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چكيده

به منظور بررسي تأثير 13تناوب زراعي بر ساختار جمعيت علفهاي هرز ،آزمايشي در مزرعه نمونه آستان قدس رضوی
در دو سال زراعي  93-94و  92-93انجام گرفت .در سال اول تناوب زراعي ،گياهان زراعي زيره سبز ،پياز و نخود
در  16و  17اسفندماه و چغندرقند در تاريخ  28فروردين ماه كشت شدند .تمام عمليات كاشت ،داشت و برداشت
گياهان زراعي مطابق با عرف منطقه انجام گرديد و گياهان زراعي در مرحله رسيدگي برداشت شدند و در آبان ماه پس
از برداشت آخرين محصول (چغندرقند) ،گياه زراعي جو پائيزه (علوفه اي) كشت شد .در سال زراعي دوم ،جمعيت
علفهاي هرز با استفاده از كوادراتهايي به ابعاد  1×1متر نمونهبرداري شدند .نتايج نشان داد كه بین نوع گیاه زراعی و
فلور علفهای هرز همراه آن همبستگی وجود دارد و علفهای هرز برخوردار از ظاهر مورفولوژیکی و سیکل زندگی
مشابه با گیاه زراعی غالب ميشوند .يك رابطه رگرسيوني مثبت بين طول دوره رشد گياه زراعي و تعداد گونههاي
يكساله پهن برگ و تعداد گونههاي تابستانه مزرعه ( )r2=0/92وجود داشت .بهنظر ميرسد با افزايش طول دوره رشد
رويشي گياهان زراعي تابستانه مجال بيشتري براي رشد و توسعه علفهاي هرز تابستانه پديد آمده كه اين نتيجه در
ساختار جامعه علفهاي هرز ظاهر شده در سال زراعي بعد ،مزرعه جو ،نيز تأثيرگذار بود ،چندانكه در قطعهاي از زمين
زراعي كه در سال قبل تحت كشت چغندرقند قرار داشت ،علفهاي هرز تابستانه تنوع و تراكم بيشتري داشتند.
واژههاي كليدي :پياز ،چغندرقند ،زيره سبز ،علفهاي هرز ،نخود.
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از تناوب زراعی بهعنوان یک عملیات مدیریتی مناسب،
مقدمه
اعمال تناوب زراعی به مفهوم كشت متناوب چند نوع موجب کاهش تراکم و بیومس علفهای هرز شده که
گیاه زراعی مختلف بوده كه باعث ظهور جوامعی میشوند کاهش اتکاء به مدیریت شیمیایی و کاهش میزان مصرف
که به طور اساسی در فلور علفهای هرز مزارع متفاوت علفکش را بدنبال دارد.
هستند ،در نتیجه یک تناوب زراعي متنوع از تزاحم
گونههاي خاص و ایجاد بانک بذر پرتراکم ممانعت به مواد و روشها
به منظور بررسي تأثير تناوب زراعي بر ساختار جمعيت
عمل میآورد (.)11
چیکوی و همکاران ( )13دریافتند که کشت گیاه زراعی علفهاي هرز ،آزمايشي در مزرعه نمونه آستان قدس
در تناوب با آیش ،برای دو سال یا بیشتر ،منجر به ظهور رضوی در دو سال زراعي  93-94و  92-93انجام گرفت.
مخلوطی از علفهای هرز یکساله و چندساله میشود بدين ترتيب كه در سال زراعي اول قطعه زميني كه در سال
و کشت مداوم منجر به غالبیت علفهای هرز یکساله قبل تحت آيش قرارداشت ،به قطعاتي با ابعاد كوچكتر
میشود .انتظار می رود که تنوع حاصل از تناوب زراعی تقسيمبندي شده و تحت كشت گياهان زراعي بهاره
بر ترکیب ( )8و تنوع گونه ای ( )17علفهای هرز تأثیر قرارگرفت .گياهان زراعي مورد نظر شامل چغندرقند ،زيره
داشته باشد .مخصوص ًا اگر تناوب زراعي شامل محصوالتی سبز ،پياز و نخود بودند ،چغندر قند در اواخر فروردين ماه
باشد که در فصلهای زراعي مختلف رشد کردهاند ( 28فروردين) و سه گياه زراعي ديگر در اواسط اسفندماه
( .)19طبق مشاهدات کگود و همکاران ( )21تناوب یک ( 16و  17اسفندماه) كشت شدند .تمام عمليات مرتبط با
محصول تابستانه با یک محصول زمستانه تأثیر کنترل مرحله داشت گياهان زراعي نظير مصرف كودهاي نيتروژن،
کنندگی بیشتری بر تراکم علفهای هرز داشت .ناوارت فسفر و پتاسيم ،بر طبق آزمايش خاكشناسي و مطابق با
و فرناندزکوئین تانیال ( )25اظهار داشتند که با گنجاندن عرف منطقه انجام گرديد .عمليات مديريت علفهاي هرز
گیاهان زراعی زمستانه در تناوب زراعی ،تراکم علفهای در كرتهاي زيره سبز ،نخود و پياز با وجين با استفاده از
هرز یکساله زمستانه افزایش مییابد .به نظر میرسد که نيروي كارگري انجام گرفت و در چغندر قند يك نوبت
تشابهات مورفولوژیکی و تشابه در سیکل زندگی موجب سمپاشي با علفكش متاميترون ( 4/5كيلوگرم در هكتار)
انجام شد و دفعات بعد از روش وجين دستي ( 2نوبت)
غالبیت آنها شدهاست.
در اعمال تناوب ،عملیات زراعی و نوع کود بر حسب نوع جهت مبارزه استفاده گرديد.
گیاه زراعی متفاوت است .تناوب زراعی ،تنوع علفهای گياهان زراعي مورد بررسي بر اساس مرحله رشدي در
هرز را بیش از تککشتی افزایش میدهد ( .)21 ،15نتايج زمان رسيدگي برداشت شدند .برداشت زيره سبز كه داراي
آنالیز  CDAنشان داد که غنای گونهای و تنوع علفهای كوتاهترين طول دوره رشد (معادل  84روز) بود ،اوايل
هرز در یک تناوب جو -گیاه علوفهای بیش از تککشتی خرداد ( 9خرداد ماه) انجام گرفت .پس از آن ،نخود با
دوره رشدي معادل  107روز ،اواخر خرداد ماه ( 22خرداد)
بود (.)17 ،21
بنویت ( )10اظهار داشت که افزایش تنوع زمانی و مکانی برداشت گرديد .برداشت پياز كه دوره رشدي آن در حدود
از طریق تناوب زراعی موجب کاهش تزاحم علفهای  6ماه ( 172روز) بود ،در اواخر مردادماه و چغندر قند كه
هرز گردید .علیمرادی و همکاران ( )2بیان کردند که داراي طوالنيترين دوره رشدي ( 215روز) بود ،در اوايل
حضور گیاه زراعی چغندرقند در تناوب زراعی گندم -آبان ماه انجام گرفت .پس از برداشت آخرين محصول
چغندر قند از افزایش تراکم علفهای هرز باریک برگ (چغندرقند) ،در آبانماه همان سال زراعي ،تمام قطعات
یکساله ممانعت به عمل آورد .بلو و دیاس ( )9نیز گزارش مربوط به كشت گياهان زراعي مختلف بهصورت سرتاسري
کردند که علفهاي هرز باريك برگ در كرتهاي تحت تحت كشت گياه زراعي جو پائيزه (علوفهاي) قرار گرفت
كشت مداوم گندم باالترين تراكم را دارا بودند و وجود و بدين ترتيب تناوب زراعي گياهان تابستانه با گياه پائيزه
گیاهان زراعی پهن برگ نظیر کلزا و آفتابگردان و چغندر جو اعمال گرديد .در قطعه ديگري از زمين كه تحت آيش
قند ( )27در تناوب زراعی ،موجب کاهش تراکم علفهای بود و قب ً
ال گياه زراعي كشت نشده بود ،نيز گياه زراعي
جو كشت گرديد و بدين ترتيب تناوب زراعي آيش -جو
هرز باریک برگ شد.
هدف از اين آزمايش ،ارزيابي تأثير تناوب زراعي بر نيز به مجموعه تناوبهاي زراعي اضافه گرديد .بدين
ساختار جمعيت علفهاي هرز بوده كه نتايج آن منجر ترتيب با بررسي جمعيت علفهاي هرز در سال زراعي
به ارائه راهكاري اكولوژيك و پايدار در جهت استفاده دوم ،تأثير تناوب زراعي بر تراكم و پراكنش علفهاي
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هرز مورد بررسي قرار گرفت .با توجه به آنكه در سال
دوم ،گياه زراعي جو در تمام تناوبهاي زراعي مشترك
است ،اثر تناوب زراعي بدون تداخل اثر نوع گياه زراعي
مشخص شد .عالوه بر گياهان زراعي كشتشده در اين
مزارع ،ساختار جامعه علفهاي هرز در زمين آيش جهت
بررسي تأثير گياهان زراعي چندساله و همچنين اثر آيش بر
جمعيت علفهاي هرز ،مورد بررسي قرار گرفت .جهت
ارزيابي پاسخ گونههاي مختلف علفهاي هرز به نوع گياه
زراعي و تناوب زراعي متفاوت ،جمعيت علفهاي هرز
موجود در مزارع مختلفي در دو سال زراعي  93-92و
 94-93مورد بررسي قرار گرفت .جهت ارزيابي جوامع
ت با ابعاد  1×1متر استفاده شد.
علفهاي هرز از كوادرا 
سپس نمونههاي گياهي به آزمايشگاه منتقل و به تفکیک
جنس و گونه شناسایی و شمارش شد.
نتايج و بحث
ساختار جوامع علفهاي هرز در مزرعه تحت كشت
زيره سبز در تناوب زيره سبز -جو .در زمين تحت كشت
زيره سبز در سال اول تناوب زراعي 15 ،گونه علف هرز
مشاهده شد كه  10گونه آن يكساله پهنبرگ تابستانه
بودند و  76درصد تراكم كل را به خود اختصاص دادند
(جدول .)1درکسن و همکاران ( )14نیز نشان دادند که بین
نوع گیاه زراعی و فلور علفهای هرز همراه آن همبستگی
وجود دارد .علفهاي هرز اين مزرعه را مي توان از لحاظ
تراكم و فراواني به سه گروه تقسيمبندي نمود .گروه اول
كه گونههاي غالب اين جامعه را تشكيل ميدادند ،شامل
هفت بند با تراكم نسبي  38/5درصد و سلمه تره با تراكم
نسبي  23/65درصد كه جزء يكسالههاي پهنبرگ بودند.
گروه دوم ،گونههايي نظير گاوچاق كن ،تاج ريزي ،شاتره،
سوروف و تاج خروس بودند كه ميانگين تراكم نسبي آنها
معادل  5/65درصد بود و گروه سوم گونههايي نظير خرفه،
چچم ،آفتاب پرست ،تاتوره ،يوالف وحشي و گاوپنبه
بودند كه تراكم نسبي آنها كمتر از  1درصد بود (جدول.)1
در مزرعه زيره سبز ،تنها يك گونه چندساله پيچك حضور
داشت .در كل ،گونههاي يكساله باريكبرگ شامل  4گونه
بودند و  18درصد تراكم كل را تشكيل ميدادند .دو گونه
پائيزه چچم و يوالف با تراكم كل  1/22و دو گونه تابستانه
سوروف و دم روباهي با تراكم  16/54درصد جزء اين
گروه بودند .در اين جامعه ،شاخص شانون معادل  0/8و
شاخص سيمپسون معادل  0/77بود كه نشان ميدهد تنوع
گونهاي در جامعه موجود باال ميباشد.
ساختار جوامع علفهاي هرز در مزرعه تحت كشت
جو در تناوب زيره سبز -جو .در مزرعه زيره سبز ،در
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سال دوم تناوب زراعي ،تحت كشت جو قرار گرفت .در
اين مزرعه 11 ،گونه مختلف علف هرز مشاهده شد كه از
اين تعداد 4 ،گونه يكساله پهنبرگ تابستانه شامل سلمه
تره ،هفت بند ،آتريپلكس و سيزاب بودند كه در حدود
 %38تراكم كل را به خود اختصاص دادند و سه گونه
يكساله پهنبرگ پائيزه مانند خاكشير ،گچ دوست و كاهو
وحشي بودند (جدول.)1
در جمعيت علفهاي هرز موجود ،دو گونه چندساله كه
شامل پيچك و ساق ترشك بودند كه در حدود  6/9درصد
تراكم كل را تشكيل دادند و گونههاي يكساله باريكبرگ
پائيزه چچم و يوالف 30 ،درصد تراكم كل را شامل شدند
(جدول.)1
ً
گونههاي يكساله پهنبرگ جمعا  43/9درصد از تراكم
كل را شامل شدند كه گونههاي غالب اين گروه ،هفت بند
( 13/83درصد) و سيزاب ( 12/73درصد) بودند .شاخص
شانون و سيمپسون در اين مزرعه معادل  0/86و 0/83
بود كه نشاندهنده تنوع و تراكم باالي گونههاي جامعه
مورد نظر ميباشد .شاخص سيمپسون نسبت به سال قبل،
افزايش نشان داد.
ارزيابي پويايي جمعيت علفهاي هرز در تناوب زراعي
زيره سبز -جو .همانطوركه مالحظه ميشود ،گونههاي
ظاهر شده در سال اول تناوب زراعي (زيره سبز) و سال
دوم تناوب زراعي (جو) متفاوت بود .غناي گونهاي در
مزرعه زيره سبز معادل  15گونه بود كه اين رقم از غناي
گونهاي مزرعه جو ( 11گونه) بيشتر بود .شاخص تنوع
شانون و سيمپسون در سال دوم تناوب در مزرعه جو
افزايش يافت .اين نتيجه نشان ميدهد كه تناوب زراعي
باعث افزايش غناي گونهاي شده و از غالبيت و تزاحم
بيش از حد يك يا دو گونه گياهي ممانعت بهعمل ميآورد
( ،)5 ،7 ،24چنانكه در مزرعه زيره سبز گونههاي سلمه تره
و هفت بند غالب بودند ،اما در زمين جو گونههاي يوالف،
لوليوم ،هفت بند و سيزاب جزء گونههاي غالب جامعه
بهحساب ميآمدند ،غالبيت به گونههاي بيشتري اختصاص
يافت.
گونههاي يكساله تابستانه در مزرعه زيره سبز ،تنوع
بيشتري نسبت به مزرعه جو داشتند .فراواني اين گونهها در
مزرعه زيره سبز نيز معادل دو برابر فراواني مزرعه جو بود.
اما گونههاي پهنبرگ پاييزه فقط در مزرعه جو ديده شدند.
ناوارت و کوئین تانیال ( )25اظهار داشتند که با گنجاندن
گیاهان زراعی پاييزه در تناوب زراعی تراکم علفهای هرز
یکساله زمستانه افزایش مییابد در مزرعه زيره سبز  4گونه
باريك برگ ديده شد كه  2گونه تابستانه و  2گونه پاييزه
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بودند ،اما در مزرعه جو فقط همان دو گونه پاييزه مشاهده
شد .با توجه به اينكه زيره سبز يك گياه زراعي تابستانه
و جو يك گياه پائيزه بود ،اين اختالف مورد انتظار بود
( .)23 ،13گونههاي مشترك دو سال تناوب زراعي شامل
يوالف وحشي ،سلمه تره ،پيچك ،چچم و هفتبند بودند.
البته اهميت ،تراكم و فراواني اين گونهها در دو سال تناوب
زراعي كام ً
ال متفاوت بود ،چندانكه گونههاي سلمهتره و
هفتبند به ترتيب با تراكم نسبي  23/16و  38/49درصد

جزء گونههاي غالب مزرعه زيره سبز بودند ،اما تراكم
نسبي آنها در مزرعه جو معادل  4/77و  13/83درصد بود
و از تراكم بااليي برخوردار نبودند (جدول.)1
در زمين جو گونههاي پهنبرگ پائيزه نظير خاكشيرتلخ،
گچ دوست و كاهو وحشي و گونههاي پهنبرگ تابستانه
آتريپلكس ،سيزاب و گونه چندساله ساق ترشك مشاهده
گرديد ،كه اين گونهها در نمونههاي مربوط به زمين زيره
سبز ديده نشدند .در زمين زيره سبز گونههاي تابستانه

جدول  .1تراكم نسبي علفهاي هرز در مزرعه تحت تناوب زراعي زيره سبز-جو
نام علمی

چرخه زندگي

تراكم نسبي علفهاي هرز (درصد)
گياه زراعي زيره سبز (سال اول)

گياه زراعي جو (سال دوم)

Abutilon theophrasti

*AB

0/144

_

Amaranthus spp.

AB

4/173

_

Avena fatua

AG

0/575

14/854

Chenopodium album

AB

23/165

4/775

Convolvulus spp.

PB

1/798

6/631

Daturea stramonium

AB

0/144

_

Echinochloa crus-galli

AG

7/841

_

Fumaria officinalis

AB

3/597

_

Heliotropium europaeum

AB

0/072

_

Lolium rigidum

AG

0/647

15/385

Polygonum aviculare

AB

38/489

13/830

Portulaca oleracea

AB

0/216

_

Setaria spp.

AG

8/705

_

Solanum nigrum

AB

7/770

_

Sonchus asper

AB

2/662

_

Lactuca scariola

AB

_

Sisymbrium irio

0/265

AB

_

Gypsophyla pilosa

AB

1/061

_

Atriplex tatarica

AB

4/775

_

Veronica persica

AB

6/366

_

12/732

PB
Rumex crispus
0/265
_
* :ABیکساله پهنبرگ :AG ،یکساله باریکبرگ :BB،دوساله پهنبرگ :BG،دوساله باریکبرگ :PB،چند ساله پهنبرگ :PG ،چندساله
باریکبرگ.
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گاوپنبه ،تاج خروس ،تاتوره ،سوروف ،شاتره ،آفتاب
پرست ،خرفه ،دم روباهي ،تاج ريزي ،گاوچاق كن مشاهده
شدند كه در مزرعه جو ،اين گونهها حضور نداشتند .بهنظر
ميرسد نوع گياه زراعي تأثير زيادي در ظهور گونههاي
علفهاي هرز مورد بررسي داشتند (.)22 ،2 ،26
ساختار جوامع علفهاي هرز در مزرعه تحت كشت
نخود در تناوب نخود  -جو .ساختار جوامع علفهاي
هرز ،در مزرعه تحت كشت نخود (سال اول تناوب زراعي
نخود -جو) مورد بررسي قرار گرفت .جمعيت علفهاي
هرز در اين زمين زراعي متشكل از  23گونه مختلف بود
كه شامل  20گونه يكساله و  3گونه چند ساله (پيچك،
اويارسالم ،بارهنگ) بودند كه گونههاي چندساله 8/39
درصد تراكم كل را شامل شدند(جدول .)2در بين گروههاي
مختلف گياهي ،يكسالههاي پهن برگ ( 15گونه) تنوع
بيشتري داشتند ،كه شامل  12گونه تابستانه و  3گونه پاييزه
بودند .گونههاي پاييزه شامل كيسه كشيش ،گچ دوست
و كاهوي وحشي بودند ،كه سه گونه از جامعه موجود،
متعلق به خانواده  Asteraceaeو دو گونه متعلق به خانواده
 Chenopodiaceaeبودند .گونههاي غالب يكساله پهن
برگ شامل هفت بند ( ،)%37سلمه تره ( ،)%29تاجريزي
( )%5/77بودند كه در حدود  72درصد جامعه گياهي را
شامل شدند .بهطوركلي گونههاي پهن برگ تابستانه 78
درصد تراكم نسبي را به خود اختصاص دادند (جدول.)2
در جامعه مورد بررسي ،تنها  5گونه باريك برگ يكساله
مشاهده گرديد كه  3گونه پائيزه يوالف ،فاالريس و چچم
جزء گونههاي پاييزه و دو گونه تابستانه سوروف و دم
روباهي را شامل شدند و در مجموع  13/11درصد تراكم
نسبي كل را به خود اختصاص دادند .در اين جامعه
شاخص شانون معادل 0/77و شاخص غالبيت سيمپسون
معادل  0/76بود .اين نتايج نشان ميدهد با اينكه در جامعه
موجود تنوع گونهاي وجود دارد ،اما برخي از گونهها
غالبيت جامعه را بهدست آورده و نسبت به بقيه گونهها
تراكم نسبي باالتري را دارا بودند .در جامعه موجود،
گونههاي هفت بند و سلمه تره با تراكم نسبي حدود 37
و  29درصد ،به ترتيب ،در حدود  23/1و  18/1برابر
تراكم ميانگين جامعه را به خود اختصاص دادند و بهطور
چشمگيري بر جامعه موجود ،چيرگي داشتند.
ساختار جوامع علفهاي هرز در مزرعه تحت كشت
جو در تناوب نخود  -جو .ساختار جوامع علفهاي هرز
در مزرعه جو (سال دوم تناوب زراعي نخود-جو) ارزيابي
شد .نتايج نشان داد كه تنوع آلفا در جمعيت علفهاي
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هرز اين مزرعه معادل  12بود كه اين رقم نشانگر تعداد
گونهها بود .در اين سال زراعي پيچك تنها گونه پهن
برگ چندساله ،با تراكمي معادل  19/4درصد تراكم كل
بود .گونههاي يكساله پهن برگ تابستانه در اين كرتها
شامل  6گونه سلمه تره ،هفت بند ،آتريپلكس ،سيزاب،
گاوچاق كن و شاتره بودند كه  %58/51از تراكم كل را به
خود اختصاص دادند .گونههاي هفت بند (با تراكم نسبي
 32/9درصد) و سيزاب (با تراكم نسبي  17/19درصد)
جزء گونههاي غالب بودند .گونههاي پاييزه شامل سه گونه
پهن برگ يكساله خاكشير تلخ ،گچ دوست و كاهوي
وحشي بودند كه در حدود  10/25درصد تراكم كل را
به خود اختصاص دادند (جدول  .)8-4دو گونه باريك
برگ يوالف و چچم در حدود  12درصد تراكم كل را
شامل شدند .در اين مزرعه شاخص شانون برابر 0/82
و شاخص سيمپسون معادل  0/81بود كه اين نتايج نشان
ميدهد جامعه موجود از تنوع بااليي برخوردار بود.
ارزيابي پويايي جمعيت علفهاي هرز در تناوب زراعي
نخود  -جو .نتايج نشان داد كه غناي گونهاي در جريان
تناوب زراعي به شدت كاهش پيدا كرد ،چندانكه از 23
گونه در مزرعه نخود به  12گونه در مزرعه جو رسيد .در
سال دوم تناوب زراعي ،تنوع گونههاي چندساله كاهش
يافت و پيچك تنها گونه پهن برگ چندساله اي بود
كه تراكم نسبي آن معادل  19/4درصد تراكم كل بود و
گونههاي چندساله اويارسالم و بارهنگ نيز مشاهده نشدند
(جدول .)2بررسي خصوصيات اكولوژيكي اويارسالم نشان
داد كه رطوبت و حرارت و خصوصيات خاك تأثير بسزايي
در رشد و پراكنش اين گياه دارد .اين گونه با خاكهاي
خشك و تهويه نامناسب همخواني نداشته و توسعه پيدا
نميكند .همچنين اويارسالم در سايهانداز گياهان رويش
چنداني ندارد و عدم تأمين درجه حرارت مناسب و وجود
سايه از جمله مهمترين راههاي كنترل طبيعي آن محسوب
ميشود .سايه ،رشد غدهها را محدود مي كند ،اما غدههاي
اويارسالم زنده مي مانند و پس از قرار گرفتن در شرايط
نور كافي رشد مجدد خود را با سرعت ادامه ميدهند (.)4
بارهنگ نيز مناطق مرطوب و خاكهاي شني را ترجيح
ميدهد و بيشتر در علفزارها و مزارع سبزي و حاشيه
نهرها يافت ميشود ( .)1بنابراين به نظر ميرسد كه شرايط
رطوبت پايين ،كانوپي متراكم و سايه انداز مزرعه جو جهت
حضور اين دو گونه نامناسب است و بذرها و اندامهاي
رويشي آنها به حالت خواب باقي ميمانند و پس از مساعد
شدن شرايط محيطي (احتماالً تناوب زراعي بعدي) جوانه
زني و توسعه خواهند يافت.
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بررسي روند تغيير گونههاي پهن برگ يكساله نشان داد
كه تنوع گونهاي از  12گونه در مزرعه نخود به  6گونه در
مزرعه جو رسيد ،اما فراواني نسبي گونههاي پهن برگ
يكساله با  22/27درصد كاهش از  75/27به  58/51درصد
رسيد .گونههاي غالب در مزرعه نخود جزء اين گروه بوده
و شامل هفت بند ( )%37/11و سلمه تره ( )%29/16بودند.
در سال دوم تناوب زراعي ،در مزرعه جو ،گونه هفت
بند با تراكم نسبي  32/89درصد همچنان اهميت خود

را بهعنوان گونه شاخص حفظ كرد ،اما تراكم سلمه تره
كاهش شديدي داشت و به  5/62رسيد .گونههاي غالب
در مزرعه جو گونههايي نظير هفتبند ،سيزاب ( )17/19و
پيچك ( )19/34بودند.
گونههاي يكساله پهنبرگ پاييزه ،در هر دو سال تناوب
زراعي 3گونه بودند و تنها تراكم نسبي آنها از  0/22به
 10/25درصد رسيد .در سال زراعي اول ،كاهوي وحشي،
گچ دوست و كيسه كشيش جزء اين گروه بودند و در سال

جدول  .2تراكم نسبي علفهاي هرز در مزرعه تحت تناوب زراعي نخود-جو.
نام علمی

چرخه زندگي

تراكم نسبي علفهاي هرز (درصد)
گياه زراعي نخود (سال اول)

گياه زراعي جو (سال دوم)

4/123

_

Amaranthus spp.

*AB

Setaria spp.

AG

Convolvulus spp.

PB

Echinochloa crus-galli

AG

Fumaria officinalis

AB

Gypsophyla pilosa

AB

Lactuca scariola

AB

Lolium rigidum

AG

Avena fatua

AG

Sonchus asper

AB

Veronica persica

AB

Chenopodium album

AB

Polygonum aviculare

AB

Heliotropium europaeum

AB

Phalaris minor

AG

Plantago major

PB

Daturea stramonium

AB

Salsola kali

AB

Solanum nigrum

AB

0/075

Cyperus rotundus

PGL

Cuscuta campestris

AB

0/075

7/121

_

8/171
5/172

19/339
_

0/599

0/826

0/075

9/587

0/075

0/165

0/225

5/455

0/075

6/446

0/674

0/496

0/300

17/190

29/160

5/620

37/106

32/893
_

0/524

_

0/075
0/150
0/075
5/772

0/225

_
_
_
_
_
_

Xanthium strumarium
AB
0/075
Capsella bursa-pastoris
PB
0/075
Sisymbrium irio
_
AB
0/496
Atriplex tatarica
_
AB
1/488
* :ABیکساله پهنبرگ :AG ،یکساله باریکبرگ :BB،دوساله پهنبرگ :BG،دوساله باریکبرگ :PB،چند ساله پهنبرگ :PG ،چندساله
باریکبرگ.
_
_
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دوم خاكشير تلخ جايگزين كيسه كشيش شد .دو گونه
باريكبرگ تابستانه سوروف و دم روباهي در مزرعه نخود
با تراكم كل  12درصد حضور داشتند ،ولي در مزرعه جو
ظاهر نشدند .گونههاي باريكبرگ زمستانه نيز در مزرعه
نخود شامل  3گونة يوالف ،علف قناري و چچم با تراكم
 0/82درصد و در مزرعه جو ،چچم و يوالف با تراكم
 11/9درصد بودند.
بررسيها نشان داد كه بعضي از گونهها در مزرعه نخود
حضور داشتند ،اما در مزرعه جو مشاهده نشدند .از جمله
آنها ميتوان به گونههاي تاج خروس ،دم روباهي ،سوروف،
آفتاب پرست ،علف قناري ،بارهنگ ،تاتوره ،علف شور،
تاج ريزي ،اويارسالم ،سس ،توق و كيسه كشيش اشاره
كرد .بهنظر میرسد نور براي گونه دم روباهي نيز مانند تاج
خروس و سوروف الزم است .گونههايي نظير خاكشير تلخ
و آتريپلكس تنها در مزرعه جو ظاهر شدند ولي در مزرعه
زيره سبز مشاهده نشدند.

 6/68درصد تراكم كل جامعه را شامل شدند .گونههاي
چندساله كه شامل پيچك و ساق ترشك بودند كه تراكمي
معادل  30/82درصد تراكم كل را شامل شدند (جدول.)3
گونههاي پهنبرگ يكساله تابستانه شامل  7گونه سلمه
تره ،هفت بند ،آتريپلكس ،سيزاب ،آناغاليس ،كيسه كشيش
و گاوچاق كن بودند كه گونههاي غالب اين گروه شامل
هفت بند ( )%32/41و سيزاب ( )%15/06بودند .گونههاي
پهنبرگ يكساله پائيزه شامل خاكشير تلخ ،گچ دوست و
كيسه كشيش بودند .گونههاي پهنبرگ يكساله تابستانه
 54/74درصد و گونههاي پهنبرگ پائيزه  7/73درصد
تراكم كل را به خود اختصاص دادند (جدول.)3
در مزرعه جو مورد تحقيق ،گونههاي چندساله  31درصد
تراكم كل را شامل شدند كه پيچك با درصد تراكم نسبي
معادل  29/83درصد گونه غالب چندساله بود .در جامعه
موجود ،شاخص تنوع شانون معادل  0/78و غالبيت
سيمپسون برابر با  0/77بود.

ساختار جوامع علفهاي هرز در مزرعه تحت كشت
پياز در تناوب پياز -جو .بررسي ساختار جامعه علفهاي
هرز در مزرعه تحت كشت پياز نشان داد كه در اين
مزرعه  10گونه مختلف حضور داشت ،كه تنها دو گونة
گچ دوست و خاكشير ،يكساله پهنبرگ پائيزه بودند و
 6گونه يكساله پهنبرگ تابستانه تاج خروس ،سلمه
تره ،شاتره ،هفت بند ،تاج ريزي ،سيزاب در اين جامعه
حضور داشتند كه در حدود  79/73درصد از جامعه را
به خود اختصاص دادند كه از ميان آنها سلمه تره ()%27
و هفت بند ( )%25/19گونههاي غالب را تشكيل دادند.
البته گونههايي نظير تاج ريزي ( )%16/5و پيچك ()%13
نيز از تراكم بااليي برخوردار بودند (جدول .)3گونههاي
پهنبرگ پائيزه  2/5درصد تراكم كل را شامل شدند .تنها
گونه باريكبرگ در اين جامعه ،گونه يكساله باريكبرگ
تابستانه سوروف بود كه تراكم نسبي معادل  4/735درصد
را به خود اختصاص داد .شاخص شانون در مزرعه پياز
معادل  0/81و شاخص سيمپسون نيز برابر  0/81بود كه
نشاندهندة حضور گونههاي متنوع با تراكم نسبت ًا باال است.

ارزيابي پويايي جمعيت علفهاي هرز در تناوب زراعي
پيازـ جو .غناي گونهاي در مزرعه پياز معادل  10گونه و در
مزرعه جو معادل  14گونه بود .در دو سال تناوب زراعي،
 7گونه مشترك بود كه عمدت ًا جزء گونههاي غالب بودند،
بهطوريكه سلمه تره ،تاجريزي در مزرعه پياز ،سيزاب در
مزرعه جو و پيچك و هفت بند در هر دو مزرعه ،جزء
گونههاي غالب بودند .علفهاي هرز پهنبرگ تابستانه در
مزارع پياز شامل  6گونه بود كه در حدود  79/73درصد
تراكم كل را شامل شدند .در مزرعه جو تنوع گونهاي اين
گروه به  7گونه رسيد ،اما تراكم نسبي كاهش يافت و
به  54/74درصد رسيد .گونههاي پائيزه از  2/5درصد در
مزارع پياز به  14/5درصد در مزارع جو رسيد كه گونههاي
خاكشير تلخ و گچ دوست مشترك بود .گونه چندساله
پيچك از  13درصد تراكم كل در زمين پياز كه شامل 2
شاخساره در متر مربع بود در زمين جو به  4شاخساره در متر
مربع رسيد كه معادل  29درصد تراكم نسبي بود .عمليات
كنترل علفهاي هرز در مزرعه با استفاده از وجين دستي
بود كه بر روي پيچك چندان موفق عمل نكرد ،بهطوري
كه افزايش تراكم پيچك را در جريان تناوب زراعي شاهد
بوديم .علفهاي هرز تاج خروس ،سوروف و شاتره نيز در
مزرعه پياز حضور داشته و تراكمي معادل  2تا  4درصد كل
را دارا بودند ،اما در مزرعه جو مشاهده نشدند .همچنين
گونههاي يوالف وحشي،ساق ترشك ،آناغاليس ،گاوچاق
كن ،كيسه كشيش ،آتريپلكس و چچم در مزرعه جو ديده
شدند ولي در مزرعه پياز حضور نداشتند .بهنظر ميرسد
آمادهسازي زمين پياز در اواخر اسفندماه يكي از داليل

ساختار جوامع علفهاي هرز در مزرعه تحت كشت
جو در تناوب پياز -جو .در مزرعه تحت كشت جو كه
در سال زراعي قبل پياز كشت شده بود 14 ،گونه مختلف
علف هرز مشاهده شد .مطابق تناوبهاي زراعي ديگر ،تنها
دو گونه باريكبرگ پائيزه چچم و يوالف در مزرعه وجود
داشتند .بهنظر ميرسد ،بانك بذر خاك اين منطقه مزرعه
حاوي بذر اين دو گونه باريكبرگ ميباشد .اين دو گونه

34

دو فصلنامه بومشناسی علفهای هرز
جلد ،4شماره ،1بهار و تابستان 1395

Journal of Weed Ecology
Vol. 4, No. 1, Spring and Summer 2015

عدم حضور اين گونهها باشد ،زيرا معموالً تاريخ جوانهزني
براي گونههايي نظير چچم و يوالف وحشي پاييز بوده و
در اين زمان وارد مرحله جوانهزني ميشوند.
ساختار جوامع علفهاي هرز در مزرعه تحت كشت
چغندرقند در تناوب چغندرقند -جو .جمعيت علفهاي
هرز موجود در مزرعه چغندرقند (سال اول تناوب زراعي
چغندرقند -جو) مورد ارزيابي قرار گرفت .در اين مرحله
نمونهبرداري 10 ،گونه مختلف مشاهده شد كه يك گونه
آن يكساله باريكبرگ تابستانه (سوروف با تراكم نسبي
حدود  17/3درصد) و يك گونه پهنبرگ چندساله (پيچك
با تراكم  11درصد) در جمعيت نمونهبرداري شده وجود
داشتند (جدول .)4بقيه گونههاي جامعه ،يكساله پهنبرگ
تابستانه بودند .بهنظر ميرسد تشابه مورفولوژيكي و تشابه

در سيكل زندگي و نيازهاي اكولوژيكي مشترك در اين
نتيجه بيتأثير نبوده است .بنابراين حضور  8گونه علف هرز
يكساله پهنبرگ در مزرعه چغندرقند چندان بعيد بهنظر
نميرسد .اين گونهها تراكم بااليي داشته و در مجموع
 70درصد تراكم كل را شامل شدند .کگود و همکاران
( )21نیز اظهار داشتند که نوع گیاه زراعی در تعیین فلور
علفهای هرز تأثیر بهسزایی دارد ،به طوریکه باعث می
شود علفهای هرز برخوردار از ظاهر مورفولوژیکی و
سیکل زندگی مشابه با گیاه زراعی غالبیت پیدا کنند.
گونههاي غالب اين گروه ،شامل سلمه تره ،سوروف و
تاج ريزي به ترتيب با تراكم نسبي معادل ،17/31 ،28/31
 16/79بودند ،عالوه بر آنكه در جامعه موجود تاج خروس
( 13/7درصد) ،پيچك ( 10/68درصد) و خرفه (11/07
درصد) نيز تراكم نسبت ًا بااليي دارا بودند (جدول  .)4اين

جدول  .3تراكم نسبي علفهاي هرز در مزرعه تحت تناوب زراعي پياز-جو.
نام علمی

تراكم نسبي علفهاي هرز (درصد)

چرخه زندگي

گياه زراعي پیاز(سال اول)

گياه زراعي جو (سال دوم)

Amaranthus spp.

*AB

4/924

_

Chenopodium album

AB

27/083

_

Convolvulus spp.

PB

13/068

5/649

Echinochloa crus-galli

AG

Fumaria officinalis

AB

4/735

29/832

Gypsophyla pilosa

AB

2/841

_

0/757

_

Polygonum aviculare

AB

Solanum nigrum

AB

25/189

4/955

16/477

32/408

Sisymbrium irio

AB

1/794

0/396

Veronica persica

AB

Avena fatua

AG

3/220
_

2/676

Rumex crispus

PB

_

1/685

Anagalis arvensis

AB

_

0/991

Sonchus asper

AB

_

0/099

Capsella bursa-pastoris

AB

_

0/297

Atriplex tatarica

AB

_

Lolium rigidum

AG

_

0/099

15/064

0/793

* :ABیکساله پهن برگ :AG ،یکساله باریک برگ :BB،دوساله پهن برگ :BG،دوساله باریک برگ :PB،چند ساله پهن برگ:PG ،

چندساله باریک برگ.
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علفهاي هرز خاكهاي مرطوب و حاصلخيز را ترجيح
ميدهند ( .)1بنابراين به نظر ميرسد ،موسم گلدهي و
توليد بذر اين علفهاي هرز با دوره رشد گياه زراعي
چغندر قند ،تطابق بيشتري دارد .زيرا در مزارع چغندر قند
تا اواخر تابستان و اواسط پائيز ،آب و مواد غذايي فراوان
در دسترس بوده و امكان تكثير و توليد بذر و پراكنش
بيشتري براي آنها فراهم باشد .اندرسن و ميلبرگ ( )7نيز

35

گزارش كردند كه نوع گياه زراعي مهمترين عامل در تعيين
نحوه توزيع علفهاي هرز رايج در گياهان زراعي مختلف
است.
مرتنز و همکاران ( )24نيز اظهار داشتند كه بين نوع گياه
زراعي و فلور علفهاي هرز همبستگي وجود دارد.
بهطوريكه نوع گياه زراعي مهمترين عامل در تعيين نحوه
توزيع گونههاي مختلف علفهاي هرز رايج در گياهان

جدول  .4تراكم نسبي علفهاي هرز در مزرعه تحت كشت چغندر و تناوب زراعي چغندر-جو.
نام علمی

تراكم نسبي علفهاي هرز (درصد)

چرخه زندگي

گياه زراعي چغندر(سال اول)

گياه زراعي جو (سال دوم)

Amaranthus spp.

*AB

13/704

_

Chenopodium album

AB

28/313

17/661

Convolvulus spp.

PB

10/682

15/645

Fumaria officinalis

AB

0/376

0/242

Echinochloa crus-galli

AG

17/319

_

Polygonum aviculare

AB

0/527

25/403

Portulaca oleracea

AB

11/069

_

Solanum nigrum

AB

16/792

0/726

Sonchus asper

AB

0/376

0/403

Heliotropium europaeum

AB

0/828

_

Sisymbrium irio

AB

_

2/581

Rapistrum rugosum

AB

_

0/242

Oxalis corniculata

PB

_

0/081

Abutilon theophrasti

AB

_

0/081

Anagalis arvensis

AB

_

1/774

Atriplex tatarica

AB

_

1/936

Gypsophyla pilosa

AB

_

5/887

Lolium rigidum

AG

_

11/613

Veronica persica

AB

_

6/29

AG
Avena fatua
8/790
_
* :ABیکساله پهنبرگ :AG ،یکساله باریکبرگ :BB،دوساله پهنبرگ :BG،دوساله باریکبرگ :PB،چندساله پهنبرگ :PG ،چندساله
باریکبرگ.
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زراعي مختلف ميباشد .بررسي شاخص تنوع شانون
( )0/79و غالبيت سيمپسون ( )0/82نيز نشان داد كه در
جامعه موجود غناي گونهاي در حد متوسط بوده و غالبيت
بهگونههاي بيشتري تعلق دارد.
ساختار جوامع علفهاي هرز در مزرعه تحت كشت
جو در تناوب چغندرقند -جو .تراكم علفهاي هرز
موجود در مزرعه تحت كشت جو (سال دوم تناوب زراعي
چغندرقند -جو) مورد بررسي قرار گرفت .در كرتهاي
تحت تناوب زراعي چغندرقند -جو 16 ،گونه علف هرز
مشاهده گرديد كه دو گونه پيچك و ترشك تنها گونههاي
چندساله اين مجموعه بودند كه در حدود 16درصد تراكم
كل را به خود اختصاص دادند و در جامعه موجود،
گونههاي يكساله باريك برگ  21درصد از تراكم كل را
به خود اختصاص دادند كه شامل گونههاي پاييزه چچم
و يوالف بودند (جدول  .)4گونههاي يكساله پهنبرگ
تابستانه شامل  9گونة سلمه تره ،هفت بند ،آتريپلكس،
گاوپنبه ،شاتره ،گاوچاق كن ،آناغاليس ،سيزاب و تاجريزي
بودند كه  54/52درصد تراكم كل را شامل شدند كه
گونههاي سلمه تره ( 17/66درصد) و هفت بند (25/4
درصد) جزء گونههاي غالب بودند .يكسالههاي پهنبرگ
پاييزه شامل خاكشير ،گچ دوست و شلمبيك بودند كه
تراكم پاييني معادل  8/7درصد تراكم كل را دارا بودند
(جدول  .)4علفهاي هرز يكساله پهن برگ  63/5درصد
و كل علفهاي هرز پهنبرگ  79درصد تراكم كل را به
خود اختصاص دادند .بهنظر ميرسد حضور چغندرقند
در تناوب زراعي بهعنوان گياه پيشين در افزايش سهم
گونههاي تابستانه به شدت موثر بوده است ،زيرا با اينكه
مزرعه تحت كشت جو پاييزه بود ،تراكم گونههاي تابستانه
 1/88برابر گونههاي پاييزه بود .در جامعه موجود ،گونههاي
پاييزه شامل  5گونه بوده و  29درصد تراكم كل را شامل
شدند و بقيه گونهها تابستانه بودند (جدول .)4
محاسبه شاخص شانون معادل ( )0/97و شاخص سيمپسون
( )0/85نشان داد كه جامعه موجود از تنوع بااليي برخوردار
بوده و در جريان ارزيابي نمونههاي موردبررسي گونههاي
مختلفي مشاهده گرديد كه البته اكثر اين گونهها از تراكم
و فراواني كمي برخوردار بودند ،بهطوريكه از مجموع
 17گونه ،تنها سه گونه ،تراكم باالي  15درصد تراكم كل
داشتند كه بايستي آنها را جزء گونههاي غالب در نظر
گرفت.
ارزيابي پويايي جمعيت علفهاي هرز در تناوب زراعي
چغندرقند -جو .جمعيت علفهاي هرز موجود در مزرعه
چغندرقند شامل  10گونه مختلف بود ،اما در سال دوم
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تناوب زراعي ،تنوع گونهاي افزايش يافت ،بهطوريكه
در مزرعه جو  16گونه مختلف مشاهده شد .گونههاي
پهنبرگ در مزرعه چغندرقند شامل  8گونه با تراكم
كل معادل  70درصد بود و در مزرعه جو 12 ،گونه و
با تراكم  63/23درصد مشاهده گرديد .نكته قابل توجه
تراكم باالي گونههاي پهنبرگ در مزرعه جو بود كه در
حدود  8/7درصد آنها پاييزه و بقيه گونههاي پهنبرگ
يكساله تابستانه بودند كه رقم بااليي است .علیمرادی و
همکاران ( )2نيز گزارش كردند كه در تناوب چغندرقند-
گندم علفهای هرز یکساله پهنبرگ ،باالترین تراکم را
دارا بودند .به نظر میرسد تشابهات مورفولوژیکی و تشابه
در سیکل زندگی موجب غالبیت آنها شده است .در دو
سال تناوب زراعي 5 ،گونه مشترك بودند و گونههايي
نظير سلمه تره و پيچك در هر دو مزرعه جزء گونههاي
غالب نيز بودند و گونههايي نظير تاج خروس ()%13/71
و سوروف ( ،)%17/32خرفه ( )%11/1در مزرعه چغندرقند
حضور داشتند ،درحاليكه در مزرعه جو مشاهده نشدند.
از آنجا كه چغندرقند نيز يك گياه زراعي تابستانه است،
به نظر ميرسد تشابه سيكل زندگي اين گياه با گونههاي
علف هرز يكساله تابستانه يكي از عوامل مهم در باال بودن
تراكم اين گونهها باشد (.)21 ،12
از سوي ديگر زير و رو شدن خاك در نتيجه عمليات
شخم و خاكورزي بين رديفها نيز يكي از عوامل مهم
در باال بودن تراكم اين گونهها باشد .از طريق شخم بذوري
كه در اعماق پائين تر خاك قرار گرفتهاند ،به سطح خاك
منتقل شده و جوانه زني آنها تحريك ميشود .كوچكي و
همكاران ( )3نيز مطرح كردند كه علفهاي هرز يكساله از
پيشگامان مراحل توالي به شمار ميآيند ،لذا به محيطهايي
كه دائم ًا دستخوش تغيير ميشوند ،سازگارند .عمليات
خاكورزي از طريق انتقال بذور به اليههاي سطحي خاك
و نفوذ نور با اليههاي پائينتر خاك ،شرايط مناسب براي
جوانهزني گونههاي حساس به نور را فراهم ميسازد.
زماني كه گياه زراعي چغندرقند كشت ميشود ،تمام شرايط
جهت رشد و توسعه علفهاي هرز پديد ميآيد .به عبارت
ديگر در اين شرايط ،نيچهاي خالي بهوجود ميآيند كه
تمام منابع مورد نياز جهت جوانهزني و استقرار علفهاي
هرز در آنها وجود دارد .عالوه بر آنكه چغندرقند گياهي
است كه با فواصل روي رديف و بين رديف زياد كشت
شده و به زمان نسبت ًا زيادي براي بستن كانوپي خود نياز
دارد .در اين زمان بذور علفهاي هرز نيز فرصت كافي
براي جوانهزني خواهند داشت .بنابراين آرايش كاشت و
تراكم چغندرقند نيز ميتواند عامل موثري در باال بردن
تراكم علف هاي هرز يكساله در مقايسه با مزرعه جو
باشد .تناوب زراعي چغندرقند -جو تناوب يك محصول
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تابستانه پهنبرگ و يك محصول پائيزه باريكبرگ است.
به نظر ميرسد هرچه اختالفات بين گياهان زراعي بيشتر
و تشابهات آنها كمتر باشد ،اين تناوب زراعي در كنترل
علفهاي هرز موثرتر خواهد بود.
ساختار جمعيت علفهاي هرز در مزرعه تحت آيش
در تناوب آيش -جو .طي پايش زمين تحت آيش31 ،
گونه مختلف مشاهده گرديد كه  21گونه از اين مجموعه،
پهنبرگ يكساله بود كه  14گونه آن تابستانه و  6گونه
ديگر پائيزه بودند .گونههاي باريكبرگ يكساله اين
جامعه نيز شامل  5گونه بود كه  3گونه آن پائيزه و  2گونه
تابستانه بودند .گونههاي يكساله پهنبرگ تابستانه 36
درصد از تراكم كل را تشكيل دادند ،كه گونههاي گاوچاق
كن (با تراكم نسبي  )%10/5و شاتره (با تراكم نسبي )%6/3
گونههاي غالب بودند و گونههاي يكساله پهنبرگ پائيزه
كه  12/44درصد كل جمعيت را تشكيل مي دادند و گچ
دوست با تراكم نسبي حدود  12درصد ،گونه غالب اين
گروه بود .گونههاي يكساله باريكبرگ پائيزه 14/58
درصد تراكم كل را به خود اختصاص دادند كه گونه غالب
آنها چچم ( )%14/30بود (جدول  .)5در منطقه مورد نظر،
گونههاي باريكبرگ تابستانه بسيار محدود بوده و فقط
 3درصد تراكم كل را تشكيل دادند .جمعيت علفهاي
هرز چند ساله ،تنوع بااليي نشان دادند .در اين جمعيت
گونههايي نظير پيچك ،تلخ بيان ،اويارسالم ،خارشتر،
ترشك و ساق ترشك مشاهده شد .اين گونهها معادل 34
درصد تراكم كل را به خود اختصاص دادند و گونههاي
غالب اين مجموعه ،پيچك ( )%22و خارشتر ( )%9/5بودند
(جدول .)5
نكته جالب توجه آن است كه گونه چندساله پيچك
بيشترين فراواني را در زمين مورد نظر دارا بود .اين گونه
معادل  22/1درصد تراكم كل را به خود اختصاص داد.
عدم اعمال عمليات خاكورزي و مديريتي باعث افزايش
تراكم گونههاي چندساله ميشود در اين شرايط ريزومها
و اندامهاي زيرزميني مربوط به گونهها بدون ايجاد شرايط
نامناسب از ناحيه شخم يا عمليات خاكورزي بهراحتي
تكثير حاصل نموده و گسترش مييابند.
بعد از گونه پيچك ،چچم با تراكم معادل  14/3درصد و
گچ دوست با تراكم  11/87درصد و گاوچاق كن با تراكم
 10/46درصد و خارشتر با تراكم  9/4درصد در رتبههاي
بعدي قرار داشتند (جدول  .)5همانطور كه مالحظه ميشود
در زمين تحت آيش ،گونههاي داراي مقاومت نسبي به كم
آبي ظاهر شدند و يا تراكم آنها افزايش پيدا كرد .گونههايي
نظير خارشتر ،تلخه ،خارخسك ،توق ،گرگ زبان ،آفتاب
پرست ،تاتوره ،گاوپنبه كه در تناوبهاي زراعي ديگر

37

حضور نداشتند .اين گونهها به دليل شرايط ميكروكليمايي
زمين آيش ظاهر شدند و باعث افزايش تنوع گونهاي در اين
منطقه گرديدند ،به همين دليل شاخص تنوع شانون معادل
 1/09بود كه نشاندهنده تنوع باالي جمعيت علفهاي
هرز در اين زمين است و شاخص غالبيت سيمپسون معادل
 0/89بود كه نشان ميدهد چندين گونه با تراكم نسبي باال
در اين جامعه وجود دارند .در زمين تحت آيش ،گونههاي
گرگ زبان ،سلمه تره ،اويارسالم ،سوروف ،شاتره ،گاوپنبه،
تاج خروس ،تاتوره ،آفتاب پرست ،تاج ريزي داراي
تراكم نسبي بين  1تا  7درصد بودند (جدول  .)5به نظر
ميرسد دليل عدم حضور گونههاي اويارسالم و سوروف
و تاج خروس در مزرعه جو با حساسيت اين گونهها به
نور كام ً
ال مرتبط باشد ( .)4چون زمين آيش نيز از لحاظ
ذخيره رطوبتي چندان مرطوب نبود ،اما اين گونهها ظاهر
شدند ،هرچند حضور آنها كمرنگ و با تراكم پايين بود
كه شايد آن را بتوان با ذخيره پايين رطوبتي منطقه مرتبط
دانست .گونههايي نظير تلخه ،آناغاليس ،يوالف ،كيسه
كشيش ،كاهوي وحشي ،غربيلك ،ترشك ،علف قناري،
هفت بند ،ساق ترشك ،دم روباهي ،گندمك ،خاكشير تلخ،
خارخسك ،سيزاب و توق داراي تراكم نسبي كمتر از 1
درصد بودند.
ساختار جوامع علفهاي هرز در مزرعه تحت كشت
جو در تناوب آيش -جو .در كرت هاي تحت تناوب
آيش – جو ،تنوع گونهاي جمعيت علفهاي هرز نسبت
به آيش كاهش يافت و به  27گونه رسيد .در اين تناوب
نيز پيچك و شبدرخزنده گونههاي غالب چندساله بودند
كه  12درصد تراكم كل را به خود اختصاص دادند و
شنبليله وحشي و شلمبيك و شاه افسر نيز جزء گونههاي
دوساله بودند .گونههاي يكساله باريكبرگ شامل گونه
پاييزه چچم و گونه تابستانه سنكروس بودند (جدول .)5
گونههاي يكساله پهنبرگ تابستانه  10گونه بودند كه 12
درصد فراواني كل را شامل شدند و گونههاي يكساله
پهنبرگ پاييزه ( 11گونه) شامل خاكشير ،گچ دوست،
گرگ زبان ،كاهوي وحشي ،كيسه كشيش ،چچم ،گندمك،
غربيلك ،درشتوك و ناخنك بودند ،كه  72/74درصد تراكم
كل را به خود اختصاص دادند .گونههاي غالب يكساله
پهنبرگ شامل شاتره ،هفت بند ،خاكشير ،گچ دوست
و سلمه تره بودند .بهطور كلي علفهاي هرز يكساله
پهنبرگ  21گونه بودند و  85درصد از تراكم كل را به
خود اختصاص دادند .يكسالههاي پاييزه نيز شامل 12
گونه بودند كه حدود  73درصد را به خود اختصاص دادند
و گچ دوست حدود  70درصد تراكم كل را شامل شد
(جدول  .)5شاخص شانون در اين مزرعه معادل 0/48
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و شاخص غالبيت سيمپسون برابر  0/49بود كه هر دو
شاخص نسبت به وضعيت آيش در زمين كاهش داشت.
اين نتيجه چندان دور از انتظار نبود ،زيرا با آنكه  27گونه
مختلف در مزرعه وجود داشت ،اما اكثر گونهها از تراكم
پاييني برخوردار بود ،به همين خاطر شاخص شانون در
اين مزرعه پايين بود .اگر گروههاي مختلف علفهاي هرز
جامعه موجود را بررسي كنيم ،شايد تنها بتوان يك گونه
(گچ دوست) را بهعنوان گونه غالب اين جامعه معرفي
كرد .بههمين دليل شاخص غالبيت سيمپسون كاهش نشان
داد.
جامعه موجود از لحاظ تراكم علفهاي هرز به سه گروه
تقسيم ميشود .گروه اول كه تراكم نسبي بااليي داشتند
كه گچ دوست در اين گروه قرار ميگيرد كه تراكم نسبي
معادل  70/12درصد داشت .گروه دوم كه تراكم نسبي
بين  5تا  11درصد داشتند و شامل پيچك ،سلمه تره،
شاتره ،هفت بند ،خاكشير تلخ بود .گروه سوم كه تراكم
نسبي كمتر از  1درصد داشتند شامل تاج خروس ،گرگ
زبان ،كيسه كشيش ،چمن تشي ،سوزنك ،ناخنك ،كاهو
وحشي ،غربيلك ،چچم ،درشتوك ،شاه افسر ،شلمبيك،
تاج ريزي ،گاوچاق كن ،گندمك ،شبدر خزنده ،شنبليله
وحشي ،سيزاب و توق بودند.
ارزيابي پويايي جمعيت علفهاي هرز در تناوب زراعي
آيش  -جو .در زمين تحت آيش 31 ،گونه مختلف مشاهده
شد و هنگاميكه در اين زمين جو كشت گرديد ،تنوع
گونهاي كاهش يافت و معادل  27گونه گرديد .گونههاي
پهنبرگ تابستانه در زمين آيش معادل  14گونه با تراكم
 35/9درصد و در زمين جو 10 ،گونه با تراكم  12درصد
بود .گونههاي پهنبرگ پاييزه ،در زمين آيش 6 ،گونه با
تراكم  12/44درصد و در مزرعه جو 11 ،گونه با تراكم
 73درصد بود .گونههاي باريك برگ در زمين آيش5 ،
گونه كه شامل  2تابستانه ( )%3و  3پاييزه ( )%14/6بودند.
در زمين جو ،يك گونه تابستانه و يك گونه پاييزه بودند.
گونههاي چندساله در زمين آيش  5گونه با تراكم 32/3
درصد بودند ،اما در مزرعه جو ،دو گونه چندساله و دو
گونه دوساله مشاهده شد (جدول .)5
شاخص شانون نيز در زمين آيش معادل  1/09بود كه
نسبت به مزرعه جو ( )0/48بيشتر بوده كه اين اختالف
بيانگر تنوع و فراواني باال در جمعيت علفهاي هرز زمين
آيش بود .همچنين شاخص غالبيت سيمپسون نيز در زمين
آيش برابر با  0/89بود كه در مقايسه با مزرعه جو در سال
دوم تناوب زراعي )0/49( ،بيشتر بود كه نشان ميدهد
گونههاي با فراواني قابل مالحظه وجود دارند و غالبيت
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به يك يا دو گونه محدود نشده است .مقايسه جمعيت
علفهاي هرز در دو سال تناوب زراعي نشان داد كه در
حدود  17گونه مشترك وجود داشت ،كه  5گونه تراكم
نسبي بااليي را به خود اختصاص داده بودند .گونههايي
نظير پيچك و گچ دوست در هر دو سال تراكم بااليي
داشتند تراكم آنها در زمين آيش به ترتيب معادل 22/11
و  11/87درصد و در مزرعه جو  11/58و  70/12درصد
بود و گونههاي چچم ( ،)%14/3گاوچاق كن ()%10/46
و خارشتر ( )%9/4در زمين آيش تراكم بااليي داشتند و
در سال بعد در مزرعه جو ،تراكم آنها كمتر از  1درصد
بود و يا مانند گونه خارشتر اص ً
ال يافت نگرديد .گونههاي
مشترك ديگر داراي تراكم نسبي بين  7/55و  0/011درصد
بود 14 .گونه در زمين آيش وجود داشت ،كه در مزرعه
جو ديده نشد و در حدود  8گونه در مزرعه جو مشاهده
شد ،كه در زمين آيش وجود نداشت.
اختالف بين تناوبهاي گياهان تابستانه  -جو در سال
دوم تناوب زراعي .در اين پژوهش ،در سال دوم تناوب
زراعي تمام كرتها تحت كشت جو پاييزه (علوفهاي)
قرار گرفت .بدين ترتيب با كاشت يك نوع گياه زراعي
يكسان در تمام كرتها تأثير تناوب زراعي اعمال شده در
سالهاي پيشين مشخص ميگردد (.)26 ،2
بدين ترتيب ،جامعه علفهاي هرز در مزارع تحت كشت
جو در سال زراعي دوم مورد مطالعه قرار گرفت .بررسيها
نشان داد كه تعداد گونههاي علفهاي هرز پهنبرگ
يكساله در مزارع جو كه در سال زراعي قبل تحت كشت
زيره سبز ،نخود ،پياز و چغندرقند به ترتيب معادل ،9 ،7
 10و  12و تعداد گونههاي تابستانه در اين مزارع نيز به
ترتيب معادل  7 ،6 ،4و  9گونه بودند (جدول  .)6در اين
تحقيق ،طول دوره رشد در زيره سبز ،نخود ،پياز و چغندر
قند به ترتيب معادل  215 ،172 ،107 ،84روز بود .بهنظر
ميرسد ،يك رابطه رگرسيوني مثبت بين طول دوره رشد
گياه زراعي و تعداد گونههاي يكساله پهنبرگ و تعداد
گونههاي تابستانه مزرعه ( )r2=0/92وجود دارد (شكل .)1
غناي گونهاي نيز در تناوبهاي زراعي زيره سبز ،نخود،
پياز و چغندرقند با جو به ترتيب معادل  11گونه 12 ،گونه،
 14گونه و  17گونه بود (جدول  .)12-4رابطه برازش
داده شده بين طول دوره رشد و غناي گونهاي نيز بيانگر
يك رابطه مثبت و معنيدار ( )r2=0/97بود (شكل .)1
نتايج نشان داد كه افزايش غناي گونهاي به خاطر افزايش
گونههاي پهنبرگ و تابستانه بود و گونههاي باريكبرگ
و پاييزه در تمام تناوبها معادل دو گونه بود و گونههاي
چندساله به جز تناوب زراعي نخود – جو كه فقط يك

بررسی تأثیر الگوهای مختلف تناوب زراعی بر ساختار جوامع علفهای هرز

گونه چندساله داشت ،در بقيه تناوبهاي زراعي دو گونه
چندساله مشاهده گرديد .بهنظر ميرسد با افزايش طول
دوره رشد رويشي گياهان زراعي بهاره ،مجال بيشتري براي
جوانهزني ،رشد ،توسعه و توليد بذر گونههاي تابستانه
فراهم آمده و اين فرصت بر غناي بانك بذر خاك افزوده
و تراكم بذور تابستانه را افزايش داده است .در سال زراعي
بعد ،به محض مساعد شدن شرايط محيطي در مزرعه جو
جوانهزني و رشد و توسعه اين گونهها آغاز ميشود.
نتايج نشان داد ،با اينكه تشابهاتي در زمينه تراكم و تنوع
گونهاي جوامع مشاهده شد ،اما تأثير نوع گياه زراعي را
كه تعيين كننده نحوه مديريت ميباشد ،نبايستي ناديده
انگاشت .بهنظر ميرسد قدرت ضعيف رقابتي گياهان
زراعي تابستانه مورد نظر در تحقيق انجام شده در سال
زراعي قبل ،اين گياهان باعث افزايش تراكم علفهاي
هرز شده است .دورادو و همكاران ( )16نيز دريافتند كه
تراكم و تنوع گونهاي جمعيت علفهاي هرز موجود در
مزرعه تحت تناوب جو – ماش از كشت مداوم جو بيشتر
بود كه آن را به قدرت ضعيف رقابتي جو مرتبط دانستند.
بهنظر ميرسد تراكم بذور يكساله و اندامهاي رويشي
چندسالهها موجود در يك ناحيه تعيينكننده تركيب و
تراكم فلور علفهاي هرز است.
شكل 2نمودار باي پالت مربوط به آناليز چند متغيره تأثير

نوع گياه زراعي را بر ظهور گونههاي مختلف علفهاي
هرز نشان ميدهد .همانطوركه مالحظه ميشود گياهان
زراعي تابستانه ذرت ،چغندر قند در مناطق يكساني از
نمودار باي پالت قرار گرفتند و پياز ،نخود و زيره سبز در
بخش يكساني پراكنش يافتند .البته اين گروهبندي چندان
دور از ذهن نيست ،زيرا طول دوره رشدي و زمان كاشت
اين سه گونه نسبت به گونههاي ديگر شباهت بيشتري
دارد.
گونههايي نظير گاوچاق كن ،خارشتر ،تلخه و گاوپنبه با
شرايط موجود در زمين آيش همبستگي بيشتري نشان
دادند .پوگیو و همکاران ( )26ساختار کارکردی و گونهای
جوامع علفهای هرز را جهت تعیین فراوانی و غنای
گونهای با روشهای چند متغیره آنالیز کردند .آنها نتیجه
گرفتند که ساختار جوامع علفهای هرز در مزارع گندم
و نخود با کوددهی و گیاه قبلی مرتبط بود و نوع گیاه
زراعی و اثرات علفکش فاکتور اصلی برای تعیین ساختار
جوامع علفهای هرز بود و کوددهی و گیاه قبلی جزء
اثرات ثانویه بود .حضور گیاه زراعی چغندرقند در تناوب
زراعی از افزایش تراکم علفهای هرز باریکبرگ یکساله
ممانعت بهعمل میآورد .بلو و دیاس ( )9نیز گزارش
کردند که وجود گیاهان زراعی پهنبرگ در تناوب زراعی
موجب کاهش تراکم علفهای هرز باریکبرگ می شوند.
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نظير يوالف ،آتريپلكس و گونههاي باريكبرگ نيز مشاهده
شدند .در زمين تحت كشت تناوب زراعي چغندرقند -جو
گاوپنبه ،ترشك ،لوليوم ،آناغاليس ،شاتره ،شلمبيك بيشتري
مالحظه ميشود.

شكل  .2آناليز چند متغيره تاثير نوع گياه زراعي بر ظهور گونههاي
مختلف علفهاي هرز .حروف اختصاري مشخصه محصوالت
زراعي مختلف مي باشند :جو ( ،)Bچغندر قند ( ،)SUيونجه (،)H
نخود ( ،)CIپياز ( ،)Oذرت ( ،)COزيره (.)CU

(Ama), Abutilon Acroptilon repens (Acro), Amaranthus spp.,
theophrasti (abot) , Alhagi peseudalhagi (Alha), Anchusa
(Anch), Convolvulus spp (conv), Daturea stramonium italic
(Datu), Echinochloa crus-galli (Echi), Sophora pachycarpa
(soph), Salsola kali (sal), Tribulus terrestris (trib), Poa
annua (Poa), Polygonum aviculare (Poly), Chenopodium
album (Chen), Setaria spp. (Set), Sorghum halepense (Sorg),
Centaurea picris (Cent), Portulaca oleracea (port), Solanum
nigrum (Sol), Rapistrum rugosum (Rapi), Heliotropium
europaeum (Helt), Xanthium strumarium (Xant), Plantago
major (Plan), Hibiscus trionum (Hibs), grass (gras), Veronica
persica (Vern), Atriplex patulum (Atrp), Conyza Canadensis
(Conz), Cuscuta spp. (Cust),Taraxacum officinale (Tarx),
(Oat), Rumex acetosella (Rmx), Stellaria media (Stel),
Lactuca scariola (Lact),Gypsophila pilosa (Gyp), Capsella
bursa-pastoris (Caps), Phalaris minor (Phal), Lolium
perenne (Lolm), Oxalis corniculata (Oxls), Sonchus asper
(Sonc), Cyperus esculenthus (Cyp).

مرتنز و همکاران ( )24نیز گزارش کردند که نوع گیاه
زراعی مهمترین عامل در تعیین نحوه توزیع گونههای
مختلف علفهای هرز رایج در گیاهان زراعی مختلف
است .نوع گیاه زراعی تشکیلدهنده یک تناوب زراعی بر
تراکم گونههای مختلف علفهای هرز تأثیر چشمگیری
دارد ،زیرا این گیاهان زراعی تعیین کننده نوع عملیات
مدیریتی ،نوع علفکش ،دفعات کاربرد و زمان مصرف آن
می باشد .شكل 3تاثير تناوب زراعي را بر ظهور و تراكم
گونههاي مختلف نشان ميدهد .همانگونه كه مالحظه
ميشود ،در مزرعهاي كه قب ً
ال تحت كشت پياز بودهاست،
ترشك ،كيسهكشيش ،سيزاب حضور داشتند .البته گونههايي

شکل  .3آناليز چند متغيره تاثير تناوب زراعي بر ظهور و تراكم
گونههاي مختلف علفهاي هرز .عالمت اختصاري نشان دهنده
گونههاي مختلف مي باشند :زيره -جو ( ،)BCUچغندرقند -جو
( ،)BSGنخود -جو ( ،)BCIپياز -جو (.)BON

Abutilon theophrasti (Abot) , Anagalis arvensis (Angl),
Avena fatua (Avn), Capsella bursa-pastoris (Caps),
Convolvulus spp (conv), Descurainia sophia (Des), Atriplex
patulum (Atrp), Fumaria officinalis (Fum), Gypsophila
pillosa (Gyps), Lactuca scariola (Lact), Polygonum aviculare
(poly), Chenopodium album (Chen), Solanum nigrum (Sol),
Rapistrum rugosum (Raps), Sonchus asper (Sonc), Veronica
persica (Verc), Rumex crispus (Rmx), Lolium rigidum (Loli),
)Oxalis corniculata (Oxls),Grass (Gras

داگالس ( )18مطرح نمود كه تناوب زراعي از طريق
فرايندهاي متفاوتي ميتواند جمعيت علفهاي هرز را
تحت تاثير قرار دهد .تناوب زراعي تعيينكننده ساير
عمليات زراعي است .در تناوب زراعي زيره سبز -جو
گونه كاهوي وحشي حضور داشت .آناليز جوامع علفهاي
هرز نشان ميدهد كه بين نوع گياه زراعي و فلور علفهاي
هرز همراه آن همبستگي وجود دارد .واريانس جمعيت
علفهاي هرز بين سيستم هاي زراعي مختلف ممكن
است نتيجه غير مستقيم تناوب زراعي و يا نتيجه اختالف
در مديريت علفهاي هرز و يا نتيجه اثرات متقابل هردو
مورد باشد ( .)7اعمال تناوب زراعي صحيح منجر به ايجاد
اختالل در چرخه زندگي علفهاي هرز گرديده و شرايط
را براي رشد آنها نامساعد ميكند .تركيب صفات مختلف
گياهان زراعي نظير الگوهاي مختلف رقابت براي منابع
مختلف ،خواص آللوپاتيك ،بهم زدن خاك و خسارتهاي
مكانيكي ،شرايط نامساعدي را براي تكثير برخي گونههاي
علف هرز پديد ميآورد (.)20
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. جو-  تراكم نسبي علفهاي هرز در مزرعه تحت آيش و تناوب زراعي آيش.5 جدول
)تراكم نسبي علفهاي هرز (درصد
)گياه زراعي جو (سال دوم

)آيش (سال اول

چرخه زندگي

نام علمی

PB*
Alhagi peseudalhagi
_
9/400
AB
Anchusa italic
0/392
4/850
AB
Chenopodium album
1/481
2/325
PB
Convolvulus spp.
11/582
22/106
PGL
Cyperus rotundus
_
1/777
AG
Echinochloa crus-galli
_
2/076
AB
Fumaria officinalis
5/251
6/311
AB
Gypsophyla pilosa
70/124
11/875
AB
Sonchus asper
0/043
10/463
AB
Abutilon theophrasti
_
1/960
PB
Acroptilon repens
_
0/631
AB
Amaranthus spp.
0/011
1/461
AB
Anagalis arvensis
_
0/050
AG
Avena fatua
_
0/232
PB
Capsella bursa-pastoris
0/032
0/183
AB
Daturea stramonium
_
1/245
AB
Heliotropium europaeum
_
1/893
AB
Lactuca scariola
0/010
0/133
AB
Lamium amplexicaule
0/011
0/066
AG
Lolium rigidum
0/120
14/300
PB
Oxalis corniculata
_
0/100
AG
Phalaris minor
_
0/050
AB
Polygonum aviculare
7/550
0/614
PB
Rumex spp.
_
0/050
AG
Setaria spp.
_
0/913
AB
Solanum nigrum
0/240
4/102
AB
Stellaria media
0/011
0/066
AB
Sisymbrium irio
2/656
0/116
AB
Tribulus terrestris
_
0/133
AB
Veronica persica
0/022
0/332
AB
Xanthium strumarium
0/011
0/183
BB
Trigonella monanata
0/033
_
PB
Trifolium repense
0/033
_
AB & BB
Erodium cicutarium
0/033
_
AB
Goldbachia laevigata
0/011
_
AG
Cenchrus echinatus
0/011
_
AB
Rapistrum rugosum
0/054
_
BB
Melilotus officinalis
0/043
_
AB
Malcolmia africana
0/054
_
:PG ، چند ساله پهنبرگ:PB، دوساله باریکبرگ:BG، دوساله پهنبرگ:BB، یکساله باریکبرگ:AG ، یکساله پهنبرگ:AB*
.چندساله باریکبرگ

Journal of Weed Ecology
Vol. 4, No. 1, Spring and Summer 2015

دو فصلنامه بومشناسی علفهای هرز
1395  بهار و تابستان،1 شماره،4جلد

42

منابع
 انتشارات دانشگاه فردوسي. بيولوژي و كنترل علفهاي هرز.1380 . اكبرزاده. د. و م،. ح، نجفي،. ح. م، راشد محصل-1
.مشهد
 ارزيابي پويايي جمعيت علفهاي هرز.1383 . زارع فيضآبادي. و ا، نصيري محالتي. م، كوچكي. ع،. ل، عليمرادي-2
79 :)2(18 ، مجله علوم و صنايع كشاورزي.در نظامهاي زراعي متداول و اكولوژيك در تناوبهاي زراعي مختلف
.91 تا
 ارزيابي تنوع گونهاي كاركردي و ساختار جوامع.1385 . عزيزي. و ا، تبريزي. ل، نصيري محالتي. م،. ع، كوچكي-3
.129 تا105:)1( 1 ، مجله پژوهشهاي زراعي ايران.علفهاي هرز مزارع گندم و چغندرقند استانهاي مختلف كشور
 چاپ اول موسسه تحقيقات. بيولوژي و مديريت علفهاي هرز ايران.1388 . زند. و ا، باغستاني. ع. م،. ح، نجفي-4
. تهران،گياهپزشكي كشور

5- Arshad, M.A., K.S., Gill and R.C. Izaurralde. 1998. Wheat production, weed population and soil
properties subsequent to 20 years of sod as affected by crop rotation and tillage. J. Sustain. Agric.12:
131-154.
6- Andersson, T.N. and P. Milberg. 1996. Weed performance in crop rotations with and without leys and
at different nitrogen levels. Ann. App. Bio. 128: 505-518.
7- Andersson, T.N. and P. Milberg. 1998. Weed flora and the relative importance of site, crop, crop
rotation, and nitrogen. Weed Sci. 46: 30-38.
8- Barberi, P., N. Silvestri, and E. Bonari E. 1997. Weed communities of winter wheat as influenced by
input level and rotation. Weed Res. 37: 301-313.
9- Belo, A.F. and L.S. Dias. 1998. Changes in grass-weed seed banks in relation to crops and rotations.
In: Aspects of Applied Biology 51, Weed seed banks: Determination, Dynamics and Manipulation.
Champion G.T., Grundy A.C., Jones N.E., Marshall E.J.P and Froud-Williams R.J. (Eds.), Warwick,
UK. pp. 205-211.
10- Benoit, D.L. 1998. Does cropping sequence affect the abundance and physical state of Chenopodium
seeds in seed bank? In: Aspects of Applied Biology 51, Weed seed banks: Determination, Dynamics
and Manipulation” Champion G.T., Grundy A.C., Jones N.E., Marshall E.J.P. and Froud-Williams R.J.
(Eds.), Warwick, UK. pp. 205-211.
11- Blackshaw, R.E., D.C. Pearson, F.J. Larney, P.J. Regitnig, J. Nitschelm and N.Z. Lupwayl. 2015.
Conservation management and crop rotation effects on weed populations in a 12-year irrigated study.
Weed Technol. 29(4): 835-843.
12- Chikoye, D. and F. Ekeleme. 2001. Weed flora and soil seed banks in fields dominated by Imperata
cylindrica in the moist savannah of West Africa. Weed Res. 41: 475-490.
13- Chikoye, D., F. Ekeleme and I.O. Akobundu. 1997. Weed composition and population dynamics
in intensified smallholder farms in West Africa. Proceedings of the 1997 Brighton Crop Protection
Conference. Brighton, UK, pp. 161-166.
14- Derksen, D.A., R.L. Anderson, R.E. Blackshaw and B. Maxwell. 2002. Weed dynamic and management
strategies for cropping systems in the northern Great Plains. Agron. J. 94: 178-185
15- Demjanova, E., M. Macak, I. Dalovic, F. Majernik, T. Stefan, and J. Smatana. 2009. Effects of tillage
systems and crop rotation on weed density, weed species composition and weed biomass in maize.
Agron. Res. 7(2): 785-792.
16- Dorado, J., J. P. Delmonte and C. Lopex-Fando. 1999. Weed seed bank response to crop rotation and
tillage in semiarid agroecosystems. Weed Sci. 47: 67-73.
17- Doucet, C., S.E. Weaver, A.S. Hamil and J. Zhang. 1999. Seprating the effect of crop rotation from
weed management on weed density. Weed Sci. 47: 729-735.
18- Douglas, D.B., K. Kohler and R.L. Thompson. 2001. Weed seedbank dynamic during a five year crop
rotation. Weed Technol. 15: 170-177.
19- Hald, A.B. 1999b. The impact of changing the season in which cereals are sown on the diversity of
the weed flora in rotational fields in Denmark. J. App. Ecol. 36: 24-32.

43

بررسی تأثیر الگوهای مختلف تناوب زراعی بر ساختار جوامع علفهای هرز

20- Hartzel, B. 2000. Weed population dynamic. Proceedings of the Integrated Crop Management
Congress. Ames. IA.
21- Kegod, G.O., F. Forcella and S. Clay. 1999. Influence of crop rotation, tillage and management inputs
on weed seed production. Weed Sci. 47:175-183.
22- Koocheki, A., M. Nassiri, L. Alimoradi and R. Ghorbani. 2009. Effect of cropping systems and crop
rotations on weeds. Agron. Sustain. Develop. 29:401-408.
23- Mayor, J.P. and F. Dessaint. 1998. Influence of weed management strategies on soil seed bank
diversity. Weed Res. 38: 95-100.
24- Mertens, S.K., F.V.D. Bosch, J.A.P. Heesterbreek. 2002. Weed populations and crop rotations:
exploring dynamics of a structured periodic system. Eco. Appli. 12(4): 1125-1141.
25- Navarrete, L. and C. Fernanadez Quintanilla. 1996. The influence of crop rotation and soil tillage on
seed population dynamics of Avena fatua and Avena Ludoviciana. Weed Res. 36: 123-131.
26- Poggio, S.L., E.H. Sattorre, E.B. Fuente. 2004. Structure of weed communities occurring in pea and
wheat crops in the Rolling Pampa (Argentina). Agric. Ecosyst. Environ. 103: 225-235.
27- Stterenson F.C., A. Legere, R.R. Simard, D.A. Angers, D. Pague and J. Lafond. 1997. Weed species
diversity in spring-barley varies with crop rotation and tillage, not with nutrient source. Weed Sci. 45:
798-806.

