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  چکیده

آزمایشی در قالب طرح ) .Zea mays L(در ذرت  هرز هاي علفو تراکم هاي مختلف بر تنوع، ترکیب هاي زراعی با نهادهنظام تأثیربمنظور بررسی 
تیمارهـاي  . در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد اجـرا شـد   1387-88هاي کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی بلوك

تن کمپوسـت، بـدون    30نهاده با تن کود دامی و نظام کم 30کم نهاده با  نظام. نهاده، متوسط نهاده و پرنهاده بودندآزمایش شامل سه نظام زراعی کم
کیلوگرم در هکتار اوره، دو مرتبه عملیـات آمـاده    150تن در هکتار کمپوست،  15سازي زمین و وجین دستی، نظام متوسط نهاده شامل عملیات آماده

کیلوگرم  300مرتبه وجین دستی و نظام پرنهاده شامل  و یک) لیتر در هکتار 5/1در مرحله پنج برگی ذرت، به میزان (توفوردي  علفکشسازي زمین و 
در مرحله پنج برگی ذرت، به میزان (و توفوردي ) لیتر در هکتار 2بعد از کاشت، به میزان (سازي زمین و پاراکوات در هکتار اوره، چهار مرتبه عملیات آماده

کیلـوگرم در   300و  150اوره به میـزان  (روز پس از کاشت  25کمپوست در زمان کاشت و کود شیمیایی  بودند کود دامی پوسیده و) لیتر در هکتار 5/1
در سه مرحله ابتدا، وسط و انتهـاي    هرز هاي علفبرداري از جمعیت نمونه. به خاك افزوده شد) هاي متوسط نهاده و پرنهادههکتار به ترتیب براي نظام

 09/9-00/75با دامنه ) Solanum nigrum(اد که در بین تیمارهاي مختلف مدیریت نظام زراعی، تاجریزي سیاه نتایج نشان د. فصل رشد انجام شد
نظام کم نهاده بر پایه کود دامی بیشترین تعداد گونه علف هـرز را بـه خـود    . هاي علف هرز داشتدرصد بیشترین فراوانی نسبی را نسبت به سایر گونه

 هرز هاي علفبیشترین و کمترین وزن خشک . دار بودمعنی هرز هاي علفهاي تنوع هاي زراعی بر وزن خشک و شاخصماثر مدیریت نظا. اختصاص داد
برداري، بیشترین شاخص تنوع مارگالف در نظام در مرحله اول، دوم و سوم نمونه. نهاده بر پایه کود دامی و نظام پرنهاده مشاهده شدبه ترتیب در نظام کم

بیشـترین  . دسـت آمـد   هب) 6/2و  3/2، 8/0به ترتیب با (و کمترین میزان آن در نظام پرنهاده ) 3/3و  4/5، 3/5به ترتیب با (ایه کود دامی کم نهاده بر پ
در  و کمتـرین آن ) 6/0و  7/0، 5/0بترتیب با (میزان شاخص تنوع شانون در مرحله اول، دوم و سوم نمونه برداري در نظام کم نهاده بر پایه کود دامی 

ها بدلیل در نظام پرنهاده در مقایسه با سایر نظام هرز هاي علفدلیل کاهش تعداد و وزن خشک . حاصل شد) 3/0و  4/0، 1/0به ترتیب با (نظام پرنهاده 
 .هاي خاکورزي فشرده و تراکم باالي ذرت بودکنترل شیمیایی آنها در طی فصل رشد و اعمال سیستم

  
  ، شاخص مارگالف، عملیات زراعی شاخص شانون: کلیديهاي  واژه

  
     1     مقدمه

هـاي زراعـی   برداري از منابع و تولید محصول، نظامبمنظور بهره
هاي پرنهاده، توان به نظامباشد که از جمله آنها میمختلفی مطرح می

ها با استفاده از مدیریت این نظام. متوسط نهاده و کم نهاده اشاره کرد
تحقیقات نشان داده است . گیردشخصی انجام میها و عملیات منهاده

توانـد جمعیـت و   ها مـی که عملیات مدیریتی اعمال شده در این نظام
 Alimoradi et(قرار دهد  تأثیررا تحت  هرز هاي علفهاي تراکم گونه
al., 2007 .( بسته هرز هاي علفتحقیقات نشان داده است که جوامع ،

شـرایط آب و هـوایی و عملیـات     زنی گونـه، به نیازهاي خاص جوانه
                                                        

اعضاء هیأت علمی گروه زراعت، دانشکده کشاورزي  و به ترتیب دانشجوي دکتري -3و  2، 1
  دانشگاه فردوسی مشهد 

  )Email:Su_khorramdel@yahoo.com          :           نویسنده مسئول -(* 

زراعی انجـام شـده در طـول زنـدگی گیـاه زراعـی متفـاوت هسـتند         
)Cainxinhas et al., 1998 .(هـایی از  بـدلیل ویژگـی   هرز هاي علف

زنی سریع، سرعت رشد و توسـعه  قبیل تولید بذر فراوان، قابلیت جوانه
ی، باال، دوره خواب طوالنی بذر، حفـظ قـوه نامیـه بـه مـدت طـوالن      

هـاي رویشـی تکثیـر شـونده و     سازگاري جهت پراکنش، داشتن اندام
 Rashed(باشند قدرت رقابتی زیاد، رقباي سرسخت گیاهان زراعی می

Mohassel & Banayan Aval, 1996 .(نیـز ماننـد    هـرز  هاي علف
نظام داراي تغییرات دائمـی بـوده و از مفـاهیم تـوالی     سایر اجزاي بوم

هـاي زراعـی در   نظـام ند، اما از آنجا کـه بـوم  کناکولوژیک تبعیت می
-معرض تغییرات ناگهانی و مکرر قرار دارند فلور این گیاهان در زمین

ایـن  ). Froud-Williams, 1988(باشـد  هاي زراعی بسیار پویا مـی 
تـوان بـا   باشند، ولی مـی هاي زراعی میگیاهان جزء الینفک سیستم

 ,Daglas(ا را کنترل نمود هاي مختلف مدیریتی آنهاستفاده از روش

  کشاورزي بوم شناسی نشریه
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یکی از هاي مختلف در سیستم هرز هاي علفمدیریت بنابراین ). 1995
  .باشدزراعی میتولید گیاهان عناصر کلیدي در 
هـاي مختلـف زراعـی     در نظـام  هـرز  هاي علفهاي غالبیت گونه

هاي محل و عملیات زراعی انجام وابسته به اثرات متقابل بین ویژگی
هاي به عملیات زراعی متفاوت، پاسخ هرز هاي علفزیرا باشد، شده می

دهند و بر اساس مکان و نوع تیمار در منطقه غالب مختلفی نشان می
 هـرز  هـاي  علفمدیریت ). Legere & Stevenson, 2002(شوند می

هـاي متفـاوتی صـورت    هاي مختلف زراعی بـه روش موجود در نظام
راعـی از مـواردي نظیـر نـوع     هـاي ز البته اختالف بین نظام. گیرد می

، )شـخم، دیسـک و لـولر   (عملیات خاکورزي جهت آماده سازي زمین 
تاریخ کاشت، اختالف در میزان بذر مصرفی، درجـه خلـوص و پـاکی    
بذر، تفاوت در میزان مصرف کود شیمیایی، کمپوست و یا کود دامی و 

شـیمیایی و یـا   ( هـرز  هـاي  علـف همچنین اختالف در نحـوه کنتـرل   
مسلم است که ). Clay & Aguilar, 1998(شود نتیجه می) یمکانیک

گذارند و از می هرز هاي علفبسزایی بر جمعیت  تأثیرتمامی این موارد، 
هاي اقتصادي و کـارایی انـرژي یکـی از معیارهـاي     آنجا که شاخص

بـه   هرز هاي علفباشند، مدیریت هاي زراعی مختلف میارزیابی نظام
ـ    . باشـد ده انـرژي حـائز اهمیـت مـی    عنوان یک بخـش مصـرف کنن

Clements et al. (1996)     گزارش نمودند کـه در سیسـتم پرنهـاده
 22نهـاده در حـدود   درصـد، در نظـام کـم    Zea mays L. (18(ذرت 

درصـد از کـل انـرژي ورودي صـرف      42درصد و در نظام ارگانیـک  
  . گردید هرز هاي علفکنترل 

 1997(یـاه زراعـی   آزمایشات مختلف نشان داده است که نوع گ
Sterenson et al.,(   عملیـات زراعـی ،)Clay & Aguilar, 1998; 

Legere & Stevenson, 2002; Alimoradi et al., 2007( نوع و ،
 & Froud-Williams, 1988; Cousens(میـزان نهـاده مصـرفی    

Mortimer, 1995; Navarrete & Fernandez Quintanilla, 
1996; Baberi et al., 1998 ( را  هرز هاي علف، تنوع، تراکم و توزیع

از طریـق سـازگاري و اشـغال     هرز هاي علف. دهدقرار می تأثیرتحت 
فضاهاي خالی موجود بـه عملیـات زراعـی مختلـف اعمـال شـده در       

دهند و در طی روند تکاملی خـود،  هاي زراعی پاسخ نشان میسیستم
 Dekker, 1997 .(Cardina(آورنـد  هاي متنوعی را پدید میجمعیت

et al. (1997)  بیان داشتند شخم باعث ایجاد یک روند نزولی سریع
 & Wruck(تحقیقات انجـام شـده   . گردید هرز هاي علفدر جمعیت 

Arnold, 1985; Derksen et al., 1991 ( نشان داده است که شخم
 هـرز  هاي علفحفاظتی و عملیات مدیریتی کنترل شده باعث افزایش 

هـاي  شـود، امـا از تـراکم گونـه    و چندسـاله مـی   لهباریک برگ یکسا
بنابراین بکـارگیري سیسـتم شـخم کـاهش     . شوداي کاسته می دولپه

، موجب کاهش فلور از هرز هاي علفیافته، همراه با مدیریت شیمیایی 
 ;Doucet & Hamill, 1999(گــردد اي مــیلحـاظ تنــوع گونــه 

Swanton et al., 1999) .(1996 (Murphy et al.    عنـوان نمودنـد

بوتـه در متـر مربـع و یـا کـاهش       10به  7که افزایش تراکم ذرت از 
سانتیمتر، زیست توده  55به  75هاي کاشت این گیاه از فاصله ردیف

ــوده  . را کــاهش داد هــرز هــاي علــف ــا دلیــل کــاهش زیســت ت آنه
هاي داراي تـراکم بـاال را   سیستمدر ردیفهاي باریک و  هرز هاي علف

. طح برگ و فتوسنتز گیـاه زراعـی گـزارش کردنـد    افزایش شاخص س
)1990 (Gunsolus    اظهار داشت که با تغییر فاصله ردیـف و تـراکم

تـوان  گیاه زراعی بدلیل افزایش جذب نور بوسـیله گیـاه زراعـی، مـی    
 Poggio et al. (2005). را کـاهش داد  هرز هاي علفپتانسیل رقابت 

مدیریتی و رقابت بین  و محیطیمختلف عوامل نیز گزارش کردند که 
 هـرز  هـاي  علـف جوامـع  کننده ساختار  اي تعییندرون گونهو اي گونه
  . باشد می

، جزو مهمترین عواملی هستند که جوامـع  ها علفکشبا این وجود 
بطـور  . دهنـد قرار می تأثیررا در یک نظام زراعی تحت  هرز هاي علف

کـش،  لـف هاي مختلف علف هرز نسبت به انواع مختلف عکلی گونه
 عمومـاً . دهنـد درجات متفاوتی از حساسیت و یا مقاومت را نشان می

هاي هاي حساس و یا گزینش بیوتیپاز طریق حذف گونه ها علفکش
نماینـد  اعمال می هرز هاي علفمقاوم، فشار انتخابی قوي را بر جوامع 

)Froud-Williams, 1988; Hume, 1988) .(1993 (Streibig & 
Andreasen هاي علـف هـرز   ر داشتند که کنترل شیمیایی گونهاظها

هاي مقاوم شده و در نهایت این ها و یا بیوتیپمنجر به انتخاب گونه
. شـوند موجود غالب مـی  هرز هاي علفها در جمعیت ها و بیوتیپگونه

)1988 (Froud-Williams  موجـود   هـرز  هاي علفبا بررسی جمعیت
و ذرت در رومانی نشـان  ) .Triticum aestivum L(در مزرعه گندم 

هاي زراعی پـس از  رایج در سیستم هرز هاي علفدادند که بسیاري از 
ي فنوکسی کاهش یافت، در حالیکـه جمعیـت   ها علفکشرواج کاربرد 

 Polygonum spp. ،Matricariaغیرحسـاس نظیـر    هرز هاي علف
spp.  وApera spica-venti 1985. (افزایش یافتند (Weaver   نیـز
ي پـیش از کاشـت و   هـا  علفکـش  ر داشت کـه افـزایش کـاربرد   اظها

، باعث افزایش فراوانی ).Glycine max L(زنی در ذرت و سویا  جوانه
تـر  شود که داراي بذر درشت بـوده و سـریع  هرزي میهاي علفگونه

نیز اظهار نمـود افـزایش مصـرف     Schreiber) 1992. (زندجوانه می
تیب باعث افزایش و کـاهش  کش و کاهش عملیات شخم به ترعلف

 .Derksen et al) 1995. (شـد  ).Setaria sp(علف هرز دم روباهی 
را کـاهش   هـرز  هـاي  علفجمعیت  ها تنوع که علفکشگزارش کردند 

اما . اي افزایش یافتنداده و حتی در بعضی موارد شاخص غناي گونه
 هـرز  هـاي  علفباعث کاهش تراکم  علفکشدر تمام موارد استفاده از 

  . گردید
هـاي زراعـی بـا    نظام تأثیربنابراین این آزمایش با هدف بررسی 

هاي پرنهاده، متوسط نهاده و کم نهاده هاي مختلف شامل نظامنهاده
ذرت در شـرایط آب و   هرز هاي علفاي بر تنوع، تراکم و ترکیب گونه

  .هوایی مشهد طراحی و اجرا شد



  3      هرز در ذرت هاي هاي مختلف بر تنوع، ترکیب و تراکم علفهاي زراعی با نهادهنظام تأثیر

  هـا مـواد و روش
هـاي مختلـف بـر    هاي زراعی با نهـاده نظام تأثیربمنظور بررسی 

در ذرت، آزمایشــی در   هرز هاي علفهاي تنوع، ترکیب و تراکم گونه
در مزرعـه تحقیقـاتی دانشـکده کشـاورزي      13878-88سال زراعـی  

طـول  (کیلومتري شـرق مشـهد    10دانشگاه فردوسی مشهد واقع در 
رتفاع شمالی و ا º 36 15شرقی و عرض جغرافیایی   28º59جغرافیایی 

هـاي  آزمایش در قالب طرح بلـوك . انجام شد) متر از سطح دریا 985
خـاك محـل اجـراي آزمـایش     . کامل تصادفی و با سه تکرار اجرا شد

سه نظام زراعی تیمارهاي آزمایش شامل . داراي بافت سیلتی لومی بود
هاي مصـرفی و  میزان نهاده. بودندنهاده، متوسط نهاده و پرنهاده کم

هـاي زراعـی بـر    عی بکار گرفته شده در هر یک از نظـام عملیات زرا
  . بود 1مطابق با جدول   .Alimoradi et al)2007( اساس تحقیقات

  
نهاده و پرنهاده بـه ترتیـب    هاي کمعملیات تهیه زمین، در نظام

 2نوبـت شـخم و    2(و حداکثر عملیات زراعی ) بدون عملیات(حداقل 
) یکبار شخم و یکبار دیسک(اده و براي نظام متوسط نه) نوبت دیسک

و ) تن در نظـام کـم نهـاده    30(کود دامی . میانگین این دو نظام بود
هاي کم نهاده و تن در هکتار براي نظام 15و  30به ترتیب(کمپوست 

روز پس از کاشـت   25در زمان کاشت و کود شیمیایی ) متوسط نهاده
هکتار به ترتیب  کیلوگرم در 300و  150بصورت کود اوره و به میزان (

بمنظور . ، به خاك افزوده شد)هاي متوسط نهاده و پرنهادهبراي نظام
ي پـاراکوات و  هـا  علفکـش در نظـام پرنهـاده،    هـرز  هاي علفکنترل 

و در ) قبـل از سـبز شـدن   (توفوردي به ترتیب در زمان بعد از کاشت 
. لیتر در هکتار استفاده شدند 5/1و  2مرحله پنج برگی ذرت به میزان 

در مرحله پنج برگی ذرت (کش توفوردي در نظام متوسط نهاده از علف
و وجین دستی و در نظام کم نهاده از ) لیتر در هکتار 5/1و به میزان 

  . استفاده شد هرز هاي علفوجین دستی براي کنترل 
بـذر  . انجام گردیـد  1387عملیات آماده سازي زمین در اسفندماه 

شیوه دستی در اردیبهشت ماه، روي به  704ذرت رقم سینگل کراس 
و  15، 10و  75ردیف با فواصل بین ردیف و روي ردیف به ترتیب  6

نهاده، متوسط نهاده و هاي زراعی کمترتیب براي نظام هب(سانتیمتر  20
آبیـاري بالفاصـله بعـد از کاشـت و      اولـین . کاشته شـدند ) پرنهاده
بطور یکسان در  هاي بعدي به فاصله هر هفت روز یکبار وآبیاري

سایر عملیات زراعی ذرت منطبق بر نیازهاي . تمام تیمارها انجام شد
  . رقم و عرف منطقه انجام شد

بـرداري  نمونه هرز هاي علفهاي گیري جمعیت گونهبمنظور اندازه
بعـد از  (در سه مرحله ابتداي فصل رشد، بعد از بسـته شـدن کـانوپی    

قبل از برداشت گیـاه  (صل رشد و انتهاي ف) اعمال تیمارهاي مدیریتی
هاي زراعـی بـا اسـتفاده از کـوادراتی بـه ابعـاد       در انواع نظام) زراعی

 هـرز  هـاي  علـف در ابتدا، نوع و تـراکم  . متر استفاده شدسانتی 75×75

هرز موجود در هر کـرت آزمایشـی بـه     يها علفسپس . تعیین گردید
درجـه   70تفکیک گونـه بـه آزمایشـگاه منتقـل گردیـد و در دمـاي       

. ساعت جهت تعیین وزن خشک قرار داده شـد  48سانتیگراد به مدت 
) 'H(هاي تنوع شانون از شاخص هرز هاي علفبراي تعیین میزان تنوع 

  ). Gliessman, 1990) (2و  1معادله (استفاده شد ) M(و مارگالف 
  H'= -ΣPi×Log Pi                              )                1معادله (

                                                                   
N
ni

 Pi=  
تعداد افراد گونه : niام، iفراوانی نسبی گونه : Pi: که در این رابطه

i ام وN :باشدتعداد کل افراد می.  
                                     )              2معادله ( 

LogN
S 1

 M=  
  .باشدتعداد کل افراد می: Nتعداد گونه و : S: که در این رابطه

افزارهــاي هــا و ترســیم نمودارهــا بــا اســتفاده از نــرمآنــالیز داده
Minitab-ver13  وExcel هــا بــا مقایســه میــانگین. انجــام گرفــت

 5 ، آزمـون دانکـن و در سـطح احتمـال    Mstat-cاستفاده از نرم افزار 
  . درصد انجام شد

  
  نتایج و بحث

هاي مختلف بر تراکم نسبی، تعداد هاي زراعی با نهادهاثر نظام
  هرز علف هايو وزن خشک گونه

 17هاي زراعـی ذرت،  مجموعا در الگوهاي مختلف مدیریت نظام
بـرداري  خانواده در سه مرحلـه نمونـه   13علف هرز و متعلق به  گونه

گونه جـزو   14اد گونه علف هرز مشاهده شده از این تعد. مشاهده شد
باریـک بـرگ    هـرز  هـاي  علفگونه جزو  3پهن برگ و  هرز هاي علف
هـا در مراحـل مختلـف    تـراکم نسـبی ایـن گونـه    ). 2جـدول  ( بودند
  . نشان داده شده است 2برداري در جدول  نمونه

برداري به ترتیـب  تاجریزي سیاه در مرحله اول، دوم و سوم نمونه
تـا   78/30و  80/56تا  86/36درصد،  00/75تا  09/9کم نسبی با ترا

درصد در بین تیمارهاي مختلف مدیریت نظام زراعی بیشترین  64/63
از نظـر تعـداد گونـه    . ها داشـت فراوانی نسبی را نسبت به سایر گونه

برداري، نظام کم نهاده مشاهده شده در مرحله اول، دوم و سوم نمونه
گونه بیشترین تعداد گونه را  12و  11، 8ترتیب با  بر پایه کود دامی به

مصرف کودهاي آلی و عدم مصرف  ).2جدول (به خود اختصاص داد 
هاي زراعی کم نهاده منجر به افزایش تراکم نسـبی  در نظام علفکش

در مقایسه با  در این نظام) ي پهن برگها علف خصوصاً( هرز هاي علف
در  علفکـش رسـد کـه مصـرف    همچنین بنظر می. دو نظام دیگر شد

زنـی و  هاي متوسط نهاده و پرنهاده منجر به ممانعت از جوانهسیستم
. ها شـد ها و غالب شدن تعداد کمی از گونهحذف تعداد زیادي از گونه

. هاي بیشتري تقسیم شددرحالیکه در نظام دیگر، غالبیت در بین گونه
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ه، منجـر بـه ایجـاد    در نظام پرنهاد ذرتافزایش تراکم عالوه بر این، 
که  رسیدن تشعشع به زیر کانوپی گردیداز  تانعممو تر کانوپی متراکم

شـده و در   هـرز  هـاي  علفزنی و رشد این امر نیز باعث کاهش جوانه
همچنـین بـدلیل   . نهایت تراکم نسبی آنها را در این نظام کاهش داد

ه افزایش مصرف بذر در واحد سطح و به تبـع آن افـزایش تعـداد گیـا    
در نظام  هرز هاي علفمنجر به افزایش توان رقابتی گیاه در مقایسه با 

ي در سیستم پرنهاده، توفوردکش با توجه به مصرف علف. پرنهاده شد
بنـد و یـا   هرز هفتباریک برگ و همچنین علف هرز هاي علفحضور 

زنی در محدوده زمانی بعـد از اسـتفاده از ایـن    سلمه که قابلیت جوانه
محسـوب   هـرز  هـاي  علـف دارند، مهمترین عامـل حضـور   علفکش را 

ـ ). Norozzadeh et al., 2007(شود  می طـور کلـی چنـین بنظـر      هب
رسد که اگر چه مدیریت سیستم پرنهاده بدلیل عملیات خـاکورزي   می

وسیعتر و مصرف کود شیمیایی سبب تحریک و شکستن خـواب بـذر   
ن هـرز در طـول   زنی یکنواخت گیاهـا و در نتیجه جوانه هرز هاي علف

ي به عنوان یکـی از  توفوردکش فشود، ولی مصرف علفصل رشد می
باعث کاهش  هرز هاي علفهاي بسیار موثر در تغییرات جمعیت نهاده

هاي برخی از محققین این امر با یافته. چشمگیر تراکم این گیاهان شد
بنابراین ). Milberg, 1997; Baskin et al., 2004(نیز مطابقت دارد 

هـاي متـداول در   رسد که تفاوت در ترکیب و تـراکم گونـه  نظر می هب
اي و الگوهاي مختلف مدیریت به دلیل تفـاوت در نـوع منبـع تغذیـه    

گیري و همچنین بهره هرز هاي علفهمچنین اختالف در نوع مدیریت 
) 1992. (هـا باشـد  هاي مختلف گیـاه زراعـی در ایـن نظـام    از تراکم

Benoit et al.  ر داشتند که استفاده از کود حیوانی منجر بـه  نیز اظها
ها نشـان داده اسـت   نتایج بررسی. گردید هرز هاي علفافزایش تراکم 

منجر  هرز هاي علفبدلیل کاهش جمعیت  ها علفکشکه مصرف مداوم 
هـاي  بررسـی ). Ball, 1992(شـد   هـرز  هـاي  علـف به کاهش تراکم 

)1997 (Anderson 45ر بذر گنـدم از  نیز نشان داد که افزایش مقدا 
کیلـوگرم در هکتـار سـبب کـاهش تولیـد       73کیلوگرم در هکتار بـه  

و چـاودار  ) Coix lacryma-jobi(هاي شال تسـبیحی  بیوماس گونه
)Secale cereale (شد.  

در  هـرز  هـاي  علـف هاي زراعی بر وزن خشـک  اثر مدیریت نظام
  .)3جدول (بود ) ≥01/0p(دار برداري معنیمراحل مختلف نمونه

بــرداري بیشــترین وزن خشــک   در مراحــل مختلــف نمونــه  
، 3/315به ترتیب با (نهاده بر پایه کود دامی در نظام کم هرز هاي علف

کمتـرین میـزان وزن   . مشاهده شد) گرم بر مترمربع 4/673و  2/753
برداري در نظام پرنهـاده  در مراحل مختلف نمونه هرز هاي علفخشک 

شکل (حاصل شد ) گرم بر مترمربع 5/74و  01/5، 1/27به ترتیب با (
نهاده بر پایه کود دامی در تمامی مراحل با توجه به اینکه نظام کم). 1

را  هـرز  هاي علفبرداري بیشترین و نظام پرنهاده کمترین تراکم نمونه
نیـز   هـرز  هـاي  علفو وزن خشک ) 2جدول (به خود اختصاص دادند 
دلیـل  . رسـد د منطقی بنظـر مـی  باشد، این رونمتأثر از تراکم آنها می

در نظام پرنهاده در مقایسه با سـایر   هرز هاي علفکاهش وزن خشک 
ها عمدتا از یکطرف بدلیل کنترل شیمیایی آنهـا در طـی فصـل    نظام

هاي خاکورزي فشرده و ازطـرف دیگـر، تـراکم    رشد و اعمال سیستم
مـال  نیز بیان داشتند کـه اع  .Proost et al) 1998. (باالي ذرت بود

. هاي حساس آنها شدو نابودي مریستم هرز هاي علفشخم باعث دفن 
آنها دلیل این امر را ممانعـت از جـذب نـور و تبـادالت گـازي بـراي       

  . زنی بذر این گیاهان بیان داشتند جوانه
  

  هاي زراعی هاي مصرفی و عملیات زراعی در نظاممیزان نهاده - 1جدول 
Table 1- Range of input intensity  

  نظام زراعی                    
                               Cropping system  

  نهاده مصرفی
Input intensity 

  کم نهاده
Low input 

  متوسط نهاده
Medium input  

  پرنهاده
High input  

  :عملیات تهیه زمین
Land preparation  

  )نوبت(شخم  -
Tillage (time) 

  ) نوبت(دیسک  -
Disk (time) 

  
-  

  
-  

  
1  

  
1  

  
2  

  
2  

  )kg ha-1(کود اوره، کود دامی و کمپوست 
Urea, manure and compost (Kg ha-1) 

30000, 30000, 0  15000, 0, 150  0, 0, 300  
  : هرز هاي کنترل علف

Weed control 
  )) نوبت(وجین دستی +شیمیایی(

 (time))Chemical+Hand weeding(  

  
2+0  

  
1+1  

  
0+2  

  



  5      هرز در ذرت هاي هاي مختلف بر تنوع، ترکیب و تراکم علفهاي زراعی با نهادهنظام تأثیر

  برداريهاي علف هرز در مراحل مختلف نمونهتراکم نسبی گونه - 2ل جدو
Table 2- Weed relative density in three sampling dates at different input intensity  

  برداريمرحله اول نمونه
First sampling date  

  هاي علف هرزگونه
 Weed species 

   
  خانواده
Family 

 سیکل رویشی
Life Cycle LIM LIC MI HI 

Amaranthus retroflexus  Amaranthaceae AB 9.80 -  12.50 -  
Chenopodium album  Chenopodiaceae AB 9.80  9.09  -  -  
Convolvulus arvensis  Convulvulaceae  PB 9.00 -  -  12.50  
Crozophora tinctoria  Euphorbiaceae AB  9.80  9.09 -  -  

Echinochloa crus-galli  Poaceae AG 16.90  37/36  12.50  -  
Hibiscus trionum   Malvaceae AB 10.90  -  12.50  -  

Portuluca oleracea  Portulaceae AB 16.90  27.27  12.50  12.50  
Solanum nigrum  Solanaceae AB 16.90 9.09  37.50  75.00  

Tribulus terrertris  Zygophyllaceae AB -  9.09 12.50  -  
  برداريمرحله دوم نمونه

Second sampling date  
Abutilon theophrasti  Malvaceae AB 5.26  -  -  -  
Amaranthus blitoides  Amaranthaceae AB 5.26 -  -  -  

Amaranthus retroflexus  Amaranthaceae AB 5.26 7.69  -  -  
Chenopodium album  Chenopodiaceae AB -  -  -  10.00  
Convolvulus arvensis  Convulvulaceae  PB 10.53  -  -  -  
Crozophora tinctoria  Euphorbiaceae AB 5.26  6.67  -  -  
Daturea stramonium  Solanaceae AB 5.26  5.64  8.85  -  

Echinochloa crus-galli  Poaceae AG 10.53  26.67  25.68  40.00  
Polygonum aviculare  Polygonaceae AB 5.26  -  -  -  
Portuluca oleracea  Portulaceae AB 5.26  13.13  8.97  -  

Solanum nigrum  Solanaceae AB 36.86  40.00  56.80  40.00  
Sonchus oleraceus Asteraceae AB -  - -  10.00  
Tribulus terrertris  Zygophyllaceae AB 5.26  -  -  -  

  برداريمرحله سوم نمونه
Third sampling date   

Amaranthus blitoides  Amaranthaceae AB -  4.35  11.77  -  
Amaranthus retroflexus  Amaranthaceae AB 4.35  4.35  -  -  

Chenopodium album  Chenopodiaceae AB -  4.35  -  -  
Convolvulus arvensis  Convulvulaceae PB -  -  5.98  9.09  
Crozophora tinctoria  Euphorbiaceae AB -  4.35  -  -  

Cyperus rotundus Cyperaceae PG 13.04  4.35  -  9.09  
Daturea stramonium  Solanaceae AB 8.70  -  -  9.09  

Echinochloa crus-galli  Poaceae AG 30.43  13.04  5.98  -  
Portuluca oleracea  Portulaceae AB 4.35  13.04  23.68  -  

Lamium amplexicaule Lamiaceae AB -  4.35  -  -  
Setaria sp.  Poaceae AG 4.35  8.34  -  9.09  

Solanum nigrum  Solanaceae AB 34.78  30.78  52.59  63.64  
Sonchus oleraceus Asteraceae AB -  4.35  -  -  
Tribulus terrertris  Zygophylaceae AB -  4.35  -  -  

  )AB: ، یکساله پهن برگAG :، یکساله باریک برگPG: ، چند ساله باریک برگ PB:چندساله پهن برگ(
(PB: Perennial broad Leaves, PG: Perennial grasses, AG: Annual grasses and AB: Annual broad Leaves) 

)LIM : ،نظام کم نهاده بر پایه کود دامیLIC :وست، نظام کم نهاده بر پایه کمپMI : نظام متوسط نهاده وHI :نظام پرنهاده(  
(LIM: Low input based on manure, LIC: Low input based on compost, MI: Medium Input and HI: High input) 
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برداري نمونهمختلف مراحل  در هرز هاي علف هاي تنوع شانون و مارگالفوزن خشک و شاخص) میانگین مربعات(نتایج تجزیه واریانس  - 3جدول 
  هاي مختلفهاي زراعی با نهادهدر نظام

Table 3- ANOVA for weed dry weight, Margalef and Shannon indices at different sampling dates and different input 
management 

  منابع تغییر
Change 

resources 

درجه 
آزاد
  ي

DF 

  )بعگرم برمتر مر(هرز  هاي وزن خشک علف
Weed dry matter (gm-2) 

 شاخص تنوع مارگالف
Margalef index 

  شاخص تنوع شانون
Shannon index 

  مرحله اول
First 
stage 

  مرحله دوم
Second 
stage 

  مرحله سوم
Third 
stage 

  مرحله اول
First 
stage  

مرحله 
  دوم

Second 
stage  

مرحله 
  سوم

Third 
stage  

  مرحله اول
First 
stage  

مرحله 
  ومد

Second 
stage  

مرحله 
  سوم

Third 
stage  

  تکرار
Rep. 

2  199.0  789.0  15542.0  0.50  0.50  1.49  0.002  0.007  0.001 

  تیمار
Treat.   3  53305.0**  311392.0**  242857.0** 10.25**  5.54**  2.13*  0.108**  0.07**  0.045**  

  خطا
Error 

6  518.0  442.0  15033.0 0.59 0.22  0.44  0.004  0.002  0.002  
  درصد 1و  5دار در سطح احتمال معنیبه ترتیب  **و *

* and ** are significantly different at α=0.05 and α=0.01, respectively   
  

 در ذرت هـرز  هاي علفث افزایش تراکم و به تبع آن کاهش وزن خشک پرنهاده در مقایسه با نظام متوسط نهاده و پر نهاده باعاعمال مدیریت 
  ).1شکل (شد 
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LIM LIC MI HI

مرحله اول نمونه برداري   مرحله دوم نمونه برداري   مرحله سوم نمونه برداري  

  
  هاي مختلف زراعی ذرتبرداري در نظامدر سه مرحله نمونه هرز هاي علفوزن خشک  - 1شکل 

Fig. 1- Weed dry weight in three sampling dates and different input management 
)LIM : ،نظام کم نهاده بر پایه کود دامیLIC : ،نظام کم نهاده بر پایه کمپوستMI :م متوسط نهاده و نظاHI :نظام پرنهاده (  

(LIM: Low input based on manure, LIC: Low input based on compost, MI: Medium Input and HI: High input) 
  .داري ندارنددرصد تفاوت معنی 5برداري، بر اساس آزمون دانکن در سطح هاي داراي حروف مشترك در هر مرحله نمونهمیانگین

Means within a group of sampling date followed by the same letters are not significantly different at α=0.05. 
  
  

هاي تنوع شاخصهاي مختلف بر هاي زراعی با نهادهنظام اثر
  شانون و مارگالف

هـاي زراعـی ذرت در هـر یـک از مراحـل      با تغییر مدیریت نظام
بطـور   هـرز  هـاي  علـف شانون و مارگالف برداري، شاخص تنوع نمونه
در مرحلـه اول، دوم و  ). 3جـدول  (قرار گرفت  تأثیرداري تحت معنی

برداري بیشترین شاخص تنوع مارگالف در نظام کم نهاده بر سوم نمونه
و کمترین میزان آن در ) 3/3و  4/5، 3/5به ترتیب با (پایه کود دامی 

  ). 2شکل (مشاهده شد ) 6/2 و 3/2، 8/0به ترتیب با (نظام پرنهاده 
اعمال مدیریت کم نهاده بر پایـه کـود دامـی در ذرت بـه دلیـل      

درصد  100هاي علف هرز منجر به افزایش بیش از افزایش تعداد گونه
تحقیقات ). 2شکل (شاخص مارگالف در مقایسه با نظام پرنهاده گردید 
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ظام، منجر مختلف نیز نشان داده است که افزایش تعداد گونه در یک ن
شـود  هـاي تنـوع مـی   به افزایش تراکم و به تبع آن افزایش شـاخص 

)Nassiri Mahallati et al., 2001; Izsak & Papp, 2000; 
Giovanni Fontana et al., 2008 .(Salas et al. (1997)   گزارش

توانـد نحـوه واکـنش    کردند کـه نـوع و ترکیـب کـود مصـرفی مـی      
ار داده و از این طریق بر تنـوع آنهـا در   قر تأثیررا تحت  هرز هاي علف

  .باشدهاي زراعی داراي الگوي متفاوت مدیریت موثر مینظام
بیشترین میزان شاخص تنوع شانون در مرحلـه اول، دوم و سـوم   

 7/0، 5/0بترتیب با (نمونه برداري در نظام کم نهاده بر پایه کود دامی 
) 3/0و  4/0، 1/0یب با به ترت(و کمترین آن در نظام پرنهاده ) 6/0و 
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Fig. 2- Margalef index of weeds in three sampling dates and different input management  
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  .داري ندارنددرصد تفاوت معنی 5نکن در سطح برداري، بر اساس آزمون داهاي داراي حروف مشترك در هر مرحله نمونهمیانگین

Means within a group of sampling date followed by same letters are not significantly different at α=0.05. 
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Fig. 3. Shannon index of weeds in three sampling dates and different input management  
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Means within a group of sampling date followed by same letters are not significantly different at α=0.05. 
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ها نشان داده است که هر چه میـزان دسـتکاري در یـک    بررسی

باشد، نظام زراعی کمتر باشد، شاخص تنوع شانون آن نظام باالتر می
هاي کشاورزي رایج، بدلیل دستکاري و بطوریکه شاخص شانون نظام

هاي طبیعی هاي شیمیایی در مقایسه با نظامهمچنین بکارگیري نهاده
 ,Nassiri Mahallati et al., 2001; Izsak & Papp(باشد کمتر می

هـاي زراعـی کـم    رسد که نظـام بدین ترتیب چنین بنظر می). 2000
نهــاده کــه داراي حــداقل بکــارگیري ماشــین آالت و عــدم کــاربرد  

باشـند، داراي  کش مـی تروژن و علفهاي شیمیایی اعم از کود نی نهاده
ر و بخصوص جمعیت علف هرز باالتري در مقایسه با دو سیستم دیگ

نیز منجر به  هرز هاي علفباالتر بودن تنوع . باشندسیستم پرنهاده می
ها در مقایسه با دو سیستم افزایش شاخص تنوع شانون در این سیستم

رشد به دلیـل عـدم بسـته بـودن     در مراحل اولیه همچنین . دیگر شد
باالتر بود که این امـر منجـر بـه    روییده  هرز هاي علفتعداد کانوپی، 

اما گذشت زمان و بسته شدن کـانوپی  . هاي تنوع شدافزایش شاخص
هاي مختلف از طرف دیگر، سبب از یکطرف و اعمال مدیریت در نظام

زنی و رشد جلوگیري از نفوذ نور به درون کانوپی شد و به تبع آن جوانه
کاهش یافت، که این امر در نهایت منجـر بـه کـاهش     هرز هاي علف

 . ول فصل گردیدهاي تنوع در طشاخص
Poggio et al. (2004)    با بررسی جوامع علف هـرز در گیاهـان

مختلف بیان داشتند که مدیریت متفاوت گیاهان زراعی بر پایه مصرف 
این  هرز هاي علفمیزان مختلف کود و سم، باعث اختالف در جمعیت 

توان چنین نتیجه گرفت که عناصر غذایی از همچنین می. گیاهان شد
بر روابط رقابتی علف هرز و گیاه زراعی، کیفیت و کمیت  ثیرتأطریق 

گزارش کـرد   Mahn (1984). دهدقرار می تأثیرگیاه زراعی را تحت 
که تغییر در میزان نیتروژن در دسترس بر رشد گیاه زراعـی و تـراکم   

بیان داشت کـه حتـی    Schreiber (1992). موثر است هرز هاي علف
هـاي متفـاوتی را   هرز نیز واکـنش  هاي مختلف یک جنس علفگونه

اظهـار   Yin et al. (2006). دهنـد نسبت به عناصر غذایی نشان می
 تـأثیر اي اعم از کودهاي شیمیایی و دامـی  داشتند که نوع منبع تغذیه

داري بر جوامع علف هرز نداشت، ولی نوع و مقدار عناصر غذایی معنی
ـ وارده به خاك توسط منابع مختلف تغذیه ب و تنـوع جوامـع   اي ترکی

همانگونـه کـه بیـان شـد مصـرف کودهـاي       . علف هرز را تغییـر داد 
از جمله عوامـل اصـلی    ها علفکششیمیایی بویژه کودهاي نیتروژنه و 

  . شودمحسوب می هرز هاي علفاي موثر بر تغییر ترکیب و تنوع گونه
بطور کلی بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شـد کـه نـوع و    

بـر جمعیـت،    هرز هاي علفمصرفی و نحوه مدیریت  هايمیزان نهاده
عملیـات  . قابـل تـوجهی داشـت    تـأثیر  هـرز  هـاي  علفتراکم و تنوع 

خاکورزي گسترده و کنترل شیمیایی، مهمترین عوامل موثر در کنترل 
هـاي  رسد کـه تـداوم اسـتفاده از نظـام    بنظر می. بودند هرز هاي علف

ملیـات خـاکورزي گسـترده و    مدیریتی پرنهاده و تکیه بر استفاده از ع
منجر به کاهش تراکم، وزن خشـک و   هرز هاي علفکنترل شیمیایی 

 . شد هرز هاي علفهاي تنوع شاخص
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Effect of different input management on weed composition, diversity and density 
of corn field 

 

S. Khorramdel*, A. Koocheki and M. Nassiri Mahallati1 
 

Abstract 
In order to investigate the effects of input intensity on species diversity, composition and density of 

weeds in corn (Zea mays L.), an experiment was conducted based on a randomized complete block 
design with three replications at the Agricultural Research Station, Ferdowsi University of Mashhad, 
Iran during the year 2009. Treatments included low input, medium input and high input systems. Low 
input received 30 tonha-1or 30 tonha-1 compost, zero tillage and hand weeding (twice). Medium input 
was based on 15 tonha-1 manure, 150 kgha-1 urea as chemical fertilizer, twice tillage operations and 2, 
4-D (1.5 Lha-1, at five leaves emergence) as an herbicide and hand weeding (once). High input 
received 300 kgha-1 urea, four tillage operations and Paraquat (2 Lha-1, after planting) and 2, 4-D (1.5 
Lha-1, at five leaves emergence). Manure and compost were applied in the planting time. Weed 
samplings were done in three stages (early, mid and late growing season). Results indicated that the 
highest and the lowest weed species diversity and density were observed in low input based on manure 
and high input systems, respectively. The highest range of weed relative density was obtained for 
black nightshade (Solanum nigrum) with 9.09-75.00%. The highest number of species was observed in 
low input based on manure. Also, management practices affected weed dry matter and diversity 
indices. The highest and the lowest amounts of weed dry matter were observed in low input based on 
manure and high input systems, respectively. In the first, second and the third stages of sampling, the 
maximum and the minimum amounts of Margalef index were observed in low input based on manure 
(with 5.3, 5.4 and 3.3, respectively) and high input systems (with 0.8, 2.3 and 2.6, respectively). In the 
first, second and the third stages of sampling, the highest and the lowest values of Shannon index were 
observed in low input based on manure (with 0.6, 0.7 and 0.5 respectively) and high input (with 0.1, 
0.4 and 0.3 respectively) systems. Weed chemical control, intensive tillage operation and high corn 
density reduced weed number and dry matter in high input only. 

 
Keywords: Management practice, Margalef index, Shannon index  
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