخه  و

  ). 7جدول ( بود

  
 )برداريمرحله چهارم نمونه(هاي زراعی هاي هرز موجود در تناوبهاي مختلف علفتراکم جمعیتی گونه - 7جدول 

Table 7- Different weed species population density existing in rotations (the fourth sampling stage)   
  )تعداد در متر مربع(تراکم 

 Density (Number.m-2)  

 گونه علف هرز 
Weed Species 

  1تناوب 
Rotation 1 

WWWWW 

  2تناوب 
Rotation 2  
WWWCW 

  3تناوب 
Rotation 

3 
WSWSW 

  4تناوب 
Rotation 

4 
WPWPW 

  5تناوب 
Rotation 

5 
WPWCW 

  6تناوب 
Rotation 

6 
WSWPW 

  7تناوب 
Rotation  

7 
WMWPW 

  8تناوب 
Rotation  

8 
WMWSW 

هفت 
بند 

  خوابیده
Polygonum 
aviculare L. 84.56cd*  78.48cd  60.88c  87.52bcd  111.08abc  122.92ab  140.88a  94.2bcd  

 Lolium  چچم
rigidum L.  -  -  -  -  -  -  -  -  

  شاتره
Fumaria 
vaillantiii 

Lois  
-  -  -  -  -  -  -  -  

کاهوي 
  وحشی

Lactuca 
serriola L.  0.28d  0.12d  -  -  0.44d  0.72d  -  0.88d  

علف 
  پشمکی

Bromus 
commutatus 

Schrad  
5.92d  0.56d  -  -  -  -  0.12d  -  

سلمه 
  تره

Chenopodium 
album L.  3.64d  1.88d  10.2d  7.96d  1.76d  7.68d  12.4d  9.76d  

 Acroptilon  تلخه
repens L.  4.88d  -  -  -  -  -  0.56d  -  

بیابان 
  گندمی

Eremopyrum 
bonaepartis 

Spreng  
1.6d  0.12d  -  -  -  0.12d  -  -  

دانه 
  تسبیحی

Aegilops 
triuncialis L.  1.16d  -  -  -  - - - - 

شیر 
تیغک 
  معمولی

Sonchus 
olereceus L. -  -  0.44d  -  - 0.88d 0.12d 0.44d 

 Convolvulus  پیچک
arvensis L.  0.12d  -  -  -  - - - 0.88d 

شاهی 
  وحشی

Cardaria 
draba L.  -  -  -  -  - - - - 

 102bcd 81cd 72d 96bcd 113bc 132ab 154a 106bcd هاي هرزکل علف
 ).≥05/0p(داري بر اساس آزمون دانکن ندارند حروف مشابه تفاوت معنی میانگین هاي داراي* 

* Means with similar letters are not significantly different based on Duncan test (p≤0.05). 
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عنـوان کردنـد    )Anderson et al., 1998( همکاران اندرسون و
هاي هرز متاثر از نوع گیاه زراعی است که در اي علفکه ترکیب گونه
داشـتن   که گیاهان زراعـی مختلـف بـا   طوريهب ؛گیردتناوب قرار می

هـاي مختلـف   خصوصیات متفاوتی هم چون خواص آللوپاتیک، الگـو 
غیره شرایط نامساعدي را بـراي تکثیـر بعضـی     رقابت بر سر منابع و

نیـز   )Kegod et al., 1998( کگود و همکاران .آورندها پدید میگونه
 تـأثیر هاي هـرز  اظهار داشتند که نوع گیاه زراعی در تعیین فلور علف

سـیکل   هاي هرزي کـه علف شودکه باعث میطوريسزایی دارد بههب
  .کنند غالبیت پیدا ،با گیاه زراعی دارند یدگی نزدیکزن

  
 هـاي زیست توده وزن خشـک علـف   تناوب زراعی بر تأثیر
  هرز

هرز  هاينتایج تجزیه واریانس تناوب زراعی بر وزن خشک علف
جدول ( برداري در سطح یک درصد معنی دار بودمرحله نمونه 4در هر

ه اول هـم زمـان بـا    هرز در مرحل هايبیشترین وزن خشک علف. )3
کشت مداوم  در تناوب زراعی) روز بعد از کاشت 147( زنیشروع پنجه

 هايگرم در مترمربع و کمترین وزن خشک علف 24/6گندم به میزان 
ــاوب زراعــی  ــزان  (WPWCW) 5هــرز در تن ــه می گــرم در  61/0ب

هاي زراعـی تفـاوت   بین سایر تناوب). 8جدول ( مترمربع مشاهده شد
 هايبرداري رشد علفدر این مرحله از نمونه. مشاهده نشدداري معنی

در . ها چندان زیاد نیستآنباشد و هنوز وزن زیست توده هرز کند می
، چهار گونه علف هرز شامل هفت بند کشت مداوم گندمتناوب زراعی 

یکسـاله   کـاهوي وحشـی   خوابیده یکساله تابستانه، چچـم، شـاتره و  
چچم باالترین وزن خشـک را در بـین    زمستانه مشاهده شد که گونه

ایـن  هاي زراعی مختلف دارا بود که همین امر موجـب گردیـد   تناوب
هاي زراعی تناوب زراعی باالترین وزن خشک را نسبت به سایر تناوب

در ایـن مرحلـه    به خود اختصاص دهد هر چنـد کشـت مـداوم گنـدم    
م و کشـت مـداوم گنـد    ).4جدول ( کمترین تراکم علف هرز را داشت

ر هایی با ساختمان مشابه دمصرف مداوم یک علف کش یا علف کش
هاي هرز و طی سالیان متمادي باعث ایجاد فشار انتخابی بر فلور علف

هاي خاص هاي هرز،کاهش تراکم گونهسبب ایجاد تغییر در فلور علف
. هاي مقاوم با چرخه زنـدگی زمسـتانه گردیـده اسـت    و غالبیت گونه
شامل دو گونه علف هـرز هفـت بنـد     (WPWCW) 5تناوب زراعی 

خوابیده یکساله تابستانه و چچم یکساله زمستانه، کمترین وزن خشک 
رسـد حضـور   بـه نظـر مـی   . به خود اختصاص دادند هرز را هايعلف

هـاي  کاربرد علف کش تناوب و در و کلزاگیاهان زراعی سیب زمینی 
یریت این گیاهان در مد و آللوپاتیخاصیت  ساختار کانوپی و انتخابی و

با چرخه زندگی یکساله زمستانه از جمله چچم،  هاي هرزکنترل علف
  . بوده است مؤثرکاهوي وحشی  شاتره و

هرز در مرحلـه دوم   هاينتایج مقایسه میانگین زیست توده علف

نشان داد که همانند نتایج مرحلـه اول بـین   ) روز پس از کاشت 185(
هـاي زراعـی تفـاوت    با سایر تنـاوب  کشت مداوم گندمتناوب زراعی 

هـاي  که بیشترین وزن خشک علـف طوريداري مشاهده شد بهمعنی
گـرم در   36/33هرز در تناوب زراعی کشت مـداوم گنـدم بـه مقـدار     

 5کمترین وزن خشک علف هاي هـرز در تنـاوب زراعـی     مترمربع و
(WPWCW)  8جدول ( مربع مشاهده شدگرم در متر 97/2به مقدار .(

شکل هاي تحت کشت مداوم گندم متهاي هرز در کرتعیت علفجم
یکسـاله تابسـتانه،   هفت گونه شامل هفت بند خوابیده، سـلمه تـره    از

چچم، شاتره، علف پشمکی، جو وحشی یکساله زمستانه و تلخه پایا با 
تلخه در مقایسه با سایر  رویش زمستانه بودکه چچم، علف پشمکی و

که با توجه به وزن تک بوته غالب بودند  هايهاي زراعی گونهتناوب
هـاي هـرز در   هاي تابستانه، وزن خشـک علـف  باالتر نسبت به گونه

هـاي زراعـی   نسبت به سـایر تنـاوب  کشت مداوم گندم تناوب زراعی 
  ). 5جدول (باالتر بود 

روز بعد از  215(  هاي هرز مرحله سومبیشترین وزن خشک علف
ندم مشابه دو مرحله قبل در تناوب هم زمان با سنبله دهی گ) کاشت

گرم در متـر مربـع و کمتـرین     93زراعی کشت مداوم گندم به میزان 
میزان به (WPWCW) 5هاي هرز در تناوب زراعی وزن خشک علف

در ایـن مرحلـه از   ). 8جـدول  ( گرم در متر مربع مشـاهده شـد   44/9
 م گندمکشت مداو اي موجود در تناوب زراعیبرداري تنوع گونهنمونه

گونـه   12از شـکل  این تناوب مت. هاي زراعی بیشتر بوداز سایر تناوب
خوابیده و سلمه تره یکساله تابستانه  علف هرز مختلف شامل هفت بند

 شاتره، کاهوي وحشـی، علـف پشـمکی، بیابـان گنـدمی، دانـارك       و
)Euclidium syriacum L.(ــی ــیر ایران  Descurainia( ، خاکش

Sophia L.(، بــذرالبنج )Hyos Cyamus niger(،  دانــه تســبیحی
هاي علف یکساله زمستانه و تلخه پایا با رویش زمستانه بود که گونه

هاي یکساله و چند ساله و تلخه در بین گونه بیابان گندمی وپشمکی 
هاي زراعی مختلف از تراکم و وزن تک بوته بـاالتري  زمستانه تناوب

-دار وزن خشک علـف معنی بودند که این امر موجب تفاوت برخوردار
-با سایر تنـاوب کشت مداوم گندم هاي هرز موجود در تناوب زراعی 

  . هاي زراعی گردیده است
هم زمان با شـیري  ) روز پس از کاشت 228( نتایج مرحله چهارم

شدن دانه گندم مشابه با سه مرحله قبلی، بیشترین وزن خشک علف 
گرم در متـر   88/76ان کشت مداوم گندم به میز هرز در تناوب زراعی

 5مربع و کمترین وزن خشـک علـف هـاي هـرز در تنـاوب زراعـی       
(WPWCW)  جـدول  ( گرم در متر مربع مشاهده شد 36/7به میزان

در این مرحله بعد از تناوب زراعـی   (WSWPW) 6تناوب زراعی ). 8
هاي هـرز را بـه میـزان    بیشترین وزن خشک علف کشت مداوم گندم

ــر م 80/37 ــی  گــرم در مت ــاوب هــاي زراع ــا تن ــود و ب ــع دارا ب  8رب
(WMWSW)، 4 (WPWPW)، 2 (WWWCW) 5 و 
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(WPWCW) برداري در این مرحله از نمونه. داري داشتتفاوت معنی
هـاي تحـت کشـت    هاي هرز در کـرت هاي علفبیشترین تنوع گونه

هاي زمستانه در تناوب زراعـی شـماره   مداوم مشاهده گردید که گونه
هاي زراعی از تراکم باالتري برخـوردار  ا سایر تناوبدر مقایسه بیک 

شت مداوم گندم سبب بوجـود  اککه رسد به نظر می). 7جدول (بودند 
هـا بـا خصوصـیات    آمدن شرایط محیطی پایدار و افزایش تنوع گونـه 

گنــدم و همچنــین مــدیریت ه مرفولــوژیکی و چرخــه زنــدگی مشــاب
. ی گندم گردیده اسـت هاي هرز و ساختار کانوپیکنواخت کنترل علف

هاي زراعی مختلف هم نشان مانده در خاك تناوبنتایج عناصر باقی
داد که در کشت مداوم گندم میزان فسفر و پتاسیم باقیمانده در خاك 

هاي زراعی بود که فراهمی این عناصـر در آخـر   بیشتر از سایر تناوب

وب هرز ایـن تنـا   هايزمینه رشد بهتر علف ،فصل و دور بعدي کشت
تنـاوب   .)Zarea Feizabadi, 2013( زراعـی را فـراهم نمـوده اسـت    

ثر ؤهبود کیفیت خاك و همچنین کنترل مـ هاي بزراعی یکی از روش
هاي هرز است، چرخه زندگی این گیاهان توسط گیاهان زراعـی  علف

اي و مـدیریتی  مختلف موجود در تناوب زراعی کـه نیازهـاي تغذیـه   
ایشـان   .)Satorre & Ghersa, 1987( شودمتفاوتی دارند مختل می

هاي هـرز  در بررسی رابطه ساختار پوشش گیاهی و وزن خشک علف
یونجه اظهار داشتند  –در گندم، چاودار، یونجه و کشت مخلوط چاودار

اي بسته به نوع الگوي کشـت و نـوع گیـاه    که ساختار و ترکیب گونه
 .زراعی متفاوت بود

 
  برداري نمونه احلدر مر علف هرزکل زن خشک بر وزراعی  اثر تناوب - 8جدول 

Table 8- Effect of rotation on weed total dry matter part in the sampling stage 
  )تعداد در متر مربع(تراکم 

 Density (No.m-2)  
  برداريمراحل نمونه  

Sampling stages 
    

 مرحله چهارم  
The fourth stage  

  مرحله سوم
The third 

stage  

 مرحله دوم  
The second 

stage  

  مرحله اول
The first 

stage  
  تناوب

Rotation  

76.88a 93a 33.36a 6.24a* 
  1تناوب 

Rotation 1 
WWWWW 

14.84de 24.13bc 7.44b 2.16b 
  2تناوب 

Rotation 2  
WWWCW 

28.45bc 14.92bc 7.93b 1.27cd 
  3تناوب 

Rotation 3 
WSWSW 

17.27cde 12.37bc 6.41bc 0.79d 
  4تناوب 

Rotation 4 
WPWPW 

7.36e 9.44c 2.97c 0.62d 
  5تناوب 

Rotation 5 
WPWCW  

37.8b 31.19b 8.32b 1.83bc 
  6تناوب 

Rotation 6 
WSWPW 

26.71bcd 23.6bc 7.93b 1.31cd 
  7تناوب 

Rotation 7 
WMWPW 

22.61cd 18.11bc 6.41bc 0.85d 
  8تناوب 

Rotation 8 
WMWSW 

  .)≥05/0p(داري بر اساس آزمون دانکن ندارند حروف مشابه تفاوت معنی گین هاي دارايمیان* 
* Means with similar letters are not significantly different based on Duncan test (p≤0.05). 
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 عملکرد دانه گندم 
داري عملکرد دانه گندم کلیه تیمارهاي تناوبی از افـزایش معنـی  

به کشت مداوم گندم بر خوردار بودند و عملکـرد تـک کشـتی    نسبت 
کـه  طـوري بـه . گندم، کمتر از عملکرد گندم در شرایط تناوبی آن بود

 2بیشترین عملکرد دانه براي گیاه پیش کاشت کلزا در تناوب زراعی 
(WWWCW)  کیلوگرم در هکتار و کمتـرین میـزان    7855با مقدار

کیلوگرم  5754کاشت گندم با مقدار  عملکرد دانه نیز براي گیاه پیش
نتـایج نیـز نشـان داد کـه افـزایش      ). 1 شکل( در هکتار مشاهده شد

ــاوب  ــدم در تن ــه گن ــیعملکــرد دان ــاي زراع  3، (WWWCW) 2 ه
(WSWSW)، 4 (WPWPW)، 5 (WPWCW)، 6 (WSWPW)، 

7 (WMWPW)  8و (WMWSW)     مورد بررسـی در ایـن منطقـه
درصـد افـزایش    29و  33، 21، 34، 36، 22، 37سرد به ترتیب مقدار 

گیـاه پـیش    کـه  رسدبه نظر می. نسبت به کشت مداوم گندم داشتند
بـدلیل بهبـود    (WWWCW) 2تناوب زراعی شـماره   کاشت کلزا در

هاي هرز ها و علفشرایط رشدي ازجمله کاهش جمعیت آفات، بیماري
ـ خاصـیت   تأثیرها تحت و در نتیجه کاهش خسارت آن ک در آللوپاتی

کشـت مـداوم گنـدم کـه     . تثر بوده اسؤافزایش عملکرد دانه گندم م
داراي بیشترین مقدار زیست توده  ،کمترین میزان عملکرد دانه را دارد

 6هاي تناوبی همچنین تیمار .علف هرز در کلیه مراحل رشد گندم بود
(WSWPW)  3و (WSWSW) گنــدم داراي  بعــد از کشــت مــداوم

هـا نیـز از   علف هرز بودند کـه ایـن تیمـار    دهتوباالترین مقدار زیست
جانسـتون و  . کمترین افزایش عملکرد دانه گنـدم بـر خـوردار بودنـد    

گزارش نمودند که عملکرد دانـه   )Johnston et al., 2002( همکاران

درصد در مقایسه باشـرایط   24-30بین  گندم کاشته شده پس از کلزا
گیاه پـیش کاشـت   هاي اختالف در ویژگی. کشتی افزایش داشتتک

-گندم و نیازهاي غذایی متفاوت آن با) چغندرقند کلزا ،سیب زمینی و(
کشـت  اي و زراعی کـه بعـد از   هاي تغذیهتها و استفاده گندم از مزی

مهمتـرین عوامـل    .دکنقند کسب میکلزا، سیب زمینی و حتی چغندر
د رش. باشدها نسبت به کشت ممتد گندم میثر در برتري این تناوبؤم

ي در جهـت  مـؤثر در خاك عامـل   چغندرقندهاي سیب زمینی و غده
کاهش وزن مخصوص ظاهري خاك، بهبود ساختمان خاك و قابلیت 

 Zare( باشـد دسترسی بیشتر گیاه به آب و عناصر معدنی خـاك مـی  
Feizabadi & Koocheki, 2008(.  

  
  گیرينتیجه
علـف   گونه 20ژوهش، در مجموع  اساس نتایج حاصل از این پ بر

هاي عنوان علفبه) گونه پهن برگ 14شش گونه باریک برگ و (هرز 
هاي هرز منطقه جلگه رخ تربت حیدریه ثبت شد که در این میان گونه

تـره، تلخـه و   هفت بند خوابیده، چچم، شاهتره، علف پشمکی، سـلمه 
هـا برخـوردار   بیابان گندمی از تراکم باالتري در مقایسه با سایر گونه

هاي نتایج نشان داد که بیشترین وزن خشک علف ،کلی طورهب. بودند
برداري در تناوب زراعـی کشـت مـدوام    هرز در هر چهار مرحله نمونه

مشـاهده   (WPWCW) 5گندم و کمترین مقدار آن در تناوب زراعی 
 هاي هرز روند کامالًثیر تناوب زراعی بر تراکم علفشد، اما در مورد تأ

  .مشابهی یافت نشد

  

 
 دانه گندم اثر تناوب زراعی بر عملکرد - 1شکل 

Fig. 1- Effect of rotation on wheat kernel yield 
  .)≥05/0p(داري بر اساس آزمون دانکن ندارند حروف مشابه تفاوت معنی میانگین هاي داراي* 

 Means with similar letters are not significantly different based on Duncan test (p≤0.05).*  
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نتایج نشان داد که تناوب زراعی کشت مداوم گندم که از بیشترین 

هاي هـرز برخـوردار بـود داراي تـراکم علـف هـرز       وزن خشک علف
علـف هـرز در ایـن     تـوده زیستافزایش وزن  ،کمتري بود و از طرفی

د باعث کاهش تناوب زراعی که در کلیه مراحل رشد گندم مشاهده ش
هاي زراعی شـده  داري نسبت به سایر تناوبطور معنیعملکرد دانه به

بعد از  (WSWSW) 3و  (WSWPW) 6هم چنین تیمارهاي تناوبی 
هـاي هـرز   توده علـف اراي باالترین مقدار زیستکشت مداوم گندم د

بودند که این تیمارها نیـز از کمتـرین افـزایش عملکـرد دانـه گنـدم       
  .ندبرخوردار بود
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