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چکیده:
بررسی تغییرات فلور علفهای هرز تحت تاثیر یک مدیریت زراعی خاا ،ااامی م ام و کلیادی بارای
موفقیت در مدیریت علف های هرز یک بوم نظام زراعی اسات ایاپ واشوهه باظ منظاور بررسای اثار تاداوم
تککشتی سیبزمینی بر تراکم و تنوع علفهای هرز بومنظامهای زراعی منطقظ جیرفات در ساا  1393-94در
دانشگاه جیرفت انجام شد نظامهای زراعی مورد مطالعظ عبارت بودند از چ ار نظام زراعی تککشاتی باا ساابقظ
کمتر از سظ ( )S1بیپ سظ تا شه ( )S2بیپ شه تا نظ ( )S3بیشتر از نظ سا ( )S4کشت مداوم سیبزمینای و نظاام
آیه ( )Fنمونظبرداری بظ روش سیستماتیک -تصادفی در سظ مرحلظ (قبل از کاشت  60روز وس از کاشت و 30
روز وس از برداشت)و با استفاده از والت یک مترمربعی انجام ارفت بر اساس نتایج مجموعاً  28اونظ علف هرز
مشاهده شد کظ تعداد  17اونظ م اجم درهر ونج بوم نظام مذکور مشترک بود نتایج تحلیل واریاانس نشااد داد
کظ تداوم تککشتی بر تاراکم اکرار اوناظهاای هارز ازجملاظ اویارساالم اریاوانی ()Cyperus rotendus L.
اویارسالم زرد ( )Cyperus esculentus L.شبدر ( )Trifolium repens L.سلمظتره ( Chenopodium album
 )L.مرغ ونجظای ( )Cynodon doctylon L.تاا خاروس( )Amamrantus retrofloxios L.و ( Digitaria
 )sanguilanis L.در سطح آماری یک درصد معنیدار بود افزایه مدت تککشتی از 3سا در بوم نظام S1
تا بیه از  9سا در بوم نظام  S4تراکم ایپ اونظها را بظ طور معنیداری افزایه داد بظ طوری تداوم بیه از 9
سا تککشتی باعث ایجاد بیشتریپ تراکم علفهرز در نظام  S4شده بود ارزیابی شاخصهای تناوع نشااد داد
تداوم تککشتی سیبزمینی بر شاخص های تناوع سیمسساود و شاانود شااخص یناای مارااالف و من یناک و
یکنواختی علفهای هرز تأثیر معنی داری داشتظ است بظ طوری کظ نظامهای S4و  Fبظ ترتیاب دارای بیشاتریپ
(سیمسسااود 0/97 :شااانپ 3/65 :ماراااالف 5/24 :من ینااک )2/99 :و کمتااریپ (سیمسسااود 0/87 :شااانپ2/22 :
ماراالف 3/88 :من ینک )2/00 :مقدارشاخص تنوع و ینا بودند بظ طور کلی تداوم تککشتی سیبزمینی باعاث
افزایه تراکم هر یک از علفهای هرز م اجم و افزایه معنیدار شاخصهای تنوع اونظای شده است
واژههای کلیدی :تنوع ینای اونظای تککشتی سیب زمینی
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مقدمظ

نادرست ،گیاهلان زراعلی برخلوردار از ژنوتیل هلای

علف های هرز از عوامل اصللی کاهنلده عملکلرد

یکسللان در مللزارع و مللدیریت علللفهللای هللرز بللا

محصوالت زراعی در بومنظامهای کشاورزی هسلتند؛

علفکشهای شلیمیایی بله آللودگی محلیطزیسلت و

از این رو مطالعه جمعیتهلای عللفهلای هلرز املری

ایجاد مقاومت در برخی از علفهلای هلرز و آفلات و

ضروری در نظامهای زراعی است ( Gharavi Baigi

هجوم خسارتزای آنهلا گردیلده اسلت ( Azizi et

 .)et al., 2013; Mhlanga et al., 2016آگلاهی

 .)al., 2009تللککشللتی مللداوم بلله عنللوان یکللی از

از تغییرات و پویایی جمعیت علف های هرز شلالوده و

شیوه های مدیریت رایل در نظلام هلای زراعلی جهلان

بنیللانی بللرای تصللمیمگیللری هوشللمندانه در مللدیریت

اسللت کلله بللر روی جوامللع علللفهللای ه لرز و شللیوه

نظامهای زراعی محسوب میگلردد ( Mahmodi et

مدیریت آنها اثر ملی گلذارد بله طلوری کله بلا تلداوم

 .)al., 2013پویایی علفهای هرز از مؤلفههای بسیار

تککشتی علف های هلرز مهلاجمی کله بله دشلواری

مهم تنوع گونه ای بوده و ارزیابی شاخصهلای تنلوع،

کنترل می شوند ،به طرز چشلمگیری افلزایش ملییابلد

در مطالعللات علللفهللای هللرز بس لیار مهللم م لیباشللد

( .)Chauhan et al., 2012عللالوه بللر ایللن نبللود

( .)Mahmoudi et al., 2011از آنجا که نظلامهلای

اطالعات دقیل در ملورد وضلعیت و پویلایی جمعیلت

زراعی در معرض تغییرات ناگهانی و پیدرپی از قبیلل

علفهای هرز در سطح نظامهلای زراعلی بله ویلژه در

چرا ،قطع کردن یا شخم قرار دارند ،توالی اکولوژیکی

نظللامهللای تللککشللتی باعللب بللیتللوجهی بلله نقللش

کوتللاه مللیگللردد و فلللور پوشللش گیللاهی بلله ویللژه

علفهای هرز به عنوان یکی از عوامل مؤثر در کاهش

علف های هرز را تحت تأثیر قرار داده و تغییر میدهد،

تولید محصوالت زراعی گردیده است( Ahmadi et

در نتیجه جوامع علف های هرز زمین های زراعی بسیار

al.,

and Rahimian
.)Mashhadi, 2008

پویاسلت ( .)Mousavi et al., 2010پلژوهشهلای

Samdani

;2013

با توجه به شرایط اقلیمی جنوب کرملان بله ویلژه

انجامشده در زمینه مطالعه پوشلش گیلاهی عللفهلای

منطقه جیرفت نظام تککشتی ملداوم سلیب زمینلی از

هللرز را مللیتللوان بلله مطالعللات جامعللهشناسلی گیللاهی

رای ترین نظام های زراعلی ایلن منطقله اسلت کله بله

علفهای هرز مزارع غاللب لهسلتان ( Boroweic et

صللورت دو فصللل پللاییزه و بهللاره و نیللز در سللالهللای

 ،)al. 1977مطالعه جامعهشناسی برخی از عللفهلای

متوالی کشلت ملیگلردد .للذا بررسلی دقیقلی در ایلن

هلرز هنلد ( ،)Sharma, 1981مطالعله جامعلهشناسلی

منطقه برای ارزیابی وضعیت علفهای هرز تحت تأثیر

 207گونلله علللف هللرز در  466مزرعلله از  19کشللت

نظامهلای تلککشلتی ملداوم سلیبزمینلی بله منظلور

مختلللف در دانمللارک( )Streibig, 1979و مطالعلله

دستیابی به اطالعات پایهای جهت طراحی برنامههای

جامعهشناسی گیاهی علفهای هرز مزارع گنلدم ،جلو

مدیریت علفهای هرز امری ضروری به نظر میرسد.

و نخللود در جنللوب شللرقی راجسللتان هنللد( Singh,

بنابراین هدف پژوهش حاضر ،بررسلی تلراکم و تنلوع

 )1978اشاره کرد.

علفهای هرز نظام هلای زراعلی سلیب زمینلی در اثلر

سادهسازی بوم نظامهای زراعی از طریل اجلرای

تداوم تککشتی است.

طوالنیمدت نظام های تککشتی ،تناوبهای زراعلی
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مواد و روشها
این پژوهش بر روی پن نظام زراعی سیبزمینی و آیش در مزارع شرکت کشت و صلنعت شهرسلتان جیرفلت انجلام گرفلت.
مختصات منطقه موردمطالعه  28/34درجه عرض شمالی و  57/50درجه طول شرقی با ارتفاع  639متر از سلطح دریلا و دارای اقللیم
گرم و میزان متوسط بارندگی  180میلیمتر بود.
انتخاب مکادهای نمونظبرداری

گزینش مکانهای نمونهبرداری بامطالعه بر روی نظامهای زراعی دارای شناسنامه و تاریخچه کشت چندین ساله مزارع شرکت
کشت و صنعت جیرفت انجام گرفت .بر اساس اطالعات شناسنامههای هر یک از نظامها ،روشهای مدیریت زراعی قطعلات ملورد
مطالعه از جمله مراحل و نحوهی آمادهسازی زمین ،شیوه آبیاری ،مدیریت نهادههای کودی و نحوه مدیریت آفات و علفهای هرز
در این نظامها یکسان بود .این نظامهای مجزا شامل نظامهای زراعی تککشتی سیبزمینی کمتر از سه سال( ، )S1بلین سله و شلش
سال( ، )S2بین شش و نه سال( )S3و بیشتر از نه سال( )S4و نظام آیش( )Fطوالنیمدت(بیشتر از  5سال) بود.
خاکشناسی منطقظ

برای تعیین وضعیت حاصلخیزی خاک قطعات مزارع نمونهبرداری از عم  0-30سلانتیمتلر از نقلام مختللف مزرعله بلهطلور
تصادفی انجام و به منظور تعیین خصوصیات کمی و کیفی به آزمایشگاه خاکشناسی ارسال شد که نتلای آن در جلدول ( )1ارائله
داده شده است.
جدول  -1ویژگیهای خاک و اندازه مزارع مورد آزمایش
Table 1- Soil characteristics and size of farms tested
Area
()ha

بافت خاک
شنی-لومی
شنی-لومی

تللک کشللتی

K
)(ppm

Mn
)(ppm

Cu
)(ppm

Zn
)(ppm

Fe
)(ppm

EC

pH

O.C
%

T
otal
N%

P
)(ppm

S4

183.85

10.48

1.39

2.40

2.38

4.7

7.5

0.42

0.041

17.6

10

S3

197.3

11.02

1.44

2.14

2.66

5.37

7.8

0.45

0.036

19.8

12

S2

206.22

12.8

1.46

2.16

½

5.07

7.5

0.35

0.047

21.2

12

شنی-لومی

S1

193

12.6

1.48

2.01

2.4

4.8

7.6

0.39

0.05

18.6

10

شنی-لومی

F

195

10.89

1.40

2.10

4.3

4.9

7.7

0.40

0.04

20.01

10

شنی-لومی

سیبزمینی

 :Fآیش :S1 ،زراعی تککشتی سیبزمینی کمتر از سه سال :S2 ،بین سه و شش سال :S3 ،بین شش و نه سال و  :S4بیشتر از نه سال
جدول  -1ویژگیهای خاک و اندازه مزارع مورد آزمایش
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0.041

17.6

10

شنی-لومی

0.45

0.036

19.8

12

شنی-لومی

0.047

21.2

12

شنی-لومی

18.6
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7.5

S3

197.3

11.02

1.44

2.14

2.66

5.37

7.8

S2

206.22

12.8

1.46

2.16

½

5.07

7.5
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روش نمونهبرداری به گونهای طراحی گردید که

( )Mozaffarian, 2005انجام گرفت .درنهایت پس

کل منطقه را پوشش داده تا اینکه کلیه پوشش گیاهی

از شناسایی ،تراکم و فراوانی گونهها بر اساس میانگین

منطقه آماربرداری شود و اثر حاشیهای سلایر ملزارع را

هر سه مرحله اندازهگیری گردید .تلراکم بوتلههلا ،بلر

نیز کاهش دهد.

مبنای تعداد بوته در واحد سطح براساس معادالت زیر
محاسبه شد(.)Mottaghi et al., 2013

برای این منظور بلا توجله بله هملوار بلودن سلطح

Dki=∑Zj/mi

مزارع ابتدا  75متر از دو حاشیه ملزارع جلانبی و مسلیر

معادله  -1تراکم بوتهها:

حرکت ادوات جهت کاهش اثلر حاشلیهای فاصلله در

که در آن  Dkiتراکم گونه  kدر مزرعه  iو  Zjتعلداد

نظر گرفته شد و اولین نقطه نمونه برداری توسط پالت

گیاهان در پالت(یلک مترمربعلی) و  :mتعلداد پلالت

یک مترمربعی به انجام گرفلت .از ایلن نقطله تلا نقطله

پرتاب شده در مزرعه  iبلود .میلانگین تلراکم()MDk

بعدی حدود  100متر فاصله در نظر گفته شد به طوری

نیز بیانگر میلانگین شلمار گیلاه در مترمربلع در ملزارع

که آن نقطه نیز برای کاهش اثر حاشلیه ای حلدود 75

ملللورد بررسلللی ملللیباشلللد ،از رابطللله زیلللر محاسلللبه

متر فاصله در نظر گرفته شد .در هلر مرحلله  25پلالت

شد(:)Mottaghi et al., 2013

یک مترمربعی جهت نمونه برداری و شناسایی پوشلش

معادله  -2میانگین تراکم:

MDk= ∑Dki/n

گیاهی انداخته شد این تعداد از نمونهبرداری بیشلتر از

که در آن  ،Dkiتراکم گونهی  kدر هر مزرعه iو

اسللتاندارد تعللداد نمونللهبللرداری نریمللانی و همکللاران

 ،nشمار کل مزارع یا تعداد مراحلل نمونله بلرداری از

( )Narimani et al., 2012است که دقت پلژوهش

مزارع مورد بررسی بود .در آخر جهت بررسی تنوع و

را افزایش میدهد (.)Oveisi et al., 2006

تللراکم علللفهللای هللرز در اثللر تللداوم تللککشللتی

شناسایی گونهها در هر سه مرحله بر اسلاس تهیله

سیبزمینی و مقایسه آنها ،گونههای مشلترک در هلر

فهرست و هربلاریم از نمونلههلا و بلا اسلتفاده از منلابع

پن نظام زراعلی اسلتخراگ گردیدنلد .جهلت مقایسله

،)Rechinger,

تنوع که بلر پایله دو عاملل غنلا و یکنلواختی گونلهای

مجموعله فلورهلای فارسلی ایلران ( Assadi et al.,

استوار است ،شاخصهلای تنلوع ،غنلا و یکنلواختی بلا

 ، )1988-2002فللور رنگلی ایلران ( Ghahraman,

استفاده از معادالت زیر محاسبه گردید:

فلللللوری ایرانیکللللا(1963-1998

 )1975-2000و فرهنللن نللامهللای گیاهللان ایللران

شکل  -1روش نمونهبرداری از مزارع  10تا  12هکتاری(نمونه برداری با  25پالت یک مترمربعی)
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)Figure 1- The sampling method from fields with area up to 10 to 12 hectares (sampling with plot 1×1 m²

اساس آزمون چنلد دامنلهای دانکلن در سلطح ()P˂0.05
انجام گرفت .تحلیلهای آماری بهوسیله نلرمافلزار SPSS

معادله -3شاخص تنوع سیمپسون ()Simpson,1949

نسخه  23و محاسبه و تحلیل شاخصهلای تنلوع بلهوسلیله

=D

نرمافزار  PASTنسخه  3/08انجام گرفت.

در این معادله -Dشاخص سیمپسلون -ni ،فراوانلی مطلل
هرگونه -S ،تعداد کل گونهها و  -Nکل افراد گونههلای

نتایج و بحث

مختلف

نتای نشان داد از مجموع  1875پالت برداشتشده از
چهار نظام زراعی و نظام آیش ،مجموعلا تعلداد  28گونله

معادله -4شاخص تنوع شانون( Shannon and Weiver,

گیاهی ثبت گردید که در  S4 ،S3 ،S2 ،S1و  Fبه ترتیب

Ĥ=-

:)1949

تعداد  23 ،21 ،19 ،17و  20گونه گیلاهی حولور داشلتند

در این معادله ’ -Hشاخص شانون-وینر -S ،تعلداد کلل

که تعداد  17گونهی علف هرز بین پن نظام مشترک بود.

گونه ها و  -Piنسبت گونه iام به تعدادکل جمعیلت گونله

اثر تاداوم تاککشاتی سایبزمینای بار تاراکم

ها است.

علفهای هرز

معادللله -5شللاخص غنللای مارگللالف( ;Elliot, 1969

:)Marshall et al., 2003

نتای تجزیه آماری نشان داد که تلداومهلای مختللف

R = (S-1) / ln N

تککشتی سیب زمینی بلر تلراکم عللفهلای هلرز شلبدر

 -Rشاخص مارگالف -S ،تعداد کل گونهها و  -Nکلل
افراد گونههای مختلف

سللللللفید(L.

repens

ارغللللوانی(L.

 ،)Cyperus rotendusاویارسللللالم

زرد(L.

معادللله -6شللاخص غنللای منهینللک ( ;Elliot, 1969

esculentus

 ،)Trifoliumاویارسللللللالم
 ،)Cyperusخللللللللردل

وحشی( ،)Sinapis arvensis L.سلمک( Chenopdium

:)Sharma, 1981

L.

R2 = S / √N
در ایللن معادللله  -R2شللاخص منهنیللک-S ،تعللداد کللل

 ،)europium L.پنجه مرغی(،)Cynodon doctylon L.

 ،)albumآفتللللاب پرسللللت(

ترشلللللک(L.

گونهها و  -Nکل افراد گونههای مختلف

obtusifolius

Heliotropium

 ،)Rumexسللللللمه

تلره( ،)Chenopodium murale L.پنیلرک( Malva

معادله -7شاخص یکنواختی( Peet, 1974; Leinster

 ،)neglecta L.پلللوآ( ،)Poa nemoralis L.تلللاگ

:)and Cobbold, 2012

ریللزی( ،)Solanum nigrum L.خرفلله( Portulaca

E = H'/H'max

L.

در این معادله  -Eشاخص یکنلواختی-H' ،علدد شلاخص

 ،)oleraceaتلللللاگ خلللللروس(

Amarantus

 ،)retrofelexsus L.ملللر (،) Agropyron repens

تنوع و  H'maxحداکثر مقدار ممکن ' Hاست و معادل lnS

بارهنللللللن(L.

که  Sنیز همان تعداد کل گونه ها می باشد.

gentianoides

 )Plantagoو

منداب( )Eruca miller L.در سطح یک درصد معنیدار

برای تحلیل آماری با توجه بله نرملال بلودن دادههلا ،ابتلدا

بود(جدول)2؛ به طوری در اثلر تلداوم تلککشلتی سلیب

تحلیل واریانس یک طرفه و سپس گروهبندی تیمارهلا بلر

زمینی تراکم علفهای هرز  S4نسبت به  S1و  S2افزایش
5
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یافت (جدول  .)3به نظر میرسد که در اثر تداوم طلوالنی

بیشترین و  Fبه ترتیلب بلا ،0/05 ،5/28 ،0/05 ،2/4 ،0/05

مدت تککشتی و کشت خالص سیب زمینی ،آشیانهلای

 0/05 ،0/05 ،0/15 ، 0/05 ، 0/1 ،0/05و  0/15بوتللللله در

اکولوژیکی خالی بیشتری در اختیار عللفهلای هلرز قلرار

مترمربع کمترین تراکم را داشتند .مقایسه میانگین آفتلاب-

گرفته است که این امر باعب افزایش تراکم آنهلا گردیلده

پرست ،پنیرک و پوآ نشان داد که  S4به ترتیب بلا ، 6/84

اسللت( .)Asadi and Khorramdel., 2014اقبللالی و

 7/92و  4/92بیشللترین و  S1بلله ترتیللب بللا  3/88 ، 1/84و

همکلاران ( )Eghbali et al., 2011بلا مطالعله بلر تلأثیر

1/64کمتللرین تللراکم را داشللتند .مقایسلله میللانگین تللراکم

انواع روش های مدیریت بر عللفهلای هلرز سلیبزمینلی

بارهنلن نشللان داد کلله  S3و  S4بلله ترتیللب  0/56و 0/40

نشان دادند که فراوانی علفهای هرز بسته به نوع مدیریت

بوتلله در مترمربللع بیشللترین و  Fبللا  0/20بوتلله در مترمربللع

متفاوت است .تغییراتی که در جوامع عللفهلای هلرز ر

کمترین تراکم را داشتند .مقایسله میلانگین تلراکم منلداب

میدهد به فشار انتخاب تحمیل شده به عللفهلای هلرز از

نشان داد که  S4با  1/96بوته در مترمربلع بیشلترین و  S1و

طری شیوه های زراعی از جملله نظلامهلای تلککشلتی و

 Fبلله ترتیللب بللا  0/24و  0/36بوتلله در مترمربللع کمتللرین

تناوبی بسلتگی دارد( .)Koocheki et al., 2013در ایلن

تلراکم را داشلتند .عزیلزی و همکلاران ( Azizi et al.,

پللژوهش نی لز بللا توجلله بلله اطالعللات جمللع آوری شللده و

 )2009بیان کردند که تراکم علفهای هرز تککشتی از

تاریخچه کشت نظامهای زراعی تککشتی طوالنی ملدت

کشللللللت مخلللللللوم بیشللللللتر بللللللود .کللللللوچکی و

سیب زمینی و عدم تناوب با سایر گیاهلان زراعلی ،علاملی

همکلاران( )Koocheki et al., 2014بیلان کردنلد کله

جهت تغییر ترکیب و تراکم عللفهلای هلرز شلده اسلت.

کشت مخلوم به دلیل پوشش بهتر و متراکم تلر بلر سلطح

نلوروز زاده ( )Nourouzzadeh et al., 2008گلزارش

زمین باعب افزایش قلدرت رقابلت گیاهلان زراعلی بلرای

کرد کشت متوالی غالت برای چنلدین سلال و اسلتفاده از

اسللتفاده از نللور ،آب و سللایر منللابع محیطللی در مقایسلله بللا

علفکش های با مکانیسم عمل مشابه میتواند موجب تغییلر

تک کشتی شده که در نهایت ،باعب کاهش تنوع و تراکم

در ترکیب و سلاختار گونلههلای گیلاهی شلود .ظفریلان و

عللفهلای هللرز در کشلت مخللوم در مقایسلله بلا کشللت

صللدرآبادی حقیقللی ( Zafarian and Sadrabadi

خللالص شللد .وزینللاک و سللوروکا ( Woźniak and

 )Haghighi, 2013گزارش کردنلد کله در سیسلتمهلای

 )Soroka, 2015بللا مطالعلله نظللام تنللاوبی و تللککشللتی

زراعی تراکم و فراوانی جمعیت علفهای هرز غیرحساس

غللالت مشللاهده کردنللد کلله تللراکم علللفهللای هللرز در

در مقایسه با علف هلای هلرز رایل بلا افلزایش هملراه بلود

تک کشتی نسبت به نظام تناوبی بیشلتر بلود .پلژوهشهلای

مواردی نیز از افلزایش جمعیلت عللف هلای هلرز باریلک

دیگری نیز از بیشتر بودن تراکم علفهای هرز تککشلتی

در نظللام متللوالی غللالت و اسللتفاده از علللفکللش

نسبت به نظامهای تناوبی و مخلوم حاکی هسلتند ( Ball,

توفوردی گلزارش شلده اسلت( Anderson and Beck

;1992; Rajsawara Rao, 2002; Zimdahl, 2007
Fernandez-Aparicio et al., 2008; Uchino et
 .)al., 2012; Pouryousef et al., 2015در ایللن

بللر

 .)2007; Marshall et al., 2000مقایسلله میللانگین
تللراکم اویارسللالم ارغللوانی ،سلللمک ،اویارسللالم زرد،

پللژوهش نیللز بلله نظللر مللیرسللد خللالی بللودن آشللیانهللای

شبدرسفید ،مر  ،تاگ خروس ،ترشلک ،سللمه تلره ،تلاگ-

اکولوژیکی در اثر تداوم تککشلتی سلیبزمینلی و رشلد

ریزی ،خردل ،پنجله مرغلی و خرفله نشلان داد کله  S4بله

علفهای هرز در این آشیانهای مساعد و در نتیجه افزوده

ترتیلللب بلللا ،7/20 ،7/76 ،10/52 ،10/80 ،12/80 ،16/28

شدن بذور علف هلای هلرز بله بانلک بلذر سلبب افلزایش

 6/42 ،6/52 ،7/20 ، 7/68 ، 7/16و  3/16بوته در مترمربع

تراکم علفهلای هلرز در طلوالنی ملدت گردیلده اسلت.
6

مجله پژوهش علفهای هرز جلد  ،8شماره 1395 ،2
منالد و همکاران( )Menalled et al., 2001دریافتند که

علفهای هرز در بومنظام های زراعی میتلوان جمعیلت و

روشهای بهزراعی مدیریت علفهای هرز از جمله نظلام-

تراکم نسبی گونه های هرز را کلاهش داد و از ایلن طریل

های مخلوم و تناوبی به جای تککشتی و خالص به دلیل

عالوه بلر کلاهش هزینله هلای تولیلد تحلت تلأثیر کلاهش

کاهش آشیانهای اکوللوژیکی و ایجلاد شلرایط نامسلاعد

مصرف نهادههای شیمیایی ،آلودگیهای زیستمحیطی را

بلرای علللفهللای هللرز از اصللیتللرین عوامللل تغییردهنللده

نیز کاهش داد.

جمعیللت ایللن گونللههللای ناخواسللته در مللزارع محسللوب
می شوند .بدین ترتیب با انتخاب و اجرای مدیریت صحیح
جدول  -2نتای تحلیل واریانس تراکم علفهای هرز مشترک در نظامهای تککشتی سیبزمینی
Table 2- ANOVAs results for common weed density in the potato monoculture systems
درجه
ضریب تغییرات
میانگین مربعات
نام فارسی علف هرز
نام علمی علف هرز
آزادی
()CV
M.S
Persian name
Scientific name
df
شبدر سفید
**1030.92
4
Trifolium repens L.
خطا
10.12
1.83
120
Error
اویارسالم ارغوانی
**2807.82
4
Cyperus rotendus L.
خطا
8.51
4.74
120
Error
اویارسالم زرد
**75.65
4
Cyperus esculentus L.
خطا
9.01
2.41
120
Error
خردل وحشی
**191.09
4
Sinapis arvensis L.
خطا
7.41
0.59
120
Error
سلمک
**653.83
4
Chenopdium album L.
خطا
8.75
2.12
120
Error
آفتاب پرست
**72.65
4
Heliotropium europium L.
خطا
خطا Error
9.04
2.41
120
علف خرچنن
**165.48
4
Digitaria sanguinalis Scop.
خطا
7.04
0.93
120
Error
ترشک
**195.65
4
Rumex obtusifolius L.
خطا
10.45
1.16
120
Error
تره
سلمه
**256.16
4
Chenopodium murale L.
خطا
خطا Error
14.04
0.79
120
پنیرک
**77.64
4
Malva neglecta L.
خطا
8.04
1.63
120
Error
پوآ
**59.16
4
Poa nemoralis L.
خطا
9.04
1.15
120
Error
ریزی
تاگ
**209.77
4
Solanum nigrum L.
خطا
11.12
1.05
120
Error
خرفه
**33.74
4
Portulaca oleracea L.
خطا
13.21
0.70
120
Error
تاگ خروس
**208.51
4
Amarantus retrofelexsus L.
خطا
9.15
0.85
120
Error
مر پنجه ای
**144.14
4
Cynodon doctylon Pers.
خطا
10.45
1.48
120
Error
بارهنن
**0.50
4
Plantago gentianoides L.
11.54
خطا
0.28
120
Error
Eruca miller L.

منداب

4
7

**12.98
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Error

خطا

120

0.36

10.7

**  * ،و  nsبه ترتیب نشان دهنده معنیداری در سطح احتمال  1و  5درصد و غیرمعنیدار
** ,* and “ns” are significant in 1 and 5 percent probability level and not significant respectively

اثر تداوم تک کشتی سیب زمینی بر تنوع و ینای

مقایسه میانگین شاخص غنای منهینلک نشلان داد کله

اونظای علفهای هرز

 S4و  Fبلله ترتیللب بللا مقللادیر  2/99و  2/00بیشللترین و

نتللای نشللان داد کلله شللاخصهللای تنللوع شللانن و

کمترین مقدار غنای گونلهای عللفهلای هلرز را داشلتند.

سیمپسللون ،شللاخصهللای غنللای منهینللک و مارگللالف و

موهلر و لیبمن ( )Mohler and Liebman, 1987اظهار

شاخص یکنواختی علفهای هرز در اثر تداوم تککشلتی

داشتند که تفاوت اندکی در غنای گونلهای جواملع عللف

سیبزمینی در سطح یک درصد معنیدار بود(جدول.)4

هرز مخلوم جو -نخود و تلککشلتی جلو ،مشلاهده شلد.

به نظر میرسد تجمع بانک بذر علف هلای هلرز طلی

درحالیکه غنای گونهای علفهای هرز تککشتی نخلود

سالیان متوالی و افزایش فواهای خالی از طلرف دیگلر در

در مقایسه با هردو الگوی کشلت بیشلتر بلود .هلمچنلین بلا

تداوم کشت خالص سلیب زمینلی باعلب افلزایش تنلوع و

تداوم نظامهای زراعی تککشتی سیبزمینی غنلا افلزایش

غنای علفهای هرز گردیلده اسلت( Koocheki et al.,

 .)2013اندرسلللون و میلبلللر

یافلت .اسلدی و خلرم دل( Asadi and Khorramdel,

( Andersson and

 )2014گزارش کردند کله کشلت مخللوم در مقایسله بلا

 )Milberg, 1998و بلکشا و همکاران ( Blackshow et

کشت خالص غنلای گونلهای عللفهلای هلرز را کلاهش

 )al., 1998اظهار داشتند کله تفلاوت در شلیوه ملدیریت

میدهد .پژوهشهلای متعلددی از افلزایش تنلوع و غنلای

زراعللی مهللمتللرین عامللل تعیللین کننللده ترکیللب گونللهای

علللف هللرز در اثللر تللک کشللتی و کشللت خللالص حللاکی

علفهای هرز و در نتیجه تنوع آنهاست .اسدی و خرمدل

هسلتند ( Adinei et al., 2012; Nourouzzadeh et

که نظامهای تککشتی و کشت خالص ،تنوع عللفهلای

al., 2008; Blackshow et al., 1998; Gomez
and Gurevitch, 1998; Schenk and Werner,
.)1991

( )Asadi and Khorramdel, 2014نیز گزارش کردند
هرز را افزایش میدهد.

مقایسه میانگین شاخص یکنواختی نشان داد که  S4و

مقایسه میانگین شاخص تنوع شانن نشلان داد کله S4

 Fبلله ترتیللب بللا مقللادیر  0/94و  0/98کمتللرین و بیشللترین

و S3به ترتیب با مقدار  3/65و  3/34بیشترین و  Fبا مقدار

میزان یکنواختی گونله ای را داشلتند (جلدول .)4ویسلی و

 2/22کمترین میزان تنوع گونهای علفهای هرز را در بین

همکللاران( )Veysi et al., 2013پللراکنش لکللهای

تداومهای مختلف تککشتی سیب زمینی داشتند .مقایسله

علفهای هرز در نظامهای تککشتی را دلیلل کمتربلودن

می لانگین شللاخص تنللوع سیمپسللون نشللان داد کلله  S4بللا

یکنواختی گونه ای را بیلان کلرد .شلاخص یکنلواختی کله

مقللدار 0/97و  Fبللا مقللدار  0/83بلله ترتیللب بیشللترین و

نشاندهنده چگونگی توزیع پراکنش گونههاست میتوانلد

کمترین تنوع گونهای علفهای هرز را در بین تداومهلای

بهواسطه شرایط محیطلی نظیلر رقابلت بلین گونلههلا تغییلر

مختلللف تللککشللتی داشللتند(جدول .)5مقایسلله می لانگین

نمایلد ،بللهطلوریکلله هرچله رقابللت گیاهلان کمتللر باشللد،

شاخص غنای مارگالف نشان داد که  S4و  S3به ترتیب با

یکنواختی بیشتر خواهد بود (.)Begon et al., 2006

 5/24و  4/88بیشترین و  Fبا  3/88کمترین غنای گونلهای
علفهای هرز را داشتند.
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)مترمربع/ اثر تداوم تک کشتی سیب زمینی بر تراکم علفهای هرز مشترک (تعداد علفهرز-3جدول
Table 3- Effect of continuing monoculture of potato on common weeds (weeds number/m2)
نظامهای زراعی تککشتی سیبزمینی
علفهای هرز
Potato monoculture cropping systems
Weeds

F

S4

S3

S2

S1

1.28 e

10.52 a

7.04 b

5.60 c

3.52 d

0.05 e

16.28 a

11.84 b

9.24 c

4.04 d

0.05 e

10.80 a

8.96 b

4.36 c

2.00 d

Cyperus esculentus L.

0.05 e

6.52 a

6.12 b

3.92 c

1.96 d

Sinapis arvensis L.

0.4 e

12.80 a

8.96 b

4.36 c

2.00 d

Chenopodium album L.

1.56 c

6.84 a

5.80 a

5.28 a

1.84 b

Heliotropium europium L.

0.05 e

6.42 a

5.76 b

4.56 c

2.84 d

Digitaria sanguilanis L.

0.05 e

7.16 a

5.20 b

3.72 c

1.84 d

Rumex obtusifolius L.

0.05 e

7.68 a

6.28 b

5.36 c

1.84 d

Chenopodium murale L.

3.96 d

7.92 a

6.76 b

5.88 c

3.88 d

Malva neglecta L.

1.44 d

4.92 a

4.20 b

2.76 c

1.64 d

Poa nemoralis L.

0.05 e

7.20 a

6.08 b

3.56 c

2.28 d

Solanum nigrum L.

0.05 d

3.16 a

2.08 b

2.00 b

1.32 c

Portulaca olerace L.

0.05 e

7.20 a

6.48 b

5.28 c

3.36 d

Amarantus retrofloxios L.

0.05 d

7.76 a

6.65 a

4.44 b

3.64 c

Cynodon doctylon L.

0.20 b

0.50 a

0.56 a

0.40 ab

0.24 ab

Plantago gentianoides L.

0.36 b

1.96 a

0.48 b

0.36 b

0.24 b

Eruca miller L.

Trifolium repens L.
Cyperus rotendus L.

.درصد معنی دار هستند5 میانگینهای ارایه شده در هر سطر که دارای حروف غیر مشترک باشند در سطح
Means within a row followed by a different letter are significant at P < 0.05.
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جدول  -4نتای تحلیل واریانس تأثیر تداوم تککشتی بر شاخصهای تنوع ،غنا و یکنواختی فلور علفهای هرز
Table 4. ANOVAs results for the effect of continuing monoculture of potato on diversity and richness indices of weed
flora
شاخصهای تنوع و غنا
Diversity and richness indices

منبع تغییرات
S.O.V

نظام های زراعی

درجه آزادی

شانون-وینر

سیمپسون

مارگالف

منهینک

یکنواختی

df

Shannon-Wiener

Simpson

Margalef

Menhinik

Evenness

4

**6.53

**7.31

**3.60

**6.25

**2.23

Cropping systems

خطا

16.69

0.261

76.30

32.63

0.072

Error
ضریب تغییرات ((%CV

17.44

15.01

12.12

13.01

11.10

**  * ،و  nsبه ترتیب نشان دهنده معنیداری در سطح احتمال  1و  5درصد و غیرمعنیدار
** ,* and “ns” are significant in 1 and 5 percent probability level and not significant respectively
جدول  -5اثر تداوم تککشتی سیبزمینی بر شاخصهای تنوع ،غنا و یکنواختی علفهای هرز
Table 5- Effect of continuing monoculture of potato on indices of diversity, richness and evenness of weeds
نظامهای زراعی تککشتی سیبزمینی
S4

Potato monoculture cropping systems
S1
S2
S3

F

شانون-وینر()Shannon-Wiener

3.65a

3.34 a

3.03 b

2.94 b

2.22 c

سیمپسون()Simpson

0.97 a

0.94 b

0.94 b

0.87 c

0.83 c

مارگالف()Margalef

5.24 a

4.88 a

4.50 ab

4.49 ab

3.88 b

منهینک()Menhinik

2.99 a

2.40 b

2.11 c

2.04 c

2.00 c

یکنواختی()Evenness

0.94 a

0.95 b

0.96 c

0.96 c

0.98 d

میانگینهای ارایه شده در سطر که دارای حروف غیر مشترک باشند در سطح 5درصد معنی دار هستند.
Means within a row followed by a different letter are significant at P < 0.05.

نتیجظایری کلی

گیاهان زراعی و اعمال ملدیریت خلاکورزی یکسلان بله

بر اساس نتای پژوهش حاضر ،تلراکم و تنلوع اغللب

طور مداوم موجب افزایش درصد حوور علفهلای هلرز

علللفهللای هللرز در تللداومهللای مختلللف تللککشللتی

خاصی گردید که این املر افلزایش تلراکم و تنلوع شلانن،

سیب زمینی دچار تغییر شده است ،به طلوری کله در اکثلر

سیمپسون ،غنای مارگالف  ،منهینک و کلاهش یکنلواختی

علف های هرز یک و چندساله این تغییر با افلزایش هملراه

گونهای را به دنبال داشته است.

بلوده اسللت .در  S4تللراکم اغلللب علللفهللای هللرز غالللب

نتای حاصل از این آزمایش میتواند برای محققین و

اویارسالم ارغوانی ،اویارسالم زرد ،سلمک ،شلبدر ،ملر ،

کارشناسان علف های هرز در راسلتای کنتلرل و ملدیریت

پنیرک و تاگ خروس نسبت به سایر نظلامهلا بله ویلژه  Fو

علفهای هرز در این منطقه به کارگرفته شود.

 S1بیشللتر بللود ،بلله نظللر مللیرسللد دلیللل ایللن امللر وجللود
آشیان های اکولوژیلک خلالی و افلزایش بانلک بلذر ایلن
علفهای هرز طی تداوم تککشتی سیبزمینلی اسلت .از
طرف دیگر تککشتی سیب زمینی به دلیل کلاهش تنلوع
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مزارع و نتای آزمایشات خاک و نمونهبلرداری همکلاری

قدردانی

.نمودهاند سپاسگزاری میگردد

این مقاله مستخرگ از پایاننامه کارشناسلی ارشلد در رشلته
 لذا از همکاری،اگرواکولوژی دانشگاه جیرفت بوده است
شرکت کشت و صلنعت جیرفلت کله در ارایله نقشلههلای
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Effect of Continuing Monoculture of Potato (Solanum tuberosum L.) on
Weed Density and Diversity in Agroecosystems of Jiroft, Iran
A. Mirzaei1, M. Jowkar2*, H. Bibak3, M. Amirinejad2
Abstract:
The study of weed flora changes under different crop management system is an important key to
achieve successful weed management in every agroecosystem. This study was conducted in order to
evaluate the effect of potato monoculture continuing on weed density and diversity in the
conventional agroecosystems of Jiroft region-at 2015-16 in University of Jiroft, Iran.
Agroecosystems, which was assessed in this study, were potato monoculture systems included
continues monoculture period less than 3 years (S1), 3-6 years (S2), 6-9 years (S3) and more than 9
years (S4) and long-term fallow (F). Sampling was performed using systematic-randomized method
in three stages (before sowing, 60 days after planting and 30 days after harvest) with 1×1 m2plot. Base
on results 28 weed species were observed which 17 species of them were common in all five
agroecosystems. ANOVAs' result showed there were significant effect of continuing in potato
monoculture on density weeds as Cyperus rotendus L., Cyperus esculentus L., Trifolium repens L.,
Chenopodium album L., Cynodon doctylon L., Amamrantus retrofloxios L. and Digitaria sanguilanis
L. Increase of potato monoculture period from 3years in agroecosystem of S1 up to 9years in S4
agroecosystem caused to significant increasing in weed density so maximum weed density was
observed in S4. Evaluating of diversity indices showed continuing in potato monoculture period had
significant effect on diversity indices includes of Simpson, Shannon, Margalef, Menhinik and
Evenness, so highest value of these indices (Simpson:0.97, Shannon: 3.65, Margalef: 5.24, Menhinik:
2.99) and lowest value (Simpson:0.87, Shannon: 2.22, Margalef: 3.88, Menhinik: 2.00) were observed
respectively in agroecosystems of S4 and F. In summary continuing in period of potato monoculture
caused to significant increase in weed flora density and diversity indices.
Keywords: Monoculture, Richness index, Potato, Weed Diversity.
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