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  دهیکچ

 یکشـت تـک  از پنج نظام شامل چهار نظام يبردارنمونه از،یپ یکشتتک یزراع يهانظام هرزهاي علف یتیجمع يهامنظور مطالعه شاخصبه

 کیسـتمات یروش س) بهF( شیآ و نظام ))4Sسال ( از هشت شی)، ب3Sسال ( )، پنج تا هشت2Sسال ( )، سه تا پنج1Sسال ( کمتر از سه( ازیپ

انجـام   رفتیدر منطقه ج 1394-95 یروز پس از برداشت در سال زراع 30روز پس از کاشت و  60شت، قبل از کادر سه مرحله  یتصادف

بـر تـراکم    یکشـت نشان داد، نظام تک انسیوار هیتجز جیگونه در هر پنج نظام مشترك بود. نتا 16شده،  مشاهده هرزعلف گونه  28شد. از 

ـ ترتها بـه گونه نیداشت و تراکم ا داریو سلمک اثر معنپرست آفتاب رك،یپن ارسالم،یاو هرزعلف  يهاگونه و  90/13، 16/14، 64/14 بی

 هـرز هـاي  علف يهاتراکم گونه شیسال باعث افزا از هشت شیاز سه سال به ب یکشتمدت تک شیدر مترمربع بود. افزا هرزعلف  97/11

شـانون،   مپسـون، یس يهـا شـاخص  نیشتریداشت. ب يداریتأثیر معن هرزهاي علفتنوع  يهابر شاخص ازیپ یکشتتداوم تک یابیشد. ارز

 95/0و  78/0، 89/0، 78/0با مقدار  Fدر نظام  آنها نیو کمتر 99/0و  90/0، 76/2، 92/0با مقدار  بیترتبه 4S در نظام یکنواختیو  نکیمنه

 ياتنـوع گونـه   يهاشاخص داریمعن شیو افزا هرزاي هعلفاز  کیتراکم هر  شیباعث افزا ازیپ یکشتتداوم تک یطورکلمشاهده شد. به

  شد.

  

 
  

  ياگونه يغنا ،يابانک بذر، تراکم، تنوع گونه: يدیلک يهاواژه
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  مقدمه

 يبـرا  یانیـ شـالوده و بن  هـرز هاي علفو رشد  راتییاز تغ یآگاه

محسـوب   یزراعـ  يهـا نظام تیریوشمندانه در مده يریگمیتصم

 اریبسـ  يهـا از مؤلفه هرزهاي علف تیجمع ییای). پو13( شودمی

ـ تنـوع جمع  يهاشاخص یابیبوده و ارز يامهم تنوع گونه در  ت،ی

 يهـا ). از آنجا که نظام14( استمهم  اریبس هرزهاي علفمطالعه 

ـ  یناگهـان  راتییـ در معـرض تغ  یزراع چـرا،   لیـ ز قبا یپـ دریو پ

و  شـود مـی کوتاه  یکیاکولوژ یشخم قرار دارند، توال ایکردن قطع

قـرار داده و   ریرا تحـت تـأث   هـرز هاي علف ژهیوبه یاهیپوشش گ

 یزراعـ  يهـا نیزمـ  هـرز هاي علفجوامع  جهینتدر دهدیم رییتغ

ـ به رشـد جمع  رو). با روند 16( استیپو اریبس  تیو محـدود  تی

ـ اهم تواندیم هرزهاي علفنترل قابل کشت، ک یاراض  اديیـ ز تی

ـ   دیتول شیدر افزا  نیتـر و مهـم  نیدر واحد سطح داشته باشـد. اول

هـا  نوع گونـه  ییمنطقه، شناسا کی هرزهاي علف تیریگام در مد

و شناخت از نحـوه   است هبا نحوه پراکنش آنها در منطق ییو آشنا

مطلوب  تیریدر مد گریبه سال د یاز سال هرزهاي علفپراکنش 

دقیق فلور، مطالعه  یآگاه نی). بنابرا31( است مؤثر هرزهاي علف

از  هـرز هـاي  علفاي، تنوع کارکردي و ساختار جوامع تنوع گونه

اي در مـدیریت و ایجـاد تعـادل در جمعیـت     نقـش ویـژه   گذشته

نقش اساسی در افزایش عملکـرد   تواندیداشته و م هرزهاي علف

از تعـداد   اريیمع یاهی). تنوع گ25ته باشد (و صرفه اقتصادي داش

اي) در گونه یکنواختی( آنها ینسب یاي) و فراوانگونه (غناي گونه

 عیطـور وسـ  اي بـه ). از تنوع گونه5بوده است ( یاهیجامعه گ کی

 عنـوان به یطیمحستیز هايیابیو ارز یاهیمطالعات پوشش گ در

 هـا ستمیاکوس تیوضع نییتع در عیهاي مهم و سراز شاخص یکی

ـ تنـوع جوامـع گ   یمنظـور بررسـ  ). به24( شودیاستفاده م در  یاهی

 نـر یو - ، از شاخص متداول تنـوع شـانون  هرزهاي علفاکولوژي 

ـ ). ا6( شودیاستفاده م اي و اسـاس غنـاي گونـه    شـاخص بـر   نی

اسـت   حیصـح  یها استوار بوده و تنها در حـالت گونه یسبن یفراوان

را  سـتم یهـاي موجـود در اکوس  د تمام گونـه برداري بتوانکه نمونه

  ).36و  24کند ( ییشناسا

آن  تیریمـد  وهیو شـ  هـرز علـف  بـر جوامـع    یکشتتک نظام

 هـرز هـاي  علـف  ،یکشـت با تداوم تـک  که طوريبهاثرگذار است. 

 يریگچشـم  شیقابل کنترل هسـتند، افـزا   يکه به دشوار یمهاجم

 یزراعـ  اهیـ گ کیـ در کشت  استمرار ن،یا بر ). عالوه26( ابندییم

ـ دنبال آن تغهشده و ب یزراع اتیعمل یکنواختیباعث تکرار و   ریی

دنبـال  هـا را بـه  از گونـه  يتعـداد  تیـ و غالب هـرز هاي علفتنوع 

ـ پا بلندمـدت بـر   يهـا استفاده از راهبرد نیخواهد داشت. بنابرا  هی

ـ منظـور دسـت  بـه  هـرز هـاي  علـف  یکیاکولوژ تیریمد بـه   یابی

عوامـل   نیتـر از مهـم  یکـ ی). 7ضـرورت دارد (  داریپا يکشاورز

پیاز در منـاطق مختلـف کشـور وجـود      اهیدهنده عملکرد گکاهش

ویـژه در  هـرز بـه   هـاي کنترل علـف  نیبنابرا ،است هرزهاي علف

دارد  یزراع اهانیتولید گ زانیمراحل اولیه رشد نقش بسزایی در م

از بسته به ترکیـب  هرز در پی هاي). میزان خسارت علف28و  22(

درصـد   96 تـا  40 هـرز علـف  اي، شـدت و مـدت رقابـت    گونه

جنوب کرمـان   یمیاقل طیتوجه به شرا ). با37شده است ( زارشگ

صـورت  به ازیپ یکشتبودن تداوم تکجیو را رفتیمنطقه ج ژهیوبه

ـ ا ،یمتـوال  يهاسال یو بهاره ط زهییپا  ریبـا هـدف تـأث    قیـ تحق نی

 یزراعـ  يهـا هرز نظام يهاتراکم و تنوع علفبر  یکشتتداوم تک

  انجام شد. رفتیدر منطقه ج ازیپ

  

  هامواد و روش

 یکه شامل چهار نظـام زراعـ   یپنج نظام زراع يپژوهش رو نیا

در مزارع شـرکت کشـت و صـنعت     شیو نظام آ ازیپ یکشتتک

درجـه طـول    50/57و  یدرجـه عـرض شـمال    34/28( رفتیج

گـرم و   میاقلـ  يو دارا ایـ ز سـطح در متـر ا  639با ارتفاع  یشرق

انجـام شـد.    1394-95) در سـال  متریلیم 180 یمتوسط بارندگ

 یزراعـ  يهانظام يبا مطالعه رو يبردارنمونه يهانکام نتخابا

مـزارع کشـت    سـاله نیکشـت چنـد   خچهیشناسنامه و تار يدارا

 هـر  يااطالعـات شناسـنامه   اساس برانجام شد.  رفتیصنعت ج

قطعـات   ،یزراعـ  تیریمـد  يهـا روش ،یزراع يهاماز نظا کی

 وهین، شـ یزمـ  يسـاز مورد مطالعه از جمله مراحل و نحوه آمـاده 

آفـات و   تیریو نحـوه مـد   يکـود  يهـا نهـاده  تیریمد ،ياریآب

  هـا شـامل  نظـام بومبود.  کسانیها نظامبوم نیدر ا هرز يهاعلف
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 آزمایش مورد رع پیازو مساحت مزاخاك  شیمیایی فیزیکی، . خصوصیات1 جدول

کشتی تک

  پیاز

  پتاسیم

(ppm) 

  منگنز

(ppm)  

  مس

(ppm)  

  روي

(ppm)  

  آهن

(ppm)  

هدایت 

الکتریکی 

)dS/m(  

 آلی ماده  هاسیدیت

)%(  

 نیتروژن

)%(  

  فسفر

(mg/kg)  

 قطعه

(ha)  
 بافت خاك

1S  68/154 96/5  64/0  80/0  24/2  12/5  8/7  786/0  08/0  4/6  12  شنی -لومی  

2S  89/91  16/9  90/0  48/1  40/3  92/5  1/8  420/0  04/0  0/9  9  شنی -لومی  

3S  51/113 24/10  54/1  78/1  86/2  62/3  7/7  191/0  03/0  6/7  10  لومی -شنی  

4S  95/145 72/8  34/1  78/1  68/2  44/4  0/8  650/0  06/0  6/15  9 لومی -شنی  

F  16/63  64/8  56/0  20/1  34/2  83/3  9/7  03/1  09/0  1/18  10  شنی -لومی  

1S2 سال، سه از کمتر کشتی پیاز: تکS3 سال، و پنج : سهS4 سال، هشت و : پنجSسال هشت از : بیشتر  

  

)، 2Sسال ( )، سه تا پنج1Sسال ( کمتر از سه ازیپ یکشتنظام تک

ـ ) و نظـام آ 4Sسال ( از هشت شی)، ب3Sسال ( پنج تا هشت  شی

)Fيریـ گور انـدازه منظـ ) بود. بهالس 20از  شی(ب مدتی) طوالن 

خـاك مـزارع مـورد اسـتفاده،      ییایمیو شـ  یکـ یزیف اتیخصوص

نقـاط مختلـف مزرعـه     يمتریسانت 0 -30از عمق  يبردارنمونه

ارسال  یخاکشناس شگاهیها به آزماانجام و نمونه یطور تصادفبه

 شده است. ارائه 1در جدول آن  جیشد که نتا

  

  نتایج

اسـت   زهییصـورت پـا  به رفتیدر منطقه ج ازیکشت پ جیرا يالگو

مـاه  ماه و بهمـن در دهه اول مهر بیترتکه کاشت و برداشت آن به

از پوشـش   يبردارنمونه شیآزما نیدر ا نی. بنابراردیگیصورت م

 60در سه زمـان مختلـف، قبـل از کاشـت،      هرزهاي علف یاهیگ

انجـام شـد. در هـر     اشتروز پس از برد 30روز پس از کاشت و 

مربـع)  متـر (مسـاحت چهـار متـر     2×2الت به ابعـاد  پ 30مرحله 

 یاهیـ پوشـش گ  ییو شناسا يبردارنمونه براي یصورت تصادفبه

 اسـاس  بـر  يبـردار ). نمونه20و  18استفاده شد (  هرزهاي علف

ــاس ( يشــنهادیروش پ ــه42توم  یتصــادف کیســتماتیروش س) ب

فاده بـا اسـت   هرزعلف  يهاگونه ییانجام شد. شناسا Wصورت به

ـ ا یفارسـ  يهـا )، مجموعـه فلـور  38( کایرانیا ياز منابع فلور  رانی

ـ ا اهـان یگ يها) و فرهنگ نام11( رانیا ی)، فلور رنگ2( ) 15( رانی

هـاي  علـف  ياتنوع گونه يهاو شاخص یانجام شد. تراکم، فراوان

ـ گانـدازه  يبـردار هر سه مرحله نمونـه  نیانگیم اساس بر هرز  يری

 بـر اسـاس  تعداد بوته در واحد سطح  يا، بر مبناهشد. تراکم بوته

  :)19شد ( محاسبه ریروابط ز

)1(                                                jDk = Z / mi i  

 اهـان ی: تعـداد گ  jZو  iدر مزرعه  K: تراکم گونه iDK در آن که

شـده  : تعداد پالت پرتـاب  mمربع خاك) و در پالت (چهار متر

شمار  نیانگیم انگریب زین )MDK(تراکم  نیانگیبود. م iدر مزرعه 

ـ بـود و از رابطـه ز   یمربع در مـزارع مـورد بررسـ   در متر اهیگ  ری

  :)12( محاسبه شد

)2(                                              iMDK DK / n  

شـمار کـل    n و iدر هـر مزرعـه    K: تراکم گونه iDKدر آن  که

بـود.   یاز مزارع مورد بررسـ  يبردارتعداد مراحل نمونه ایمزارع 

در اثــر تــداوم  هــرزهــاي علــفتنــوع و تــراکم  یبررســ بــراي

مشترك در هر پنج نظـام   يها، گونهآنها سهیو مقا ازیپ یکشتتک

ـ پا بـر تنوع که  سهیمقا براياستخراج شدند.  یزراع دو عامـل   هی

 يتنوع، غنـا  يهااستوار است، شاخص ياگونه یکنواختیغنا و 

، 4، 3با اسـتفاده از رابطـه    بیترتبه ياگونه یکنواختیو  ياگونه

  محاسبه شد: 6و  5

است  تیاز غالب ی) شاخص41( مپسونیشاخص س )3( رابطه

  :شودیمحاسبه م ریو با رابطه ز

(3)                                                   s i i

i

(n )n
D

N(N )

 
   
 1

1

1
  

مطلق هر گونـه،   ی: فراوان in مپسون،ی: شاخص س Dرابطه  نیا در
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Sها و : تعداد کل گونهNاستمختلف  يها: کل افراد گونه.  

شاخص که توسـط شـانون و    نی: ا)4 رابطه( شاخص شانون

ـ  هئ) ارا40( نریو تنـوع   يهـا شـاخص  ریاز سـا  شیشده است، ب

  :  کندیم يرویپ ریو از رابطه ز شودیاستفاده م
s

i ii 1
H ' P LnP


                                                          (4) 

  هـا و : تعـداد کـل گونـه    s: شـاخص شـانون،    'H رابطـه  نیا در

iP  نسبت گونه :iها است.گونه تیام به تعداد کل جمع  

)5(                                                                  R S / N2  

هـا و  : تعداد کل گونهS نک،یمنه ي: شاخص غنا2R رابطه نیدر ا

N32و  30( استمختلف  يها: کل افراد گونه.(  

 یکنـواخت ی يسـه یمقا ي: بـرا )6 رابطـه ( یکنواختیاخص ش

دارند سودمند است. رابطـه   یمتفاوت يهاکه تعداد گونه یجوامع

 شاخص برابر است با: نیا

maxE H '/ H '                                                                (6) 

ــا در ــواختی: شــاخص Eرابطــه  نی ــوع و'H ،یکن  : شــاخص تن

max'H:  حداکثر مقدار ممکن'H    اسـت و معـادلln s   کـهs ـ ن  زی

  ).35و  33( استها همان تعداد کل گونه

 لیـ هـا، ابتـدا تحل  بودن دادهتوجه به نرمال با يآمار لیتحل يبرا

آزمـون   اسـاس  بـر  هـا مـار یت يبندو سپس گروه طرفهکی انسیوار

 يهـا لیـ درصـد)، تحل  دانکن (در سـطح احتمـال پـنج    ياچنددامنه

 لیـ و محاسـبه و تحل  23نسـخه   SPSSافـزار  نـرم  لهیوسـ بـه  يآمار

  انجام شد. 08/3نسخه  PAST ارافزنرم لهیوستنوع به يهاشاخص

  

  و بحث جینتا

 قیـ تحق نیدر ا یمورد بررس ازیپ یزراع يهادر نظام یکلطوربه

ـ ترتشد که به ییشناسا هرزعلف گونه  28 ، ٢S، ١Sدر نظـام   بی

٣S ،۴S  وF یاهیـ گونـه گ  19و  23، 19، 17، 16تعداد  بیترتبه 

 یپـنج نظـام زراعـ    نیدر ب هرزلف عگونه  16حضور داشتند و 

  مشترك بود. ازیپ

  

  هرزهاي علفبر تراکم  ازیپ یکشتاثر تداوم تک

ـ پ یکشتمختلف تک يهانشان داد که تداوم يآمار هیتجز بـر   ازی

زرد، سـلمک،   ارسالمیتره، اوترشک، سلمه هرزهاي علفتراکم 

، سـداب، خارشـتر   ،یغـ یتریشـ  ،یمرغپنجه رك،یپرست، پنآفتاب

خـروس و  تـاج  ،یوحشـ  يخارخسک، پوآ، کـاهو  د،یخردل سف

ل ) (جـدو درصدکیبود (در سطح احتمال  داریمعن دیسف شبدر

 هرز هايعلفتراکم  نیشترینشان داد که ب هانیانگیم سهی). مقا2

)، 16/14( ركیــ)، پن63/14زرد ( ارســالمیاو (بوتـه در مترمربــع) 

)، 97/7( یمرغـ ه)، پنجـ 97/11)، سـلمک ( 90/13پرست (آفتاب

تـره  )، سـلمه 26/1آ ()، پـو 10/2)، ترشـک ( 17/4( دیخردل سـف 

 یوحشـ  ي)، کـاهو 03/1)، شـبدر زرد ( 13/1)، خارشتر (16/1(

 دهید 4S) در نظام 53/0) و خارخسک (73/0( یغیتری)، ش83/0(

(بوتــه در  Fدر نظــام  هــرزهــاي علــفتــراکم  نیشــد و کمتــر

زرد  ارسـالم یاو هـرز هـاي  علـف  يهـا مربوط به گونهمترمربع) 

)، 27/0)، سـلمک ( 70/4پرست ()، آفتاب37/1( ركی)، پن00/2(

آ )، پـو 90/0)، ترشـک ( 27/0( دی)، خردل سف40/1( یمرغپنجه

)، 16/0)، شـبدر زرد ( 17/0)، خارشتر (06/0تره ()، سلمه40/1(

) 16/0) و خارخسـک ( 17/0( یغیتری)، ش10/0( یوحش يکاهو

 هــرزعلــف دو گونــه  نیبــ نیانگیــم ســهی). مقا3بــود (جــدول 

تـراکم دو   نیو کمتـر  نیشـتر یخروس و سـداب نشـان داد ب  تاج

ـ ترتبـوده و بـه   کسانی Fو  4S ستمیگونه در س  06/0، 30/0 بی

 هـرز علف دو گونه  نیدست آمد اما تراکم اه مربع ببوته در متر

ـ پ یکشتدر اثر تداوم تک نیمتفاوت بود. بنابرا 3S ستمیدر س  از،ی

 یزراعـ  يهـا نسبت به نظام 4S ینظام زراع هرزهاي علفتراکم 

1S  2وS 3 (جدول افتی شیافزا.(  

ــ در ــک   یبررسـ ــداوم تـ ــر تـ ــتاثـ ــ یکشـ ــیزمبیسـ  ینـ

)Solanumtuberosum L. هــرزهــاي علــف) بــر تــراکم و تنــوع 

تـراکم   نیشـتر ینشـان دادنـد ب   پژوهشـگران  یزراعـ  يهـا نظامبوم

از نـه سـال    شیب یزراع يهانظامبومدر  )مربعبوته در متر(ها گونه

زرد  ارســالمی)، او80/12)، ســلمک (28/16( یارغــوان ارســالمیاو

هــا در نظــام گونــه نی) و کمتــر52/10( دیســف ) و شــبدر80/12(

 یکشـت تک مدتی). در اثر تداوم طوالن17شد ( دهید شیآ یزراع

در  يشـتر یب یخـال  یکیاکولـوژ  يهـا انیآشـ  از،یو کشت خالص پ

   تـراکم  شیامر باعث افزا نیو ا ردیگیقرار م هرزهاي علف اریاخت
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  پیاز کشتیتک تداوم در مشترك هرزهاي علف تراکم واریانس . تجزیه2 جدول

  هرزعلف نام علمی   نام فارسی درجه آزادي میانگین مربعات انحراف استاندارد

95/5  .Malva neglecta L پنیرك 4 **1004/00 

 Error خطا 145 8/66 

44/5  .Cyperus rotundus L اویارسالم زرد 4 **673/1 

 84/11  Error خطا 145 

01/2  8/39ns 4 ترشک Rumex obtusifolius L. 

 91/3  Error خطا 145 

04/1  3/21ns 4 ترهسلمه  Chenopodium album L. 

 03/1  Error خطا 145 

05/5  .Chenopodium murale L سلمک 4 **514/33 

 07/12  Error خطا 145 

95/4 پرستآفتاب 4 **427/48   Heliotropium europium L. 

 40/13  Error خطا 145 

78/3 مرغیپنجه 4 **254/59   Cynodon doctylon L. 

 93/7  Error خطا 145 

79/0 تیغیشیر 4 **1/48   Sanchus oleraceus L. 

 61/0  Error خطا 145 

48/0  0/31ns 4 سداب Ruta graveolens L. 

 23/0  Error خطا 145 

56/0  0/57ns 4 خارخسک Tribulus terrestris L. 

 43/0  Error خطا 145 

18/1  .Alhaji camelorum L خارشتر 4 **4/44 

 07/1  Error خطا 145 

17/2  .Sinapis  alba L خردل سفید 4 **83/27 

 53/2  Error خطا 145 

09/1 آپو 4 **4/96   Poa nemoralis L. 

 08/1  Error خطا 145 

84/0  .Lactuca orientalis L کاهوي وحشی 4 **3/07 

 64/0  Error خطا 145 

45/0  0/26 ns 4 خروستاج  Amaranthus retroflexus L. 

 20/0  Error خطا 145 

91/0 سفید شبدر 4 **3/90   Trifolium repens L. 

 74/0  Error خطا 145 
  .دار هستندغیرمعنی و درصد یک احتمال سطح در داريمعنی دهندهنشان ترتیببه  nsو**
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  مربع)/ مترهرزعلف هاي زراعی پیاز (تعداد مشترك نظام هرزهاي علفکشتی پیاز بر تراکم . اثر تداوم تک3جدول 

 S1 S2 S3 S4 F طول عمر نام فارسی هرزعلف نام علمی 

Tribulus terrestris L. سالهیک خارخسک  0/23a 0/30a 0/33a 0/53a 0/17a 

Lactuca orientalis L. وحشیکاهوي سالهیک   0/17bc 0/57bc 0/67a 0/83a 0/10c 

Sinapis alba L. سالهیک خردل سفید  0/50c 0/93c 2/67b 4/17a 0/27c 

Trifolium repens L. سالهیک شبدر زرد  0/26c 0/43bc 0/77ab 1/03a 0/17c 

Alhaji camelorum L. سالهچند خارشتر  0/36b 0/50bc 0/76ab 1/13a 0/13c 

Amarantus retrofelexsus L. خروستاج سالهیک   0/10a 0/13a 0/20a 0/30a 0/07a 

Malva neglecta L.  سالهچند پنیرك  1/87c 2/67c 10/00b 14/27a 1/47c 

Ruta graveolens L. سالهچند سداب  0/30a 0/27a 0/20a 0/10a 0/07a 

Cyperus rotundus L. سالهچند اویارسالم  4/93d 7/10c 8/87b 14/63a 2/00e 

Poa nemoralis L. سالهیک چمن  0/37bc 0/73ab 0/90ab 1/27a 0/27c 

Rumex obtusifolius L.  سالهچند ترشک  1/00c 1/10bc 1/77ab 2/10a 0/90c 

Chenopodium album L.  ترهسلمه سالهیک   0/50c 0/67bc 80ab 1/17a 0/30c 

Heliotropium europium L. پرستآفتاب سالهیک   5/40cd 7/37c 9/47b 13/90a 4/07d 

Chenopodium murale L.  سالهیک سلمک  2/43d 5/00c 7/90b 11/97a 2/03d 

Sanchus oleraceus L. تیغیشیر سالهچند   0/23c 0/40c 0/47ab 0/73a 0/17c 

Cynodon dactylon L. مرغیپنجه سالهچند   1/77cd 3/00c 6/07b 7/97a 1/40d 

 دار در سطح احتمال پنج درصد است.دهنده اختالف معنیهاي با حروف غیرمشترك در هر سطر نشانمیانگین

  

واسطه تـداوم  به یشتکهاي تک). نظام1( شودیم هرزهاي علف

هاي علف کنواختی تیریمد زیو ن یزراع اهیگونه گ کیحضور 

ـ   هـرز هـاي  علـف ، از تنـوع جوامـع   زهر در مقابـل   یکاسـته ول

تداوم  یزراع يهادر نظام یصورت اختصاصبه یهاي خاصگونه

با چرخه  هرزهاي علف ،یکشت). در نظام تک43( افتیخواهند 

با طـول   یاهانیگ یاما تناوب زراع ابندییم شیمشابه افزا یزندگ

خـاص   هرزهاي علفمتفاوت، از گسترش و غلبه  یدوره زندگ

معموالً باعـث کـاهش    یکشتتک ستمی). س34( کنندیممانعت م

تنـاوب،   يکـه اجـرا   یدر حال شودیم هرزعلف  يهاتنوع گونه

 اهیـ گ کیـ  ی). کشـت متـوال  8( کنـد یم شتریرا ب هرزعلف تنوع 

ـ نظ یزراع اتیمداوم عمل تکرارو  یزراع بسـتر   يسـاز آمـاده  ری

هاي علف تیمشابه بر جمع یخاباعمال فشار انت قیکشت، از طر

 جـه ینتو در هـرز هـاي  علـف باعث کاهش تنـوع در فلـور    ،هرز

مخلـوط و   يهـا غالب نسبت بـه کشـت   يهاکاهش تعداد گونه

کـه   ییهـا ماریدر ت هرزهاي علففشار  نیهمچن شود،یم یتناوب

بود که پس از  ییهاماریاز ت شتریتحت کشت مداوم قرار داشته ب

ـ ). در29( شدندیکشت م شیدوره آ کی بـه   یتـوجه یصورت ب

 شیافـزا  هـرز هـاي  علفدر تناوب، خطر تهاجم  شیدادن آقرار

نظـام   ي) با مطالعـه مـورد  44و سوروکا ( ناكی). وز21( ابدییم

هـاي  علـف  تـراکم غالت مشاهده کردند که  یکشتو تک یتناوب

  شده است. شتریب ینسبت به نظام تناوب یکشتدر تک هرز

  

  هرزهاي علف يابر تنوع گونه ازیپ یکشتتداوم تک اثر

 مپسـون، یتنوع شـانون، س  يهانشان داد شاخص انسیوار هیتجز

در اثـر   هـرز هـاي  علـف  یکنـواخت یو شاخص  تیغالب نک،یمنه

  ) درصـد  کیـ شد (سطح احتمـال   داریمعن ازیپ یکشتتداوم تک
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  هرزهاي علف ايتنوع گونه هايخصشا بر کشتیتک تداوم تأثیر واریانس تجزیه .4 جدول

 درجه آزادي  منابع تغییرات
  هاي تنوع و غناشاخص

وینر -شانون  غالبیت منهینک سیمپسون یکنواختی 

 **4/34 **1/36 **4/65 **0/74 **3/83 4  هاي زراعینظام

96/1 195 خطا  01/0  05/0  01/0  04/4  

76/0   انحراف استاندارد  02/0  11/0  03/0  12/0  

  داري در سطح احتمال یک درصد است.دهنده معنینشان **

  

  هرزهاي علفهاي تنوع، غنا و یکنواختی کشتی پیاز بر شاخص. اثر تداوم تک5جدول 

  هاشاخص
  کشتی پیازهاي تداوم تکدوره

S1 S2 S3 S4 F 

 2/06bc 2/37abc 2/53ab 2/76a 1/89c  وینر -شانون

 0/83bc 0/87ab 0/90ab 0/92a 0/78c سیمپسون

 0/78c 0/84b 0/86b 0/90a 0/75d  منهینک

 0/98c 0/97c 0/96b 0/95a 0/99d یکنواختی

 0/08c 0/13bc 0/11bc 0/16ab 0/02a  غالبیت

 دار در سطح احتمال پنج درصد است.دهنده اختالف معنیهاي با حروف غیرمشترك در هر سطر نشانمیانگین

  

ـ بـا م  4S یزراع در نظامشاخص تنوع شانون  ).4(جدول   نیانگی

ـ با م Fو نظام  نیشتریب 76/2 تنـوع   زانیـ م نیکمتـر  89/1 نیانگی

ـ پ یکشـت مزارع مختلف تک نیرا در ب هرزهاي علف ياگونه  ازی

بـا   2Sو  4S ،3S يهـا در نظـام  مپسـون یداشتند. شاخص تنوع س

ــم ــیب 87/0و  90/0، 92/0 نیانگی ــام  نیترش ــا  1Sو  Fو در نظ ب

ــم ــر83/0و  78/0 نیانگی ــ نیکمت ــداوم نیمقــدار را در ب  يهــات

 90/0بـا مقـدار    4Sدر نظـام   نکیداشتند. شاخص منه یکشتتک

 ياتنوع گونه نیکمتر 75/0 نیانگیبا م F يهاو در نظام نیشتریب

 بیشـترین داشـتند.   یکشـت تـک  يهـا تـداوم  نیرا در ب هرزعلف 

 نیو کمتـر  99/0با مقدار  4S یزراع در نظام یکنواختیشاخص 

 نیرا داشـتند. همچنـ   یکنـواخت ی 95/0 ریبـا مقـاد   Fآن در نظام 

، 11/0، 16/0 نیانگیبا م بیترتبه Fو  1S و 4S ،3S، 2S يهانظام

 تیـ شاخص غالب زانیم نیو کمتر نیشتریب 02/0و  08/0، 13/0

  ).5بودند (جدول را دارا 

 ياساختار جوامع، تنوع گونه یدر مطالعه بررس پژوهشگران

ـ مـزارع گنـدم د   هرزهاي علفنقشه پراکنش  و نشـان دادنـد    می

با مقـدار   نریو -مربوط به شاخص شانون ياتنوع گونه نیشتریب

در نظـام   هـرز هـاي  علـف  يا). پراکنش لکه3بوده است ( 67/2

ـ ب ياگونه یکنواختیبودن کمتر لیرا دل یکشتتک داشـتند. از   انی

ها پراکنش گونه عیتوزدهنده نشان یکنواختیکه شاخص  ییآنجا

 کنـد، یمـ  رییتغ هاگونهنیرقابت ب رینظ یطیمح طیو با شرا است

 شـتر یب یکنـواخت یکمتـر باشـد شـاخص     اهـان یهر چه رقابت گ

  ).23و  20خواهد بود (

از آن است که تجمع بانـک بـذر    یپژوهش حاک نیا جینتا

ـ پ یکشـت در تداوم تـک  یمتوال انیسال یط هرزهاي علف و  ازی

شده  هرزهاي علف يغنا شیباعث افزا یخال يهافضا شیافزا

 یکنـواخت یباعث تکـرار و   یزراع اهیگ ياست. کشت استمرار

و  هـرز علـف  دنبـال آن کـاهش تنـوع    و بـه  یزراعـ  اتیعلمل

 یکلـ  طـور شـده اسـت و بـه   گونـه   یشدن تعـداد انـدک  بغال

خـاك نقـش    تیریمـد  يمورد اسـتفاده بـرا   یزراع يهاروش
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). 39و  9( کنـد یم فایمحصول ا یستیتنوع زدر حفظ  یمهم

 يهـا ساالنه باعث کاهش گونـه  یتناوب زراع گریاز طرف د

و کشـت خــالص و   شــودیدر مزرعـه مـ   هــرزعلـف  غالـب  

   دهنـد یمـ  شیرا افـزا  هـرز علف  کمترا ،یکشتتک يهانظام

ــ). عز27و  1( ــاران ( زيی ــه  10و همک ــد ک ــزارش کردن ) گ

شـاخص   زانیم نیداراي کمتر یزراع اهانیالگوهاي متنوع گ

 یکشـت شاخص تنوع شانون در تـک  نیشتریشانون بودند و ب

) Glycin max L.( ای) و سـو Sesamun indicum L.( کنجـد 

کشت مخلوط و خـالص   ياگونه يغنا سهیمشاهده شد. با مقا

 ياتنوع گونه يبرا يدیمف اریمع ياگونه يمشخص شد که غنا

کـه بـا    يطـور است به ژهیطح وس کیتعداد گونه در  انگریو ب

 عیـ و توز صیتخصـ  ییبهبود کـارا  لیدلبه یاهیتنوع گ شیافزا

 ابـد ییکاهش م هرزهاي علفتعداد و تنوع  ،ياگونه نیمنابع ب

راهبردي موفق در جهـت   عنوانبه تواندیکشت مخلوط م رایز

 هـرز هـاي  علـف و کنتـرل   یعملکرد محصوالت زراع شیافزا

  ).4( ردیر گمورد استفاده قرا

  

  یکل يریگجهینت

 شـتر یپژوهش، تراکم و تنـوع ب  نیدست آمده از اهب جینتا اساس بر

منجـر   ازیپ یکشتمختلف تک یزراع يهاهرز در تداوم يهاعلف

ـ  هـرز علـف   يهاکه در اکثر گونه ينحوشد، به یراتییبه تغ و  کی

نظام همراه داشت. در به يریچشمگ شیافزا راتییتغ نیساله اچند

 ارسـالم، یغالب از جملـه او  هرزهاي علفتراکم اغلب  4S یزراع

نسـبت بـه    یمرغـ و پنجـه  ركیتره، پنپرست، سلمهسلمک، آفتاب

ـ بـود. دل  شـتر یب 1Sو  F ژهیوبه یزراع يهانظام ریسا ـ ا لی امـر   نی

هـاي  علف نیبانک بذر ا شیو افزا کیاکولوژ يهاانیبودن آشیته

ـ لدبه ازیپ یکشتتک نیبود. همچن ازیپ یکشتتداوم تک یط هرز  لی

 کسـان ی يورزخـاك  تیریو اعمال مد یزراع اهانیکاهش تنوع گ

ـ  سـتم یاکوس يتنوع کارکرد  شیو موجـب افـزا   بـرد یمـ  نیرا از ب

 تیریمـد  اتیو عمل شودیخاص م هرزهاي علفدرصد حضور 

تـراکم و تنـوع    شیامر افـزا  نی. اکندیغالب را دشوار م يهاگونه

و کـاهش   تیـ غالب نـک، یمنه يغنـا  مپسـون، یشـانون، س  شاخص

    دنبال خواهد داشت.را به ياگونه یکنواختی
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Abstract 

To study the weed population indexes of onion (Allium cepa L.) monoculture systems in the Jiroft area, four onion 
continuous monocultures, including less 3 (S1), 3-5 (S2), 5-8 (S3), more than 8 (S4) years and long-term fallow (F) were 
sampled by systematic randomized method in three stages: before sowing, 60 days after planting and 30 days after 
harvest, during 2015-2016. Of the 28 weed species, 16 species were observed in all systems. The analysis of variance 
showed that the monoculture system had a significant effect on the density of the weed species including Cyperus 
rotundus, Malva neglecta, Heliotropium europium and Chenopodium murale and the density of these species were was 
14.64, 14.16, 13.90 and 11.97 weeds per square meter, respectively. Increasing the in monoculture duration from three 
to more than eight years led to enhancing increased the density of the weed species. The assessment of the onion 
monoculture duration had a significant effect on the weed diversity indexes. The maximum indexes of Simpson, 
Shannon, Menhinick and evenness in the S4 system were 0.92, 2.76, 0.90 and 0.99, respectively, and they were the 
lowest in the F system (0.78, 0.89, 0.78, and 0.95, respectively). In general, the onion continuation cropping increased 
the weed density of each weed and significantly enhanced the species diversity indexes. 
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