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Abstract 

Background and Objective: Environmental problems due to overuse of herbicides and resistance of 

weeds to them have made the need to develop agricultural strategies as a secure and less costly method 

for weed management one of the sustainable agricultural priorities. This study was carried out to study 

the effect of intercropping of Persian clover (Trifolium resupinatum L.) or vetch (Vicia villosa Roth.) as 

cover crop with wheat under different soil disturbance regimes on population dynamics of weeds to use 

as ecological weed management systems.    

 

Materials and Methods: The experiment was conducted as split plots in the form of a randomized 

complete block design with three replications in the research farm of Ilam University during the two 

cropping years of 2018/19 and 2019/20. Tillage regimes as the main factor in three levels (conventional 

tillage, minimal tillage and no cultivation) and different intercropping patterns including 

monocultureswheat, monoculture clover, monoculture vetch, additive intercropping of 100% wheat + 

50% clover, additive intercropping of 100% wheat + 50% vetch and weedy (without crops) were 

considered as sub-factors. 

 

Results: The results showed that no-tillage conditions and educed tillage systems had the highest and 

lowest weed density, respectively. The results also reveal that intercropping of winter wheat with legume 

cover crops reduce weed density substantially. The weed density was reduced up to 80.7% in 

intercropping of wheat+vetch and to 66% in intercropping of wheat+clover under no tillage system. The 

respected values were, respectively, 91.6 and 77.7% under reduced tillage and 80 and 70.8% under 

conventional tillage systems. The Shannon and Wiener Brillouin, Evenness, and Margalef indexes were 

lowest and Simpson dominance index was highest under no tillage system. 

 

Conclusion: Intercropping of wheat and cover crops can be applied to reduce efficiently weed density 

and also to affect weed diversity. This also can be an important step toward sustainable agriculture.  
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 چکیده
 راهکارهایها، لزوم توسعه های هرز به آنها و مقاومت علفرویه علفکشمحیطی ناشی از کاربرد بی ت زیستلامشک :اهداف

 .های کشاورزی پایدار قرار داده استهای هرز را از الویتتر برای مدیریت علفتر و کم هزینهعنوان یک روش ایمنزراعی به
 Vicia)ی اخوشهو ماشک گل (.Trifolium resupinatum L) ایرانی گندم با شبدرمنظور بررسی اثر کشت مخلوط این مطالعه به

villosa Roth.)  ورزی انجام گرفت.های مختلف خاکتحت سامانه هرزهایجمعیت و تنوع علفر ب 
 

 مزرعه های کامل تصادفی با سه تکرار درهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکصورت کرتآزمایش به ها:مواد و روش
عنوان عامل اصلی در سه سطح بهورزی انجام گرفت. خاک 0389-88و  0381-89سال زراعی  دو طیایلام  دانشگاه تحقیقاتی

ورزی( و الگوهای مختلف کشت شامل کشت خالص گندم، کشت خالص شبدر، خاکو بیورزی حداقل خاکورزی متداول، )خاک
 01درصد گندم+  011افزایشی مخلوط ، کشت شبدردرصد  01درصد گندم+  011افزایشی مخلوط کشت کشت خالص ماشک، 

 عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. ( بهماشک و شاهد )بدون کشتدرصد 
 

 هرزهایعلفدارای بیشترین و کمترین تراکم ورزی حداقل به ترتیب خاکورزی و خاکهای بینتایج نشان داد که سیستم نتایج:
 یمار شاهدنسبت به ت ورزیخاکبیتحت  + شبدرو گندم+ ماشک هرز در الگوی کاشت گندمهایکاهش تراکم بوته علفبودند. 

 93/11و  10/91 ورزی متداولخاک دردرصد و  10/11 و 61/80ورزی حداقل خاکو در درصد  88/60و  12/91ترتیب به 
شترین و بی ای مارگالفغنای گونهشاخص یکنواختی و ، شاخص تنوع بریلویین ،وینر-کمترین شاخص تنوع شانون. درصد بود

 . ورزی مشاهده شدخاکبیدر سامانه  شاخص غالبیت سیمپسون

 
هرز را تا سطح هایورزی حفاظتی و متداول توانست علفهای خاککشت مخلوط ماشک با گندم در سامانه گیری:نتیجه

 عنوان روشی مؤثر در راستای کشاورزی پایدار مورد استفاده قرار گیرد.تواند بهاین راهکار می و مناسبی کاهش دهد
 

 ورزی حفاظتی، شاخص تنوع، شبدر، ماشکت، خاکالگوی کش های کلیدی:واژه
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 مقدمه
 باشدهای هرز یک مسئله بسیار مهم میمدیریت علف        

با وجودی که از تنوع زیستی مزارع های هرز علف زیرا
توانند باعث از بین رفتن عملکرد می کنندمی حمایت

 هایعلف .(2106پتیت و همکاران )شوند محصولات زراعی 

اندازی و کاهش میزان نور هرز از یک سو از طریق سایه
در دسترس گیاه زراعی و یا از طریق تولید برخی مواد 

 دهندشیمیایی آللوپاتیک رشد گیاه را تحت تأثیر قرار می
هرز در  هایعلفو از سوی دیگر  (2109)جبران و چوهان 

ت زراعی در رقابت لاجذب نور، آب و مواد غذایی با محصو
منجر به کاهش کمیت  لاًباشند که این رقابت پایدار معمومی

)گوگلیمینی و گردد ت کشاورزی میلاو کیفیت محصو
های اولین قدم برای توسعه مدیریت علف (.2101همکاران 

دانیم جوامع محیط زیست این است که ب سازگار باهرز 
واکنش نشان  های محیطیهای هرز چگونه به محرکعلف
شرایط اقلیمی و مدیریتی  احتمالاً در این میان، و دهندمی

 باشندمیهای هرز تعیین کننده جامعه علفمهمترین عوامل 
 (. 2108ویلورا و همکاران آلارکون)

های هرز از بین عوامل مختلف مؤثر بر جمعیت علف
نحوه کنترل  و موجود در یک مزرعه، نوع عملیات مدیریتی

هستند که ترکیب و تراکم  ترین عواملیهای هرز مهمعلف
های هرز موجود در مزرعه را تعیین ایی جمعیت علفگونه

ع در یک روش سریها، کـشاگرچه استفاده از علف .ندکنمی
 ییایمیکاربرد مواد ش یول .باشدیهای هرز مکنترل علف

 یل آلودگیاز قب یسوئ یامدهاینه بودن، پیعلاوه بر پر هز
و  ستیزطیمحخاک، خسارت به  یها، آلودگآب
، ییها در مواد غذاکشمانده علفی، وجود باقوحشاتیح

-وجود آمدن علفبهو  ییغذا یهارهیتجمع سموم در زنج

-یوان) داشته است یها را در پکشهرز مقاوم به علف یها
ل، تـلاش بـرای ین دلیبه هم(. 2102 همکاران و کوان

های هرز، کنترل علف ییایمیرشیهـای غاسـتفاده از روش
هرز  یهات علفیجمع روند رو به رشدی داشته است.

 یزراع یهاستمیدر س یاتنوع گونه لهیوسبهممکن است 
از  یکی(. 2100 همکاران و هلو -)کور ندابیز کاهش ین

کشت مخلوط  یهاستمیسجاد تنوع استفاده از یا یراهکارها
 طوربه اهیگ چند ای دو کاشت به مخلوط کشتاست. 

 و )استریچلند شودیم ن اطلاقیاز زم قطعه کی در زمانهم
کاهش فضا و منابع قابل جذب  قاز طری که (2100 همکاران

های های هرز، باعث کنترل غیر شیمیایی علفبرای علف
 (.2101 همکاران و )کومار گرددمیهرز 

های گیاهان با علف دلیل رقابتدر کشت مخلوط، به         
آید و این عمل میممانعت به هاآنهرز از رشد و توسعه 

کش، به افزایش تولید در این امر با وجود عدم کاربرد علف
کشت  یهانظام ییتواناشود. نوع سیستم کشت منجر می

از  یهرز به عوامل مختلف یهارقابت با علف یمخلوط برا
تراکم گیاهی، سهم هریک از  ،ارقاماهان، یب گیجمله ترک

گیاهان زراعی در کشت مخلوط، ترتیب و فاصله قرار گرفتن 
اک و وضعیت رطوبتی خاک از یکدیگر، حاصلخیزی خ هاآن

 و آموس، 2102 همکاران و کوان-)یوان دبستگی دار
و  یخال یهاانهین، کاهش آشیبر ا وهلاع(. 2103 همکاران

ز تا حدود یهرز ن یهارشد علف یمنابع در دسترس برا
 شودیهرز را موجب م یهاکاهش قدرت تهاجم علف یادیز

کشـت مخلـوط  یشیدر آزما (.2119 همکاران و )شایگان
 (.Trifolium subterraneum L) ینـیرزمیگنـدم و شـبدر ز

سه یهای هرز در مقاعلف تودهستیزباعث کاهش تراکم و 
 شد( .Triticum aestivum L)با کشت خالص گندم 

کشت  یمطالعه بر رودر (. 2100 همکاران و )کامپیگلیا
گر یبا د( Trigonella foenum-graecum)له یمخلوط شنبل
ه بر لیشه شنبلیر یبیل اثرات دگرآسیدلبه، گیاهان لگوم
در مرحله  (Orobanche purpurea) زیگل جال یچرخه زندگ

 شدهرز ن علفیخسارت ا کاهشبه  منجر یزنجوانه
در کشت مخلوط  (.2119 همکاران و آپاریسیو-)فرناندز

های بوتهای با گشنیز مشاهده شد که خوشهماشک گل
ای با اشغال سطح بیشتری از خوشه گشنیز و ماشک گل

های هرز ممانعت کرده و در زمین، از رشد رویشی علف
-ها کاراتر عمل نموده و درنتیجه با غلبه بر علفرقابت با آن

ها نسبت به کشت توده تولیدی آنزیستهای هرز به کاهش 
دلیل کشت مخلوط به .(2121)نصیری  ندخالص منجر شد
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ویژه کارایی های مختلف تولید و بهتأثیری که بر جنبه
ی هاتوانند افزایش عملکرد گونهاستفاده از منابع دارد، می

مخلوط نسبت به کشت خالص را در پی داشته باشند 
 (.2106)مونتی و همکاران 

و انتقال بذور  ییجاهبا جاب یورزخاک یهاستمیس
ا به یهرز به اعماق مختلف خاک، برگرداندن بقا یهاعلف

 یادیز ریتأث ییر چرخه عناصر غذاییجه تغیخاک و در نت
(. 2100 همکاران و )ویرجینیا هرز دارندیهابر جامعه علف

کلی شخم، ترکیب و خصوصیات مورفولوژیک و  طوربه
 سازدمی متأثرهای هرز را جوامع علف فیزیولوژیک

در هر  یورززمان و نوع خاک(. 2106 همکاران و )ارمنگوت
 یاه زراعیدر گ مهرز مهعلف یهاگونه یادیکشت تا حد ز

-ر علفب یانتخاب ریتأث یورزن خاکیکنند بنابراین مییرا تع

که کاهش شدت  ج مطالعات نشان دادینتا .هرز دارد یها
ها را ساله و گراسهای هرز چندفراوانی علف شخم عموماً

در  نیمحقق(. 2100 همکاران و )ارمنگوت کندزیاد می
مختلف بر تراکم،  یتیریهــای مدر روشیتـأث یبررسـ

افتند که یهرز مزرعـه ذرت در هایب و تنوع علفیترک
ستم یهای هـرز در سعلف ن تراکم و وزن خشکیکمتر

-ن امر را دفن علفیل ایدل هاآنآمد.  دستبهشخم مرسوم 

توسط شخم  هاآنهای حساس ستمیهرز و نابودی مر های
 ایهب علفیمطالعه بخش عمده ترکن یان دانستند. در یسنگ

 همکاران و دل)خرم بود برگپهنهای هرز متعلق بـه گونه
2118.) 
ورزی که خاک مزرعه خاکهای بیدر سامانه 

-های هرز میگردد تجمع سطحی بذور علفدستکاری نمی

تواند موجب افزایش شکارگرها )پرندگان، جوندگان، 
حشرات( و تسهیل کردن دسترسی آنان به بذور شده که 

های هرز نتیجه آن کاهش این بذور و در نتیجه جمعیت علف
زی یا وردلیل عدم خاکبه (.2100)بلوبو و کاپلان  است

ورزی، بذرهای موجود بر سطح خاک به درون کاهش خاک
های هرز در خاک کاهش خاک وارد نشده و بانک بذر علف

تواند که در بلند مدت می( 2100)نیکلز و همکاران یابد می
حفظ بقایای گیاهی در  موجب کاهش علفهای هرز گردد.

های خاکورزی حفاظتی موجب کاهش دمای متوسط سامانه
خیر در سبز شدن أشده و این ممکن است موجب تخاک 

( 2100)نیکلز و همکاران های هرز شود گیاه و بذور علف
این موضوع سبب افزایش توان رقابتی گیاه زراعی با 

 .شودهای هرز میعلف

بیشتر بودن وزن خشک و فراوانی  محققین بیان نمودند
ورزی حفاظتی نسبت به های هرز در سامانه خاکعلف
های به دلیل عدم حذف کلیه علف لاًورزی رایج احتماخاک

خاکورزی و در نتیجه بهبود شرایط برای هرز در زمان کم
)میرزاوند و  های هرز باقیمانده بوده استرشد علف

 (.2101همکاران 

دار و نقش یپا یت روزافزون کشاورزیبا توجه به اهم
 ین پژوهش با هدف بررسیاد محصول سالم، یآن در تول

 یورزمختلف خاک یهاروشو  یشیکشت مخلوط افزا اثر
مختلف  یالگوها یابیهرز و ارز یهات علفیجمع یایبر پو

 هرز انجام گرفت. یهاعلفک یاکولوژت یریکاشت جهت مد
 

 هامواد و روش
 0389-88و  0381-89 یسال زراع دو یطش یآزمان یا

 06 جغرافیایی طول با ایلام دانشگاه یقاتیتحق مزرعه در
 و درجه 33 جغرافیایی عرض و یشرق دقیقه 29 و درجه

انجام  متر 0010 دریا سطح از ارتفاع و یشمال دقیقه 31
 لتیسش را یج آزمون خاک، بافت خاک محل آزمایگرفت. نتا
ش در یخاک محل آزما یهایژگینشان داد. و یلوم رس
 یدو سال زراع یمتوسط بارش طآمده است.  0جدول 

بود )شکل  یمتر در سال زراعیلیم 600و  0101ب یترتبه
های خرد شده در قالب طرح کرت صورتبهش یآزما(. 0
-در سه تکرار انجام شد. خاک یکامل تصادف یهاه بلوکیپا

 یورزدر سه سطح، خاک یعامل اصل عنوانبه یورز
 یو الگوها یورزکخابیو حداقل  یورزخاکمرسوم، 

 و مختلف کشت شامل کشت خالص گندم، شبدر، ماشک
، شبدردرصد  01درصد گندم+  011 یشیافزامخلوط کشت 
 ماشکدرصد  01درصد گندم+  011 یشیافزامخلوط کشت 

در نظر فاکتور فرعی  عنوانبهو عدم کشت گیاه زراعی 
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 21زان یمبه گندم رقم بهاراناز کشت  یبراگرفته شدند. 
 رقم ایرانیشبدرو بذر مصرفی گیاهان مترمربع گرم در 

در کشت خالص ای رقم مراغه خوشهماشک گل و هفت چین
و متناسب با مترمربع گرم در  چهار و هفتترتیب ها به آن

در هر دو شیوه کشت مرسوم منطقه در نظر گرفته شد. 
سازی و شخم زمین در اواسط مهرماه بر سال، آماده

رزی حداقل و بدون وورزی متداول، خاکاساس خاک
ورزی متداول از ورزی انجام گردید. برای انجام خاکخاک

صورت کامل های متداول و مرسوم منطقه که بهدستگاه
دهند، استفاده شد. زمین پس از ورزی را انجام میخاک

گاورو شدن در آغاز با گاوآهن برگرداندار شخم و پس از 
زده شد. در  ها دو بار دیسککردن کلوخهآن برای نرم

ورزی حداقل، زمین با استفاده از گاوآهن قلمی روش خاک
درصد از بقایا گیاهان  31که حداقل طوریشخم زده شد به

روی سطح خاک باقی مانده و بقیه با خاک مخلوط شدند. 
ورزی نیز کشت بدون شخم صورت در روش بدون خاک

 ات کاشت تمامیعمل یورزبعد از اعمال سطوح خاکگرفت. 
با دست در هفته دوم آبان ماه  زمانهم طوربهاهان یگ

متر سه و طول دو به عرض  یهادر کرتصورت ردیفی به
اهان فاصله خطوط از یانجام شد. در کشت خالص تمام گ

مربوط به کشت  یهامتر بود و در کرتیسانت 21هم 
کاشته شدند و  هالگومن خطوط گندم، ی، بیشیمخلوط افزا

 متر در نظر گرفته شد.سانتی 01کاشت فاصله خطوط 

 

 

 
 

  متری خاک(سانتی 3-33خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش )عمق  -1جدول 

 نیتروژن کل
 (%) 

 جذبپتاسیم قابل
(ppm) 

 جذبفسفر قابل
(ppm) 

ماده آلی 
(%) 

 اسیدیته
 الکتریکیهدایت 

(1-m.dS) 
 زراعی سال

02/1 66/396 91/01 30/2 96/1 06/1 89-0381 

08/1 69/338 02/3 18/3 18/9 31/1 88-0389 

 

  
 1391-91و  1391-99طی دو سال زراعی دمای حداقل، دمای حداکثر، دمای متوسط و میزان بارندگی در طول دوره رشد  -1شکل 
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آبیاری بر اساس نیاز آبی گیاهان و شرایط اقلیمی متناسب 
 با سیستم کشت رایج منطقه انجام گرفت.

 زهر یهاعلف یگونهها یتجمع یریگاندازه منظوربه
از  دهتفاـسا اـبگندم  یریدر مرحله ش یبردارنمونه

 کمارـت شد. انجام سانتیمتر 01×01 داـبعا هـب تیادراوـک
یزان مسپس د. ین گردییتعک گونه یبه تفک  زرـه یاـهفـعل

 ل محاسبهیذ روابطهرز با استفاده از هایای علفتنوع گونه
 (.2113بوث و همکاران گردید )

 

 

H (Shannon and Wiener indexنر )یو -( شاخص تنوع شانون0) رابطه
/
= -∑ [Pi Ln(Pi)]s

i=1  

=Ĥ (Brillouin indexن )ییلوی( شاخص تنوع بر2) رابطه
1

N
 log (

Ni

n1!n2!n3!…
) 

=Ep (Evenness index) یکنواختی( شاخص 3) رابطه
H

Ln (S)
 

=R (Margalef index( شاخص مارگالف )0) رابطه
S−1

Ln(N)
 

∑=D (Simpson dominance indexمپسون )یت سی( شاخص غالب0) رابطه [
ni (ni−1)

N(N−1)
]s

i=1  

 

 

تعداد افراد مربوط  inتعداد کل افراد،  N، روابطن یکه در ا
تعداد گونه،  Sام،  iافراد گونه  ینسب یفراوان i ،iPبه گونه 

1-D مپسون و یشاخص تنوع سR باشد.یشاخص غنا م 
 ارافزنرمبا استفاده از  یستیتنوع ز یهار شاخصیمقاد

Past ها، ابتدا از تجزیه واریانس داده قبلد. یدن گرییتع
ها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نرمال بودن داده

یکنواختی واریانس خطاهای آزمایشی با استفاده از آزمون 
ش با یآزما یهاداده یه آماریتجز .بررسی گردید بارتلت

ها با آزمون چند نیانگیسه میو مقا SAS ver. 9.1افزار نرم
و  دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام شد یادامنه

 MS Excel 2010 افزارم نمودارها از نرمیجهت ترس
 متقابل اثرات بودن دارمعنی به توجه با د.یاستفاده گرد

 دهیبرش ،(کاشت یالگو ×یورزخاک ×سال) گانهسه
 روش به هامیانگین مقایسه و سال اساس بر متقابل اثرات

Lsmeans تابع . گرفت صورت درصد پنج احتمال سطح در
هرز غالب و هایتشخیص برای تعیین و شناسایی علف

های مختلف بر اساس تراکم در الگوهای مختلف رابطه گونه
ورزی در دو های مختلف خاککشت مخلوط تحت سامانه

صورت جداگانه و بر به 0381-89و  0386-81سال زراعی 
مقدار توابع  اساس روش گام به گام صورت گرفت و

تشخیص استخراج شده برای هر گروه و رسم نمودار تابع 

( 21)نسخه  SPSS افزارتشخیص در سال دوم با نرم
 محاسبه گردید.

 

 ج و بحثینتا
 یو الگو یورزمختلف خاک یمارهایدر سال اول در ت

هرز گونه علفسه و  سالهکیهرز گونه علف 20کاشت 
. دیمشاهده گرد یاهیخانواده گ 01چندساله متعلق به 

هرز و علفگونه  نُهبا  (Poaceaeان )یگندمخانواده 
 (Brassicaceaeبو )( و شبFabaceae) لگوم یهاخانواده

 یهان خانوادهیترگونه علف هرز متنوع چهارهر کدام با 
هرز  یهاش علفیعلف هرز بودند. در سال دوم آزما

خانواده بودند که در  00مشاهده شده در مزرعه متعلق به 
 هالگومگونه علف هرز و 01با  (Poaceaeان )یگندمان ین میا
(Fabaceae ) از بیشترین تنوع گونه علف هرز  چهاربا

هرز  یهاعلف یشیکل رویساز نظر  .برخوردار بودند
سه هرز چندساله با  یهاگونه نسبت به علف 20با  سالهکی

 که ییاز آنجابرخوردار بودند.  یشتریب یگونه از فراوان
ر یت تکثیو قابل یابیتوان باز یدارا سالهکیهرز  یهاعلف
 اهانیبا گ یمشابه یهایژگیب بوده و ویع بعد از تخریسر

( 2119 همکاران و )لوسوسووادارند  سالهکی یزراع
  یزراع  یهانظام  در بوم که   است  انتظار قابل  نیبنابرا
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بالاتر از  مراتببهها ن گونهیا یو تراکم نسب یفراوان
در ، ینسب یبر اساس فراوان باشد. چندساله یهاگونه

هرز یهامتداول، در سال اول علف یورزسامانه خاک
 01، 02ب با یبه ترت یگنجشککله و یولاف وحشیجودره، 

هرز غالب مشاهده یهاعنوان علفبه یدرصد فراوان 33/8 و
به  مربوط ینسب ین فراوانیشتریز بیدوم نشدند. در سال 

. ندبود یولاف وحشی و یگلرنگ وحش هرزیهاعلف
، ییچک صحرای، پ(ی)دگرگل گندم ومیتلوانهترهرز یهاعلف
در هر دو سال  ازداریو جوپ یخردل وحش یتاتار ،لکیغرب

ن در سال اول یمتداول وجود نداشتند. همچن یورزدر خاک
و در سوزن چوپان  و ماستونکامستک، یگهرز یهاعلف
متداول  یورزدر سامانه خاک یونجه و جوزراعیدوم سال 

 (. 2 مشاهده نشدند )جدول
هرز جودره در سال ورزی حداقل، علفتحت سامانه خاک

درصد فراوانی نسبی،  00/8و  00/00ترتیب با اول و دوم به
هرز را به خود اختصاص داد. در هایبیشترین جمعیت علف

هرز یولاف وحشی، هایسامانه در سال اول، علف این
هرز گلرنگ وحشی سر و در سال دوم علفبهماشک و شاخ

های بعدی قرار گرفتند. از نظر فراوانی نسبی در رتبه
هرز پیچک صحرایی، خردل وحشی و جوپیازدار هایعلف

ورزی حداقل دیده نشدند. همچنین در سال در سامانه خاک
، جوزراعی، غربیلک، پهنبرگهرز ماشک هایاول، علف

قلیانک، ماستونک، سوزن چوپان و در سال دوم، 
(. 2هرز تاتاری و یونجه وجود نداشتند )جدول هایعلف

هرز هایعلفدر سال اول  ورزیخاکتحت شرایط بی
و  01، 00/02ترتیب با بهوحشی و یولاف راختی، بیجودره

یولاف وحشی با  و در سال دوم جودره ودرصد  28/8
بیشترین درصد  01و  20/00 ترتیبفراوانی نسبی به

هرز شناسایی های علفهرز را در بین گونهجمعیت علف
هرز جو زراعی، غربیلک، قلیانک و سوزن ند. علفشده داشت

ه مشاهد ورزیخاکچوپان در هر دو سال در شرایط بی
هرز ماستونک، هاینشدند. همچنین در سال اول علف

گندمی و دگرگلو  پهنبرگوپیازدار، آجیل مزرعه، ماشک ج
صحرایی، تاتاری و خردل هرز پیچک هایدر سال دوم علف

های در سامانه(. 2وحشی مشاهده نگردیدند )جدول 
افزایش فراوانی نسبی ورزی حفاظتی و متداول خاک
دهنده سازگاری این گونه با هرز جودره احتمالاً نشانعلف

شرایط رشد و مساعد بودن شرایط اقلیمی، خاک و مدیریت 
جودره دارای تنوع ژنتیکی باشد. مزرعه برای رشد آن می

هرز سمج و مهاجم مزارع گندم هایاست و یکی از علف
رایج توصیه شده های کشباشد که اکثر باریک برگمی

برای مزارع گندم قادر به کنترل کامل آن نیستند )موسوی 
 ورزیخاک مختلفهای روشدر بررسی محققین  (.2108

گاوآهن بیان نمودند که  گندم مزارع در جودره مدیریت بر
دار موجب دفن بذرهای جودره ریزش کرده و برگردان

افزایش  دلیلبه و های خاک شدیهلاها درافزایش دوام آن
وزن خشک و ورزی کامل، تراکم تراکم بانک بذر در خاک

 (.2101)جمالی و احمدوند  جودره نیز افزایش یافت

های دهد، هر ساله از کل بانک بذر علفها نشان میبررسی
 زنندجوانه می (درصد 0کمتر از )هرز، درصد بسیار کمی 

 انبوه بذر جودره در هبا ذخیر(. 2102)شوت و همکاران 
 یابد.می خاک، مشکل آلودگی مزرعه پیوسته ادامه

ها نشان داد که اثر بررسی نتایج تجزیه مرکب داده      
 ×یورزخاکی، الگوی کاشت، اثر متقابل ورزخاکتیمار 

های هرز الگوی کاشت بر تراکم علف ×الگوی کاشت و سال
اثرات دوگانه دار بود. سال، الگوی کاشت، معنی
 یتأثیرالگوی کاشت  ×الگوی کاشت و سال ×یورزخاک
 .(3)جدول  هرز داشتهایدار بر تعداد گونه علفمعنی
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 طی دو سالهرز هایهای تنوع علفبر شاخصورزی و الگوی کاشت تجزیه واریانس مرکب اثرات خاک -3جدول 
 1391-91و  1391-99 زراعی 

 میانگین مربعات
درجه 
 آزادی

 
شاخص  منابع تغییر

 یکنواختی

شاخص 
تنوع 

 بریلویین

شاخص 
غنای 

 مارگالف

شاخص 
 -شانون
 وینر

شاخص 
غالبیت 

 سیمپسون

تعداد گونه 
 هرزهایعلف

تراکم بوته 
 هرزهایعلف

1/1091ns 1/1823ns 2/9010ns 1/8331ns 1/1198ns  10/110ns 303ns 0 سال 

1/1101ns 1/2290ns 1/0298ns 1/2318ns 1/1066ns 3/800ns 0110ns 2 بلوک 

1133/1 3122/1  3100/1  3263/1  1028/1  130/03  سال× تکرار 2 00310 

2683/1 ** 1100/0 ** 6863/1 ** 2800/0 ** 0120/1 ** 1/110ns 020909** 2 ورزیخاک 

0800/1 * 6066/1 ** 1/0211ns 1011/1 ** 1812/1 ** 0/009ns 0028ns 2 ورزیخاک× سال 

1233/1 1333/1  1008/1  102/1  1090/1  210/0  خطای اصلی 9 6818 

1063/1 * 3808/0 ** 9630/0 ** 2002/0 ** 1090/1 * 010/018  الگوی کاشت 0 **280332 **

1/1021ns 0800/1 * 1/2031ns 1/2101ns 1/1200ns 309/9  الگوی کاشت× ورزیخاک 01 **9031 *

1/1161ns 9100/1 ** 1120/0 ** 8000/1 ** 1168/1 ** 082/32  الگوی کاشت ×سال 0 **33236 **

1/1098ns 1/0103ns 1/0102ns 1/0196ns 1/1200ns 3/110ns 2010ns 01 الگوی کاشت× ورزیخاک ×سال 

1212/1 1822/1  0300/1  0119/1  1001/1  910/3  خطای فرعی 61 2133 

086/20 12/08  660/20  193/21  000/03  210/22  60/20  (%) ضریب تغییرات - 

 می باشد. دار: غیر معنیns؛   0و  0دار در سطح احتمال ترتیب معنی: به**، *
 

 
 ترکیب تیماری های هرز تحت اثربررسی تراکم علف

کشت مخلوط الگوی کاشت نشان داد که با ی ورزخاک
موجب کاهش تراکم بوته  هالگوم و افزایشی گندم

د. میزان کاهش تراکم بوته وشیمهرز هایعلف
 + شبدرو گندم+ ماشک هرز در الگوی کاشت گندمهایعلف

 88/60و  12/91ترتیب  ورزی بهخاکبیتحت شرایط 
 10/11 و 61/80ورزی حداقل شرایط خاکدر درصد 

 93/11و  10/91 ورزی متداولدرصد و تحت شرایط خاک
پژوهشگران دیگر نیز نشان دادند که  (.2بود )شکل درصد 

کشت مخلوط کـاهش  یهاهرز در سامانه یهاهجوم علف
الگوهای کشت افزایشی  (.2101 همکاران و کومار) یابـدمـی

هرز در هایماشک و شبدر با گندم باعث کاهش تراکم علف
با توجه به افزایش  ورزی شدند.های مختلف خاکسامانه

های اکولوژیکی یانهآش ،مخلوطتنوع گیاهان در کشت 
 و با جذب بیشتر اشغال شده یاصل بیشتری توسط گیاهان

 کاهش دسترس، باعث کاهش رشد و در نتیجه منابع قابل
 گیتا و همکاران .شدندهرز هایجمعیت و تراکم علف

کردند که کشت مخلوط نیشکر با حبوبات  گزارش (2100)
ی هرز در بین هاعلفگیر در تراکم باعث کاهش چشم

  .دوشیمی نیشکر هابوته
+ ماشک الگوی کاشت گندمورزی، های خاکدر سامانه

هرز داشت. هایبیشترین تأثیر را در کاهش تراکم علف
توده و ارتفاع ماشک باعث احتمالاً بیشتر بودن زیست

 +گندمهرز در مقایسه با الگوی کشت هایکاهش تراکم علف
ها ارائه نشده است(. کشت خالص شده است )داده شبدر
ورزی بیشترین تراکم خاک مختلف هایدر سامانه شبدر
هرز را داشت. با توجه به بیشتر بودن تراکم علف
رسد این نظر می، بهشبدرهرز در کشت خالص هایعلف

 هرز دارد. هایتری در برابر علفگیاه رشد ضعیف

هرز در هایراکم علفبیشترین ت در مطالعه حاضر
های چندی در گزارش. مشاهده شد.  ورزیخاکبیسامانه 

های هرز در سامانههایمورد افزایش تراکم علف
 2118 همکاران و )دمجانوواورزی حداقل وجود دارد خاک

ی ورزخاکچون (. 2103 همکاران و مونتانیا و سانتین
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ی هرز مطرح است، کم هاعلفیک روش مهار  عنوانبه
-ی هرز میهاعلفکردن یا حذف آن سبب افزایش جمعیت 

بررسی اثر در  (.2111اندرو  مک و )اُدونووانشود 
های هرز گندم زمستانه های شخم بر روی علفسیستم

ی هرز تحت تأثیر سامانه هاعلفکه توزیع  مشخص شد
ی متداول ورزخاکی قرار گرفته و در سامانه ورزخاک

ی ورزخاکهرز کمتر از سامانه های جمعیت علف
نتایج (. 2109)وونیاک  یافته و تیمار علف کش بودکاهش

نشان داد با گذشت زمان با انجام عملیات بی خاکتحقیقات 
ورزی رایج و کم خاکورزی تراکم ورزی نسبت به خاک

درصد افزایش یافت،  61علفهای هرز چندساله بیش از 
درصد  01علفهای هرز یکساله را حدود که تراکم  درحالی

 (.2101)میرزاوند و همکاران  کاهش داد
ورزی خاکهای هرز در تیمار بیشترین تعداد گونه علف

و سیستم بدون کشت گیاه زراعی مشاهده گردید. حداقل 

ی ورزخاککشت مخلوط گندم+ ماشک در همه سطوح 
را  های هرزیر را بر کاهش تعداد گونه علفتأثبیشترین 

ی هرز در الگوی هاعلفداشت. میزان کاهش تعداد گونه 
ی، ورزکخاهای بیکشت گندم+ ماشک در سامانه

 01/06ترتیب ی مرسوم بهورزخاکو ورزی حداقل خاک
ماشک به علت رشد درصد بود.  38/00و  21/10درصد 

ی هرز و هاعلفاندازی بر یهساسـریع، ارتفاع بلند و 
مـواد دگرآسـیب به ریزوسفر همچنین ترشح برخـی 

( قابلیت بالاتری در کنترل 2110همکاران  و )کوبایاشی
محققین دیگر نیز گزارش نمودند که  .ی هرز داردهاعلف

ساله و چندساله ی هرز یکهاعلفی و سبز شدن زنجوانه
ای به میزان زیادی تحت تأثیر کاشت ماشک گل خوشه

 (. 2101 همکاران و )میسچلر یابندکاهش می

 
 

 

 
دار ورزی. حروف متفاوت بیانگر اختلاف معنیو خاک کاشت یالگوهاتراکم علف هرز تحت تاثیر ترکیب تیماری میانگین  -2شکل 

  درصد است.پنج براساس آزمون دانکن در سطح احتمال 
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  زراعی سال دوطی هرز هایهای تنوع علفبر شاخصورزی اثرات خاک -4 جدول

زراعی سال  شاخص غالبیت سیمپسون ورزیخاک 
 -شاخص شانون

 وینر
 تنوع شاخص

 بریلویین
 یکنواختی شاخص

89-0381 
 1/301ab 0/091cd 0/006cd 1/660a ورزیخاکبی

 1/201bc 0/010c 0/010c 1/683a ورزی حداقلخاک

 1/310ab 0/060c 0/010c 1/690a ورزی متداولخاک

88-0389 
 1/388a 0/300d 0/282d 1/000b ورزیخاکبی

 1/228bc 0/930b 0/113b 1/109a ورزی حداقلخاک

 1/018c 0/886a 0/992a 1/100a ورزی متداولخاک

 داری ندارند. ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختلاف معنیهای دارای حروف مشترک در هر ستون، بر اساس آزمون چند دامنهمیانگین

 

 × کاشت و اثر دوگانه سال ی، الگویورزخاک
بر  یداریمعن ریتأثکاشت  یالگو ×و سال  یورزخاک

-تیمار بی .(3)جدول  داشتندمپسون یت سیشاخص غالب

( را 301/1بیشترین شاخص غالبیت سیمپسون ) ورزیخاک
ی ورزخاکدر سال اول دارا بود هر چند اختلاف بین سطوح 

دار نبود. در سال دوم بیشترین و کمترین در این سال معنی
 ورزیخاکشاخص غالبیت سیمپسون در شرایط بی

مشاهده گردید ( 018/1ی متداول )ورزخاک( و 388/1)
ت ین شاخص غالبیشتریدر سال اول ب .(0)جدول 

و ( 082/1کشت مخلوط گندم و ماشک ) مپسون دریس
( 061/1) یاه زراعیعدم کشت گ ن مقدار آن دریکمتر

 نیب یداریاختلاف معندر سال دوم  یلمشاهده شد و
  .(0)جدول  وجود نداشتکاشت  یالگوها

 داراثرات معنییر تأثتحت  وینر -شاخص تنوع شانون
ی ورزخاک ×سالی، الگوی کاشت، اثرات دوگانه ورزخاک

در سال اول  .(3الگوی کاشت قرار گرفت )جدول  ×و سال 
 -شاخص تنوع شانونی از نظر ورزخاکهر سه سطح 

در یک گروه آماری قرار گرفتند هرچند بیشترین مقدار  وینر
 ی حداقل مشاهدهورزخاک( در سطح 010/0این شاخص )

ی ورزخاکشد در حالی که در سال دوم تفاوت بین سطوح 
ی متداول دارای بیشترین مقدار ورزخاکدار بود و معنی

( بود و پس از آن 886/0) وینر -شاخص تنوع شانون
بررسی  .(0)جدول  ( قرار داشت930/0ی حداقل )ورزخاک

 -شاخص تنوع شانونالگوی کاشت بر  ×سالاثر دوگانه 
 مقدار این شاخص در و کمترین نشان داد که بیشترین وینر

در شرایط عدم کشت گیاه زراعی و کشت  ترتیببه سال اول
. در سال دوم اختلاف مشاهده شدمخلوط گندم و ماشک 

 .(0)جدول  داری بین الگوهای کشت مشاهده نشدمعنی

م، و گند ماشکدر کشت مخلوط  یستیتنوع ز شیبا افزا
قرار  هرزیهاعلف اریدر اخت یکمتر یکیاکولوژ یهاچین

تنوع  یهاکاهش شاخص جهیگرفته است. در نت
با کشت خالص را در برداشته  سهیدر مقا هرزیهاعلف

تنوع  یهاکاهش شاخص زیمطالعات ن ریاست. سا
با کشت خالص  سهیمقا ردر کشت مخلوط د هرزیهاعلف

و کوچکی و  2121یی سیدی و حمزهگزارش دادند )
( با مطالعه 2100و همکاران ) ی(. کوچک2100کاران هم

 نریو -گندم و کلزا کاهش شاخص شانون یچندکشت
ا کلز یکشتبا تک سهیدر کشت مخلوط در مقا هرز،یهاعلف

شاخص تنوع  زانیم نیشتریمحققان ب نیگزارش کردند. ا
 زانیم نی( در کشت خالص گندم و کمتر96/1) نریو -شانون

کلزا،  فی+ دو ردندمگ فی( در کشت مخلوط دو رد66/1آن )
محققان گزارش کردند که با افزایش  نیمشاهده کردند. ا

 ها با کاراییها بین گونهتنوع، تخصیص منابع و توزیع آن
بیشتری صورت گرفته که این امر منجر به کاهش تعداد و 

هرز شده که در نهایت کاهش شاخص شانون هایتنوع علف
 (.2100و همکاران  یا به دنبال داشته است )کوچکر
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 1391-91 و 1391-99 زراعی سال دوطی هرز هایهای تنوع علفشاخصاثرات الگوهای کاشت بر  -5جدول 

سال 
 زراعی

 الگوی کاشت
 تراکم

 هایعلف
 هرز

تعداد گونه 
 هرزهایعلف

 شاخص
 غالبیت

 سیمپسون

 شاخص
 -شانون
 وینر

 غنای شاخص
 مارگالف

 تنوع شاخص
 بریلویین

89-0381  

 009/22a 03/00a 1/061c 2/183a 0/808a 2/131a عدم کشت گیاه زراعی

 201/19cd 01/00bc 1/202bc 0/111ab 0/680abc 0/680b شبدرکشت خالص 

 006/22ef 0/19e 1/300b 0/321c 1/868e 0/200c ماشککشت خالص 

 218/33cd 8/61bc 1/220bc 0/908ab 0/611abc 0/109b کشت خالص گندم

 30/06h 2/61f 1/082a 1/689d 1/011f 1/618d + ماشک کشت مخلوط گندم

 80/06g 6/33e 1/266bc 0/031bc 0/080de 0/009bc + شبدر کشت مخلوط گندم

88-0389  

 308/06b 00/22b 1/216bc 0/111ab 0/101abc 0/100b عدم کشت گیاه زراعی

 230/22bc 01/33bc 1/211bc 0/109ab 0/130abc 0/611b شبدرکشت خالص 

 063/06de 01/33bc 1/200bc 0/923ab 0/901ab 0/112b ماشککشت خالص 

 210/98cd 8/00bc 1/312b 0/610b 0/660abc 0/010b کشت خالص گندم

 018/22fg 1/00de 1/208bc 0/623bc 0/011cd 0/083bc + ماشک کشت مخلوط گندم

 063/06de 9/00cd 1/201bc 0/102b 0/020bcd 0/610b + شبدر  کشت مخلوط گندم

 داری ندارند. ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختلاف معنیهای دارای حروف مشترک در هر ستون، بر اساس آزمون چند دامنهمیانگین

 
 ×سالکاشت و اثر دوگانه  ی، الگویورزخاکاثر 

 دار بودیمعننیز  یکنواختیشاخص  یبر رو یورزخاک
 یکنواختین مقدار شاخص ی. در هر دو سال کمتر(3)جدول 
ن شاخص یشتریمشاهده شد و ب یورزخاکیبط یدر شرا

حداقل و در سال دوم  یورزخاکدر سال اول در  یکنواختی
البته سطوح  (0)جدول  ده شدیمتداول د یورزخاکدر 

دار یدر سال اول فاقد اختلاف معن یورزخاکمختلف 
 یالگوهرز در  یهاعلف یکنواختین شاخص یشتریببودند. 
 دستبه( 12/1) ماشک +و گندم (13/1) شبدر +گندم کاشت

اه یط عدم کشت گیدر شرا یکنواختین شاخص یکمتر ؛ وآمد
سه یکه در مقا دیمشاهده گردو کشت خالص شبدر  یزراع

نشان درصد کاهش  90/01شبدر  +با کشت مخلوط گندم
 ن مطلب استیا یایآمده گو دستبه یکنواختیر یمقاد دادند.

 +شبدر و گندم +کشت گندم یموجود در الگو یهاکه گونه
شت ک یر الگوهاینسبت به سا یشتریب یکنواختیماشک از 

ت ط کشیرسد در شراینظر من بهیبرخوردار بودند. بنابر ا
ت به یشتر بوده و غالبیشاخص ب یهاتعداد گونه مخلوط
بررسی  .افته استیها اختصاص از گونه یشتریتعداد ب

 هایعلف رقابت بر مخلوط کشت و حفاظتی ورزیخاک

ورزی کاهش یافته و کشت تیمارهای خاک هرزنشان داد که
-بیشترین مقادیر تراکم و بیوماس کل علفدارای  خالص

ورزی مرسوم و سیستم کشت خاک. ولی، بودندهرز های
هرز غالب مانند  هایمخلوط توانستند تراکم و بیوماس علف

-)سیدی و حمزه خروس، چسبک و پیچک را کاهش دهندتاج

شاخص  نیشتری( ب2106) اینیاحمدوند و حاج .(2121ئی 
جو  یپوشش اهیگ ماری( در ت91/1) هرزیهاعلف تیغالب

 افتهیکاهش یورزخاک یهاستمیدر س یقیتوأم با کنترل تلف
 شیآزما نیا جیگزارش دادند که با نتا ینیزمبیدر کشت س

 مطابقت دارد.
تحت اثر دار یمعنبطور نییلویشاخص تنوع بر

 ×سالکاشت و اثرات دوگانه  ی، الگویورزخاک
 یالگو ×کاشت و سال یالگو ×یورزخاک، یورزخاک

 ×سالاثر دوگانه  یبررس .(3)جدول  کاشت قرار گرفت
 و بیشترین نینشان داد که در هر دو سال کمتر یورزخاک

و  یخاکورزیدر ب ترتیببه نییلویشاخص تنوع بر
اثر  یبررس .(0)جدول  دیمتداول مشاهده گرد یورزخاک

 نیشتریکاشت نشان داد که ب یالگو ×یورزخاکمتقابل 
و حداقل  یورزخاکستم یدر س نییلویتنوع برشاخص 
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و در  یاه زراعیط عدم کشت گیمرسوم در شرا یورزخاک
اه یدر کشت خالص شبدر و عدم کشت گ یخاکورزیمار بیت

در  نییلویتنوع برن شاخص یمشاهده شد و کمتر یزراع
در هر  (.3)شکل  آمد دستبهکشت مخلوط گندم و ماشک 

ر د نییلویشاخص تنوع برن یش بالاتریآزما یدو سال اجرا
شاخص تنوع ن یو کمتر یاه زراعیگ ط عدم کشتیشرا

 در کشت مخلوط گندم و ماشک مشاهده شد نییلویبر
 .(0)جدول 

ای مارگالف بطور معنی داری تحت شاخص غنای گونه
 ×سالی، الگوی کاشت و اثر متقابل ورزخاکیر تیمار تأث

و  (330/0)کمترین  .(3)جدول الگوی کاشت قرار گرفت 

-ترتیب بیای مارگالف به( غنای گونه088/0)بیشترین 

ی ورزخاک آمد. دستبهی مرسوم ورزخاکخاکورزی و 
از نظر این شاخص در یک ورزی حداقل خاکمرسوم و 

الگوی کاشت گندم+ ماشک در هر دو گروه آماری بودند. 
 .(0)جدول  سال دارای کمترین شاخص غنای مارگالف بود

 های مختلفنتایج تابع تشخیص برای تمایز بین گونه
هرز در بین الگوهای کشت مخلوط تحت هایعلف

صورت ورزی در هر دو سال بههای مختلف خاکسامانه
طور که نشان داده شده است. همان 6جداگانه در جدول 

 درصد(  011شود در سال اول کل واریانس )مشاهده می

 

 

 

 
 ورزیون تحت شرایط مختلف خاکیلیاثرات الگوهای کاشت بر شاخص تنوع بر -3شکل 

 
توسط یک تابع بیان گردید. با توجه به ضرایب تابع 

عنوان توان این تابع را بهتشخیص استخراج شده می
هرز جودره هرز غالب جودره معرفی کرد. علفعلف

بیشترین ضریب تابع را به خود اختصاص داده است. در 
و  1/6، 8/98ترتیب به و سوم دوم ،تابع اول سهسال دوم 

 011س را توجیه کردند و در مجموع درصد از واریان 0/3

تابع بیان گردید. با توجه  سهوسیله این درصد واریانس به
توان تابع دوم به مقادیر توابع تشخیص استخراج شده، می

و تابع سوم را تابع هرز یولاف وحشی عنوان علفرا به
 (.6مشخص کرد )جدول آژیلوپ تائوشی 

هرز بدون کشت گیاه بر اساس تابع اول، تیمار علف
 ورزی بیشترین میزان این خاکزراعی تحت شرایط بدون
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مقادیر ویژه، درصد تبیین واریانس و ضرایب استاندارد شده حاصل از تجزیه تابع تشخیص برای تراکم  -6جدول 

 1391و  1391های ورزی طی سالهای مختلف خاکهرز در الگوهای کشت مخلوط تحت سامانههایمختلف علفهای گونه
 سال دوم

 

 سال اول
 هرزهای علفگونه

 تابع اول تابع اول تابع دوم تابع سوم
 کله کنجشکی -030/1 -130/1 -200/1 220/1

 شاخ به سر 012/1 002/1 -183/1 136/1

 بی تی راخ -108/1 180/1 191/1 -221/1

 جودره 111/0 868/1 -019/1 010/1

 یولاف وحشی -000/1 268/1 111/1 -068/1

 گلرنگ وحشی 208/1 103/1 -390/1 101/1

 زیرک -118/1 000/1 -220/1 -182/1

 ماشک معمولی 211/1 -332/1 -101/1 100/1

 پهنماشک برگ 003/1 -320/1 -123/1 -030/1

 چچم 082/1 -031/1 036/1 100/1

 جوموشی -222/1 -038/1 -002/1 -010/1

 پشمکیعلف -109/1 033/1 -108/1 200/1

 آلاله وحشی -068/1 -000/1 -183/1 101/1

 جغجغک -392/1 -101/1 -000/1 -120/1

 شقایق 136/1 -119/1 -191/1 169/1

 آجیل مزرعه 218/1 -019/1 -008/1 010/1

 آژیلوپس تائوشی 216/1 130/1 090/1 900/1

 خلر 038/1 -002/1 -132/1 -138/1

 ازمک -011/1 190/1 -188/1 116/1

 یونجه -102/1 -321/1 -110/1 -026/1

 گندمیدگرگل 183/1 021/1 -013/1 219/1

 گیامستک -016/1 -000/1 080/1 -099/1

 جو زراعی 133/1 106/1 -126/1 -108/1
 قلیانک 101/1 138/1 138/1 166/1
 تاتاری -162/1 - - -
 خردل وحشی 101/1 - - -
 پیچک صحرایی 101/1 - - -

 ماستونک - -100/1 -102/1 101/1

 جو پیازدار - -010/1 083/1 123/1

 سوزن چوپان - -119/1 -200/1 122/1

 غربیلک - 009/1 -100/1 -192/1

 سنگدانه وحشی - -000/1 192/1 -219/1

 مقادیر ویژه 131/9 290/62 609/0 308/2
 درصد واریانس 011 8/98 1/6 0/3

 درصد واریانس تجمعی 011 8/98 6/86 011
 آماره لامبدا 013/1 110/1 103/1 288/1

 داریسطح معنی 111/1 111/1 111/1 111/1
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هرز جودره( را به خود تابع )بیشترین تراکم علف

اختصاص داد و سپس کشت خالص گندم در شرایط بدون 
هرز جودره را ورزی بیشترین میزان تراکم علفخاک

تحت  شبدرو گندم+  ماشکداشتند. کشت مخلوط گندم+ 
ورزی حداقل کمترین ورزی متداول و خاکشرایط خاک

هرز یولاف وحشی و جودره را داشتند میزان تراکم علف
هرز یولاف هایتوان علف(. بر این اساس می0)شکل 

هرز غالب در مزرعه هایعنوان علفوحشی و جودره را به
ورزی حفاظتی معرفی کرد. غالب شرایط خاک گندم تحت

علت وحشی احتمالاً بههرز جودره و یولافیهابودن علف
با شرایط اقلیمی و خاکی مزرعه و عدم آنها سازگار شدن 

رعایت تناوب زراعی در منطقه است. همچنین کشت مخلوط 
باعث کاهش جمعیت  لگومای از خانواده گیاهان علوفه

هرز یولاف وحشی و جودره در سامانه هایعلف
رسد اقلیم نظر مید. بهورزی حفاظتی و متداول شخاک

منطقه و میزان بارندگی درفصل زراعی و همچنین عملیات 
ها در کشزراعی مانند شخم، کوددهی و کاربرد علف

 .غالبیت یک گونه نقش داشته است
 

 
اول و دوم در سال دوم. نمودار بای پلات حاصل از تابع تشخیص بر اساس توابع -4شکل   

TN(IC) ورزی؛ + گندم تحت شرایط بدون خاکشبدر: الگوی کشت مخلوطTM(IV) ورزی حداقل؛ + گندم تحت شرایط خاکماشک: الگوی کشت مخلوطTC(IV) :
: الگوی TM(IC)ورزی؛ + گندم تحت شرایط بدون خاکشبدر: الگوی کشت مخلوط TN(IC)ورزی متداول؛ + گندم تحت شرایط خاکماشکالگوی کشت مخلوط 

: کشت خالص TN(MV)ورزی متداول؛ + گندم تحت شرایط خاکشبدر: الگوی کشت مخلوط TC(IC)ورزی حداقل؛ + گندم تحت شرایط خاکشبدرکشت مخلوط 
ورزی تحت شرایط خاک ماشک: کشت خالص TC(MV)ورزی حداقل؛ تحت شرایط خاک ماشک: کشت خالص TM(MV)ورزی؛ تحت شرایط بدون خاک ماشک
 شبدر: کشت خالص TC(MC)ورزی حداقل؛ تحت شرایط خاک شبدر: کشت خالص TM(MC)ورزی؛ تحت شرایط بدون خاک شبدر: کشت خالص TN(MC)متداول؛ 

ورزی حداقل؛ : کشت خالص گندم تحت شرایط خاکTM(MW)ورزی؛ : کشت خالص گندم تحت شرایط بدون خاکTN(MW)ورزی متداول؛ تحت شرایط خاک
TC(MW)ورزی متداول؛ : کشت خالص گندم تحت شرایط خاکTN(W)ورزی؛ هرز بدون کشت گیاه زراعی تحت شرایط بدون خاک: علفTM(W)هرز بدون : علف

 ورزی متداول.خاک هرز بدون کشت گیاه زراعی تحت شرایط: علفTC(W)ورزی حداقل؛ کشت گیاه زراعی تحت شرایط خاک
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 کلی یریگجهینت

هرز در کشت گندم تحت یهاعلف تیجمع یبررس
دو سال نشان داد که  یط یورزمختلف خاک یهاسامانه

. بود یورزخاکیبهرز مربوط به یهان تراکم علفیشتریب
زان ین میحداقل و متداول کمتر یورزخاک یهاسامانه
ن شاخص تنوع یهرز را داشتند. کمتریهاعلفبوته تراکم 

شاخص تنوع  ،نریو -مانند شاخص تنوع شانون یاگونه
 و مارگالف یاگونه یغناو  یکنواختیشاخص ، نییلویبر
-یبدر سامانه زین مپسونیت سین شاخص غالبیشتریب

علت تراکم تواند بهیم ن امریامشاهده شد؛ که  یورزخاک
ن یط باشد. همچنین شرایجودره تحت اهرز ت علفیو غالب

 وگونه ، تعداد بوته نتایج این پژوهش نشان داد که تراکم
ر یهرز در کشت گندم تحت تأثیهاتنوع علف یهاشاخص

اه یرند. گیگیقرار م شبدرو  ماشککشت مخلوط با 
 هرز یهاعلف، توانست شبدرسه با یدر مقا ماشک یاعلوفه

 لکنتر ین برای. بنابراکنترل کند یشتریزان بیبه مرا 
 یورزط خاکیگندم تحت شرا یاه زراعیهرز در گیهاعلف

 اندتویم ماشکبا  یشی، کشت مخلوط افزاو متداول یحفاظت
توان به ین پژوهش میه گردد. از دستاوردهای ایتوص

سازگار با  یهانظامبوم یج جهت طراحیاستفاده از نتا
اشاره نمود.  یحفاظت یورزخاکست در سامانه یزطیمح

عنوان تواند بهکشت مخلوط می یجه کاربرد الگوهایدر نت
ها کشراهکاری اکولوژیکی، در جهت کاهش مصرف علف

 یحفاظت یورزخاک یهاتوسط کشاورزان در سامانه
در  یحفاظت یورزخاک یهاکار برده شوند. کاربرد روشبه
هرز یهاکنترل علف یراب کشت مخلوط یق با الگویتلف
 ز باشد.یدار نیپا یدر جهت کشاورز یتواند گام بزرگیم

 
 یسپاسگزار

لارس  محترم پروفسوراد تاس سندگان مقاله ازینو
مانه ین پژوهش صمیا یمشاوره در اجرا یآندرسون برا

خاطر علاوه از دانشگاه ایلام بهبه ند.ینمایم یتشکر و قدردان
دکتری تشکر و قدردانی  حمایت از انجام این رساله
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