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ارزیابی شاخصهای جمعیتی علفهایهرز غالب در حاشیه بوم نظام گندم و تأثیر علفکشهای
انتخابی گندم بر آنها
3

عین اله حسامی ،1محسن جهان 2و فرشاد ابراهیم پور

 -1گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی .شوشتر  .ایران
 -2دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 -3دانشیار دانشکده کشاورزی پیام نور .تهران .ایران
* ایميل نویسنده مسئولa.hesami@iau-shoushtar.ac.ir :

(تاریخ دریافت -1400/4/5 :تاریخ پذیرش)1400/4/20 :

چکیده

تنوع زیستی علفهای هرز حاشیه مزارع به عنوان یک عامل تأثیر گذار در پراکندگی و توزیع مکاانی آفاات و ه

ناین

میتوانند به عنوان گیاهان تله و یا زیستگاه مناسبی برای حشرات مفید باشند و محصول اصلی را در برابر آفات حفاظات
کنند .هدف از این تحقیق بررسی تغییرات تنوع زیستی علفهایهرز حاشیه بوم نظام زراعی گندم که تحت تأثیر کاربرد
علفکشها قرارگرفت .این آزمایش در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی در  4تکرار در مزرعه دانشاکده کشااورزی
شوشتر انجام گردید .تی ارها :آکسیال  450میلیلیتر در هکتار ،آکسیال  +لوگران اکسترا به ترتیب به میزان  450میلیلیتار
و  200گرم در هکتار ،آکسیال  650میلیلیتر در هکتار ،آکسیال  +لوگران اکسترا به ترتیب به میزان  650میلی لیتر و 200
گرم در هکتار ،تاپیک +گرانستار به ترتیب به میزان  1لیتر و  25گرم در هکتار ،آکسیال +گرانستار به ترتیب به میزان 450
میلیلیتر و  25گرم در هکتار ،آکسیال +گرانستار به ترتیب به میزان  450میلیلیتر و  25گرم در هکتار ،تی اره با وجاین و
شاهد بدون وجین بود .نتایج نشان داد ،تنوع زیستی علفهایهرز در حاشیه با ک ترین تراکم و وزنخشاک علافهارز
یونجه زرد یکساله ( )Melilotus officinalis Lدر تی ار با کاربرد علفکشهای آکسیال 450میلایلیتار +لاوگران اکساترا
 200گرم در هکتار و ک ترین تراکم و وزن خشک علفهرز خردل وحشای ( )Sinapis arvensis Lدر تی اار باا کااربرد
علفکشهای آکسیال 650میلی لیتر +لوگران اکسترا  200گرم در هکتار و ک ترین تراکم و وزن خشک علفهرز یوالف
وحشی( )Avena ludoviciana Lدر تی ار با کاربرد علفکشهای آکسیال 650میلیلیتار +لاوگران اکساترا  200گارم در
هکتار مشاهده شد .بنابراین با کاربرد و افزایش تأثیر گذاری علفکشهای آکسیال +لوگران اکسترا ،سبب کااهش تناوع
زیستی علفهایهرز در حاشیه بوم نظام زراعی نسبت به دیگر علفکشها شد .بیشترین مقدار شاخص شااخص تناوع
شانون-وینر بر اساس تراکم علفهایهرز ( در  0.25مترمربع) در تی ار با وجین  0/643و ک ترین آن در تی ار آکسایال
 +650لوگران  200با  0/397دیده شد .بنابراین با توجه به کاهش شاخص تنوع شاانون-وینار و تاراکم و وزن خشاک
علفهایهرز ،نگرانیهای ویژه ای در کاهش تنوع زیستی گیاهی حاشیه بوم نظام های زراعی بادلیل مصارف علفکاش
های شی یایی خواهیم داشت.
واژههای کلیدی :علفکش ،حاشیه ،علفهرز ،تراکم ،شاخص شانون-وینر
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افزایش تنوع گياهان در زیستگاههای حاشايه ماازارع

مقدمه

تنوع زیستی حاشيه مزارع به عنوان نوعی سپر ،که

باعث افزایش تنوع حشرا

میشودب

ویژگی مهم در ارزیابی پایداری شيوه های کشااورزی

توانایی علفهاایهارز بارای ساازگاری باا عملياا

است و کاهش تنوع زیستی یک نگرانی عمده جهاانی

زراعی بسيار زیاد است و اساتفاده از علافکاشهاا ،

علماای حاااکی از ن اساات

تنوع و حتی تراکم علفهایهرز در حال ازدیاد است

کشاورزی فشرده و استفاده سموم شايميایی از الالی

)(Fathollahzadeh et al., 2014ب علاافکااشهااا و

ترین عوامل کاهش تنوع زیساتی اساتب کااربرد بای

ا ورزی از مهم ترین عنالر کنترل علفهاایهارز

شمار علفکشها در بومنظامهای زراعی ،فعاليتهای

ماسااوخ ماایشااوندب وقتاای گسااترش متاوماات

کشاورزی و مدیریت علفهاایهارز را تاات تار ير

علفهایهرز به علفکشها در مياان باشاد ،لاذا باه

قرار میدهد و به روش های مختلف به از باين رفاتن

کااااارگيری روش کاااام ااااا ورزی و کاااااربرد

و کاااهش تنااوع زیسااتی کمااک ماایکنااد Mahdavi

علفکشهای کاهش یافته بهترین شيوه بارای کنتارل

).( Damghani et al., 2008

علفهایهرز و افزایش عملکرد گياهان الالی اسات

اسااتب بر اای تاتيتااا

بایشاک کشااورزی فشارده لاودگی خ و اا و
فرسااایش را افاازایش ماایدهااد امااا عمليااا
کشاااورزی ایاان ا اارا

مناسا

منفاای باار جامعااه گياااهی و

جانوری و مايط را کااهش مایدهادب الگاوی متناوع
چشماناداز کشااورزی از یریای ای ااد پناهگااههاای
یبيعی میتواند نابودی جامعه گياهی و جانوری را که
در نتي ه کشاورزی فشرده ای اد شده است را کااهش
دهد ))Nourbakhsh et al., 2016ب

علفهایهرز که جاز یینفاک باومنظاام راعای و
یبيعی میباشند در متياس وسيعی توساط کشااورزان
مدیریت و کنترل میشوندب به دليال حواور تاوام باا
ارقام زراعی که عملياا

اا ورزی یکساانی بارای

نها ان ام میشود ،علفهایهرز باا شارایط ساازگار
شده و بتا و رشد اود را در باومنظاام هاا توامين
میکنندب کااهش در تنااوع و سااا تار گياهااان باار
تناوع و فراوانی حشرا

تر ير دارد ( Kitahara et al.,

( Pfiffner et al., 2000) ، )2001.اعامم نمودناد کاه

)(Jamalzadeh, M., 2018ب

تنوع سا تار پوشاش گيااهی چشاماناداز ،نناای
جوامع علفهایهرز را تاات تار ير قارار مایدهادب
چشماندازهای کشاورزی با عمليا

کمتر ا ورزی

و مزارعی با سا تار موزایيکی که دارای پناهگااههاای
نيرزراعی مانند زمينهای حاشيهای ،نواحی علفزاری،
جنگل کاری های کوچک و زماينهاای بااتمقی مای
باشد نسبت به مناایتی کاه کشااورزی فشارده در ن
اجرا میشود تنوع ننیتری از جوامع علافهاایهارز
دارند ).(Ghorbani et al., 2015

بررسی توزیع گونهها نشان میدهاد کاه بيشاترین
ننا و تنوع جوامع گياهی در زیستگاههاای حاشايهای
دیده میشود که باه عناوان پناهگااه عمال مایکننادب
جایيکه توليد کشاورزی فشرده بيشتر است با افازایش
فشار انسان بر یبيعت من ر به بتای کمتار گياهاان در
این حالت میشودب علفکش تنوع گونهای را کااهش
داد ،بااا ایاان وجااود تاار ير احتمااالی ن کمتاار بااود و
همچنااين بسااتگی بااه ماااده مااو ر و انتخااابی بااودن
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علفکاش باين گوناههاا داشات )(Cairns, J. 1997ب

Astragalus ،Centureae virgata ،Salsola kali

مستتيمی بار روی گوناههاا

 squarrosusو  ) Carthamus oxyacanthaحاشاايه

دارند در حالی که بر ی دیگار باه یاور نيرمساتتيم

مزرعه مورد زمایش قرار گرفته و نتایج نشان داد کاه

باعث تغييراتی در جوامع گيااهی باه وسايله افازایش

پوشش گياهی از نظر شا ص ارتفاع و مااده شاک

گونههای بدون تر ير میشوندب در کل کاربر علفکش

کاهش قابل توجهی داشتهاندب گونههای گياهان جاوان

و اناراف ن از مزرعه و همچنين قطع پوشش گياهی

تر نسابت باه گياهاان مسان تاات تار ير و ساا تار

منفی بر تنوع گياهی داردب علفکشهای باعاث

پوشش گياهی تر ير منفی قرار گرفاتب تاا فالاله 10

بر ی علفکشها ا را

ا را

متری سمپاش از مال سمپاشای ،تاات تار ير تيماار

کاهش تنوع و گونهها شدندب
منفی بر تنوع جامعاه گيااهی

علفکشی مکپروپ بادليل باادبردگی باعاث کااهش

حاشيههای مزرعه می گذاردب اناراف علفکش از لبه

رشد علفهایهرز حاشيه و گياهان زراعی نير هدف

مزرعه بيش از ساه متار اساتب در کشااورزی مادرن

نيز تات تر ير علفکش در حاشيه مزرعه الالی کاه

طار ناابودی

گياه سوزی شدید و

لودگی علفکش ا را

بسياری از علفهاایهارز در معار
هستندب چنين گونههایی انل

در بانک بذر اا

در

اعمال تيمار شد بوده است ا را

مخرخ داشتند ()Guerrero et al., 2012ب

حاشيههای مزرعه یافت مایشاوند ( Pressey et al.,

بنابراین وجاود علافهاایهارز کاه بخشای از تناوع

)2004ب

زیستی بومنظامهای زراعی و یبيعی هستند ،اگار چاه

نوارهای سپری قادر به کنترل مواد شايميایی در ماال

به عنوان فا

کاربردشان هستندب جذخ مواد شيميایی توسط منطتاه

یيف وسيعی از ارگانيسم ها مانند ت زیاه کننادههاا ،

ریشهای گياهان بهترین راه برای دساتيابی باه اهاداف

شکارچيان  ،گرده افشانیها  ،و انگل ها مزایاای قابال

کيفيتی خ در چشماناداز کشااورزی اساتب اجارای

توجهی را برای سيستم زراعت ارائه میدهند (Cuhra

سيساتمهااای سااپری و مادیر

مناسا

مزرعااه هاام

معرفی میشوند اما نها باا حمایات از

)et al., 2015ب

کيفياات منطتااهای مااايط و هاام کشاااورزی پایاادار

باید توجه بيشتری باه سامت رویکردهاای جدیاد و

اکولوژیک را تومين میکند).(Taji et al., 2005

موفی موجود جهت حفظ و احيای حاللخيزی ا

علفکشها باعث کاهش پوشش گياهی حاشيه مزارع

و حفظ یک ما ول کشاورزی با پایدار ان ام شاودب

منفاای مسااتتيم در ا اار م اارف

حفظ تنوع زیستی گزینهای برای یک کشاورزی پایدار

علاافکااش باار روی گياهااان زراعاای هاام جااوار و

ماایباشااد ()Thies et al., 2011ب تنااوع زیسااتی

نيرمستتيم نيز

علفهایهرز حاشيه بوم نظام های زراعی تات تر ير

شاادندب کااه تاار يرا

علفهایهرز در سپر مزارع و ب ور
ا ارا

منفاای بار روی حشاارا

و گوناههااای پرنااده

داشتهاناد)(Mahmoudi et al., 2008ب بررسای ا ارا
سااه علاافکااش مختلااف (گليفااوزا

 MCPA ،و

مکوپروپ) بر پنج گونه گيااه ( ،Artemisia scoparia

علفکشها با فرمویسيونهای مختلف قرار میگيارد
)(Schutte G. 2003ب بنابراین هدف پاژوهش حارار،
بررساای شااا صهااای جمعيتاای و تنااوع زیسااتی

حسامی و ه کاران :ارزیابی شاخصهای ج عیتی علفهایهرز91 ...

 -5مخلوط تاپيک و گرانستار به ترتي

به ميزان

علفهایهرز حاشيه بوم نظامهای زراعی گندم در ا ر

کر

کاربرد علفکشهای شيميایی استب

 1ليتر و  25گرم در هکتار برای کنترل علفهایهارز
باریکبرگ و پهنبرگ

مواد و روشها

کر

این یرح پژوهشی در مزرعه موشای و پژوهشای
دانشااکده کشاااورزی شوشااتر بااا  4تکاارار در قال ا
بلااو هااای کاماال ت ااادفی ( )RBCDاجاارا گردیااد،
عمليا

کاشت گندم در تاریخ ذر ماه لور

گرفت

و هم زمان با مرحلهی پن هزنای گنادم در تااریخ دی
ماه عمليا

سمپاشی با استفاده از سمپاشی  CP3پشتی

– کتابی و نازل باد بزنی با فشار  2باار و متادار 350

 -6مخلوط کسيال و گرانساتار باه ترتيا

ميزان 450ميلیليتر و  25گرم در هکتاار بارای کنتارل
علفهایهرز باریکبرگ و پهنبرگ
کر

 -7مخلوط کسيال و گرانساتار باه ترتيا

علف های باریکبرگ و هرز پهنبرگ
کر

 -8تيمار بدون وجين علفهارز (کار

گنادم

بدون کاربرد علفکش)

ليتر خ در هکتاار (پاا از کااليبره کاردن) لاور
گرفتب برای جلاوگيری از باادبردگی مالاول علاف

کاربرد علفکش)

کش ،ایراف و دور تا دور هر کر

باه

ميزان  650ميلیليتر و  25گرم در هکتار بارای کنتارل

کر

با در نظر گارفتن

باه

 -9شاهد با وجين علفهرز (کر

گندم بادون

مشخصات طرح آزمایشی مورد استفاده

حاشيه تا  3متر در چهار یارف کار  ،توساط چهاار

 9واحد زمایشی (تيمار) مربوط به کشات گنادم هار

عدد تيره چوبی با  2متر یول و نوار نایلونی به ارتفاع

و  12ط کشت با

 2متر ،هر کر

زمایشی را ما ور و سپا عمليا

کدام با  3متر یول و  2متر عر

فالله طوط  15سانتی متار از یکادیگر ای ااد شاد

سمپاشی ان ام گردیدب

(مساحت هر واحد زمایش مرباوط باه گنادم  6متار

تيمارها به شرح زیر است:

مربع)ب فاللهی کر ها از یکدیگر  6متار و فالالهی

کر

 – 1کسيال به ميزان  450ميلایليتار در هکتاار

برای کنترل علف های باریکبرگ و هرز پهنبرگ
کر

 -2مخلوط کسيال و لوگران اکسترا باه ترتيا

به ميزان  450ميلیليتار و  200گارم در هکتاار بارای
کنترل علفهایهرز باریکبرگ و پهنبرگ
کر

 -3کسيال به ميازان  650ميلایليتار در هکتاار

برای کنترل علفهایهرز باریکبرگ و پهنبرگ
کر

 -4مخلوط کسيال و لوگران اکسترا باه ترتيا

بين تکرارها  6متر در نظر گرفته شد ( با مساحت کل
 3276متر مربع )ب
تهیه زمین

از ن اااا کاااه بررسااای تناااوع زیساااتی گيااااهی
علفهایهرز حاشيه مزارع و یا به ناوعی علافهاای
هرز گندم ،از اهداف اللی این تاتيای باود ،پايش از
هر کاری و با توجاه باه ساابتهی موجاود قسامتی از
مزرعه زمایشی که از وجاود تناوع و تاراکم مناسا
کاافی در دسات باود

به ميزان  650ميلیليتار و  200گارم در هکتاار بارای

علفهایهرز در ن ایمعاا

کنترل علفهایهرز باریکبرگ و پهنبرگ

انتخاخ گردیادب مزرعاهی زمایشای از دو ساال قبال
باالت یش بود و باه منظاور ان اام عملياا

مااده
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 48ساعت در ون با دمای  70درجه سانتیگراد

سازی زمين و قبل از کاشت ،ابتدا مزرعهی زمایشای

مد

هيرمکاااری و پااا از گاااو رو شاادن ،شااخم حااداقل

قرار گرفته تا کاممً شک و توسط یک ترازوی دقيی

توسط دیسک ان ام شدب

توزین گردیدندب
برای تعياين تناوع علافهاایهارز از شاا صهاای

روش و مراحل نمونهبرداری

جمعيتی علفهاایهارز رابطاه  1و  2باه ایان شارح

علفهایهرزحاشیه مزارع گندم

در این زماایش باه منظاور بررسای ميازان تار ير
علفکش بر علفهایهارز حاشايه مازارع گنادم دو
فاکتور شمارش علفهایهارز (در  0/25مترمرباع) و

مااسبه گردیدب
(رابطه :)1

𝑠

)𝑖𝑝(𝐻 = − ∑ 𝑝𝑖 ln

وزن شک علفهایهارز (گارم در  0/25مترمرباع)

𝑖=1

که در ن  Hشا ص شانون-وینار ( )H ≥ 0و pi = ni /

مااسبه گردیدندب

 Nمی باشد ،که  niتعداد افراد گونه  iام و  Nتعداد کال
شمارش علفهایهرز حاشیه مزارع گندم

جهت شمارش علفهایهرز با اساتفاده از پام
 0/25( 0/5×0/5مترمربع) تعداد گياهاان پهانبارگ و

افراد S ،تعداد گونههای موجودب
(رابطه :)2

باریکبرگ باه تفکياک شامارش گردیدناد و ساپا
ميانگين دو پم

جهت تعيين تعداد گياهان پهنبارگ

و باریکبرگ منظور گردیدب جهت تعيين گياهان بعاد
از سمپاشی ،این دو پم
در

ابت در نظر گرفتاه شاد و

رین مرحلهی ارزیابی( 30روز پا از سمپاشی)

∑𝑛1 DKi
n

= MFDKi

که در ن  : MFDKميانگين تراکم گونه  :DKi ، kتراکم
( تعداد بوته در  0.25متر مربع برای گونه  Kدر مزرعه
شماره  :n ،iتعداد مزارع مورد مطالعه بودب

شمارش گياهاان باقيماناده باه تفکياک پهانبارگ و

ت زیه واریانا با استفاده از نارم افازار مااری SAS

باریکبرگ ان ام شدب

ان ام گرفتب متایسهی مياانگينهاا از یریای زماون
دانکن در سطح  %5و نمودارها نيز به کمک نرم افازار

وزن خشک علفهایهرزحاشیه مزارع گندم

به منظور ارزیابی ا را
رفته در کر

تيمارهای علفکش بکاار

های گندم ،بر علافهاایهارز حاشايه

کر ها از پم هایی با  0/25مترمربع برای شامارش
و نمونه برداری علفهایهرز استفاده شد ،در

رین

 EXCELترسيم گردید ()Salehian et al., 2016ب
نتایج
تنااوع علاافهااایهاارز ( Melilotus officinalis
 )Sinapis arvensis L،Lو )Avena ludoviciana L

مرحلاااه ارزیاااابی ( 30روز پاااا از سمپاشااای)،

با بررسی داده ها مشخص شد ،متدار مياانگين تاراکم

علفهایهرز برداشت و در دا ال پمساتيک شاماره

گونه بيشترین در حاشيه تيمارهاای بااوجين و بادون

دار گذاشته و به زمایشگاه انتتال دادب در زمایشگاه به

وجااين ( بااا ميااانگين تااراکم گونااه  3.04و  )3.02و

حسامی و ه کاران :ارزیابی شاخصهای ج عیتی علفهایهرز93 ...

کمتاارین در تيمااار کساايال  +650لااوگران  ( 200بااا

تنوع علفهایهرز در مدیریت هاایی کاه کااهش یاا

ميانگين تاراکم گوناه  )0/77مایباشاد ( جادول )1ب

حذف علفکش هلی شيميایی به دنبال داشته باشاند،

بيشترین متدار شا ص شانون-وینار بار اسااس وزن

بایتر واهد باودب باا اجرایای روش هاای مادیریتی

شک نيز در تيمارهای با وجاين و بادون وجاين باا

تلفيتاای و کاااهش سااموم

علاافهااایهاارز ب ااور

 0.53و  0/522و کمترین ن در تيمار کسايال +650

شاايميایی و نيااز روش هااای تناااوخ زراعاای و نااوع

لااوگران  200بااا  0/31دیااده شاادب بيشااترین متاادار

می توان نالبيات گوناههاا را کاه

ا ورزی مناس

شا ص شانون بر اسااس تاراکم علافهاایهارز در

نتش مثبت در افزایش تنوع زیساتی مازارع و حاشايه

تيمار با وجين و بادون وجاين باا  0/651و  0/649و

بومنظامهای زراعی دارند را افازایش داد (Tappeser

کمترین ن در تيماار کسايال  +650لاوگران  200باا

)et al., 2014ب

 0/387مشاهد شد ()ALegere et al., 2005ب بناابراین

ب

جدول  -1ا ر علفکشها بر ميانگين تراکم گونه و شا ص شانون -وینرعلفهایهرز)(ALegere et al., 2005
تی ار

میانگین تراکم
گونه

شانون-وینر
وزن خشک

تراکم

آکسیال  450میلی لیتر

2.07b

0.471b

0.61a

آکسیال  650میلی لیتر

1.92b

0.482b

0.604a

آکسیال  +450لوگران 200

0.94d

0.356d

0.401c

آکسیال  +650لوگران 200

0.77d

0.31d

0.387d

تاپیک +1گرانستار 25

1.3c

0.450c

0.563b

آکسیال + 450گرانستار 25

1.27c

0.412c

0.542b

آکسیال + 650گرانستار 25

1.1c

0.405c

0.489c

تی ار بدون وجین

3.04a

0.522a

0.651a

شاهد با وجین

3.02a

0.53a

0.649a

جدول :2تجزیه واریانس تراکم انواع علفهایهرز پس از س پاشی
میانگین مربعات

درجه آزادی
منابع تغییر

خردل
یوالف وحشی

یونجه زرد یکساله

وحشی

تکرار

3

2/04 ns

0/4ns

0/63ns

تی ار علف کش

8

*13

*13/05

*15/03

خطا

24

0/62

0/46

0/71

22/87

24/2

22/7

ضریب تغییرات
 nsو ** به ترتي

نير معنی دار و معنی دار در سطح احتمال %1
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مقایسه اثر علفکش های بر تراکم (متربع) علف هرز یونجه

گرانستار و لوگران اکسترا از اانواده ساولفونيل اوره

زرد یکساله ) )Melilotus officinalis Lدر حاشیه مزارع

دارنادب

گندم

ا ر تيمار علفکش بر تراکم یون اهی زرد یکسااله در
حاشيه مزارع گندم در ساطح یاک درلاد معنای دار
بود(جدول)2ب بيشترین تراکم یون ه زرد یکساله بعاد
از تيمار بدون وجين مربوط به تيمارهای کسيال 450
و 650بود که با سایر تيمارها ا تمف معنیداری نشان
داد (جدول)3ب دیگر تيمارهاای علافکشای در یاک
گروه قرار گرفتند و در ميان نها تيمار کسايال +650
لااوگران اکسااترا بيشااترین تاار ير را در کاااهش تااراکم
یون ه زرد یکساله داشتب نتایج نشان داد که پهنبرگ
کشهای مورد استفاده از لااظ مااری دارای تفااو
معنیداری نيستند ولی علفکش لوگران اکسترا نتاش

بوده ولی از نظر ناوه عمل با همدیگر تفاو

چرا که علفکش گرانساتار بازدارناده بيوسانتز مياد
اسيدها بوده و سا ت پروتئين را دچار ا تمل میکند
ولی علفکش لوگران از رشاد و توساعه سالولهاای
مریستمی علفهای هرز جلوگيری میکند و باه ایان
یریی میتواند مو رتر از علافکاش گرانساتار رشاد
علفهایهرز پهنبرگ را کند و متوقف کندب اساتفاده
از علفکش گرانستار زمانی ماو ر اسات کاه گياهاان
پهنبرگ در مرحله  2تا  4برگی باشاند و باا افازایش
رشد گياه پهنبرگ از این مرحله به بعد تاا ير علاف-
کش گرانساتار کااهش مای یاباد (Narimani et al.,
)2001ب

بيشتری در کنترل یون هی زرد یکساله داشتب چناين
به نظر میرسد که باا توجاه باه ایان کاه علافکاش
جدول  :3اثر علفکش ها بر میانگین تعداد علفهایهرز در متر مربع بر علفهایهرز یونجه زرد یکساله  ،خردل وحشی و یوالف وحشی
تی ار

تراکم یونجه زرد

تراکم خردل وحشی

تراکم یوالف وحشی

یکساله

(بوته در مترمربع)

(بوته در مترمربع)

(بوته در مترمربع)
آکسیال  450میلی لیتر

9a±

5.4a±

4.3b±

آکسیال  650میلی لیتر

9.3a±

6.1a±

1.9c±

آکسیال  +450لوگران 200

2b±

2.7b±

3.8b±

آکسیال  +650لوگران 200

2.7b±

2.6b±

1.7c±

تاپیک +1گرانستار 25

4.3b±

3.7b±

3.8b±

آکسیال + 450گرانستار 25

3.7b±

3.8b±

4b±

آکسیال + 650گرانستار 25

3.8b±

3.8b±

2.3c±

تی ار بدون وجین

10.1a±

6.2a±

11.1a±

شاهد با وجین

10.11a±

6.1a±

11a±

حسامی و ه کاران :ارزیابی شاخصهای ج عیتی علفهایهرز95 ...
مقایسهی اثر تیمار علفکش کاربردی در مزارع گندم بر

بين تيمارهای مختلف از لااظ ا ر بار گيااه اردل

تراکم گیاه یوالف وحشی ( )Avena ludoviciana Lدر

وحشی در حاشيه مزارع گنادم ا اتمف معنایدار در

حاشیه مزارع

بين تيمارهای مختلف علفکش از لااظ ا ر بار گيااه
یویف وحشی در حاشيه مزارع گندم ا تمف معنای-
دار در سطح یاک درلاد مشااهده شاد (جادول)2ب
بيشترین تراکم یویف وحشای در حاشايه تيمارهاای
کاربرد کسيال به لور
به لور

الص در ميزان پایين و یاا

مختلط با ميزان پاایين مشااهده شاد و باا

تيمار تاپيک و گرانستار در یک ساطح تيمااری قارار
گرفتندب در ميان تيمارهای علفکشای تيماار کسايال
 +650لوگران بيشترین کاهش تراکم یاویف وحشای
حاشيه مزارع گندم را داشت (جدول)3ب نتاایج نشاان
دهندهی این است که ميزان استفاده شده کسيال 450
نسبت به ميزان 650در کاهش تراکم یاویف وحشای
در حاشيه مزارع گنادم تاا يرکمتری داشاتب از نتاایج
این زمایش چنين به نظر میرسد با توجه به این کاه
علفکشهای تاپيک و کسيال هر دو بازدارنده نزیم
 ACCASEهستند و ناوهی عمل یکسانی دارند ولی
استفاده مکرر علفکش تاپيک در منطته گيااه یاویف
وحشی یک متاومت نسبی باه ایان علافکاش پيادا
کردند و موجا

عادم کااهش مناسا

ایان گيااهی

وحشی در حاشيه مازارع گردیاد همچناين باه دليال
اینکه علفکش کسيال همراه با رونن مورد اساتفاده
قرار گرفتن احتمایً یکی از دییال ماو ر واقاع شادن

سطح یک درلد مشااهده شاد(جدول)2ب تيمارهاای
کسيال  450و  650در یک سطح و کمتارین تار ير را
در کاهش تراکم ردل وحشی در حاشيه مزارع گندم
داشتند در ميان تيمارهای علافکشای تيماار کسايال
 +650لوگران با کاربرد در مزاع تر ير بيشتر در کاهش
تااراکم ااردل وحشاای در حاشاايه ماازارع داشاات
(جدول)3ب نتاایج نشاان داد کاه علافکاش لاوگران
اکسترا عموه بر این کاه در متایساه باا گرانساتار در
مزارع گندم تفاو

معنیداری در کاهش تراکم ردل

وحشی در حاشيه مازارع نداشات ولای باه لاور
مو رتری این گياه وحشی را در حاشايه مازارع گنادم
کاهش دادب چنين به نظر میرسد که با توجه باه ایان
که علفکش گرانستار در مراحل ابتدای رشدی تاا ير
بيشتری بر روی گياهان پهنبرگ داردب نتایج نشان داد
تيمار کسايال در هار دو ميازان کااربردی در مازارع
گندم هم ردیف با تيمار بدون وجاين قارار گرفات و
نشان از بی تا يری بر کاهش ردل وحشی در حاشيه
مزارع گندم استب دیگار تيمارهاا کاه در ا اتمط باا
پهنبرگکشها بودند همگی در یک سطح و ا تمف
معنیدار با یکدیگر نداشتندب که نشان از تاا ير هار دو
پهنبرگکش است (.)Montezeri ., 2000
وزن خشک علفهایهرزحاشیه مزارع گندم

است ،ارافه کردن مویان و رونن گياهی تغليظ شاده

در این زمایش ،وزن شک علافهاایهرزحاشايه

در کاربرد علفکشهای پا رویشی باعاث افازایش

مزارع گنادم پاا از اعماال تيمارهاا انادازهگياری و

مختلف میگردد

ت زیه و تاليل شادب انادازه گياری وزن شاک باه

کاهش گياهان در موقعيت و حای
(.)Khan et al., 2003

مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف علففکفش در مفزارع

گندم بر تراکم گیاه خردل وحشفی()Sinapis arvensis L
در حاشیه مزارع گندم

تفکيااک نااوع علاافهااای هاارز لااور

گرفااتب
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جدول :4تجزیه واریانس وزن خشک علفهایهرزحاشیه مزارع گندم پس از س پاشی
میانگین مربعات

منابع تغییر

درجه آزادی

خردل وحشی

یوالف وحشی

یونجه زرد یکساله

تکرار

3

0/28ns

1/02ns

0/002ns

تی ار

8

* 75/1

* 21/98

* 0/159

خطا

24

0/61

0/3

0/008

17/98

22/1

20/39

ضریب تغییرات
 ** ، nsو * به ترتي

نير معنی دار و معنی دار در سطح احتمال  %1و %5

ب

مقایسه میانگین اثر تیمارهای علفکش کفاربردی در مفزارع

کاهش یون ه زرد یکسااله نداشاتند ولای تيمارهاای

گنففدم بففر وزن خشففک یونجففهزرد یکسففاله (Melilotus

دیگر به دليل ا تمیی که با پهنبرگکشهاا داشاتند

 )officinalis Lحاشیه مزارع گندم

بااين تيمارهااای مختلااف از نظاار مياازان وزن شااک
یون هی زرد یکساله در حاشيه مازارع گنادم پاا از
سمپاشای در ساطح یاک درلاد ا اتمف معناای دار
بود(جدول )4ب تيمارهای کسايال  450و  650ميلای-
ليتر در بين تيمارها کمترین ا ر کاهشای را داشاتندب از
ایاان رو بيشااترین وزن شااک یون ااه زرد یکساااله
مربوط به این تيمارها بود (جدول)5ب سایر تيمارها در
یک گروه قرار گرفتند در ميان تيمارهای علافکشای
تيمار کسايال +650لاوگران اکساترا دارای بيشاترین
تر ير را در کاهش داشتب نتایج بای نشان داد کاه باين
تيمارهااای کساايال  450و 650ا ااتمف معناایداری
وجود ناداردب ایان دو تيماار تاا ير مناسابی بار روی

دارای تر ير مناس تری در حاشيه مزارع گندم بودنادب
نتایج نشان دهندهی این است کاه تيماار علافکشای
کسيال در هر دو ميزان هيچ گونه ا ری برروی یون ه
زرد یکساااله در حاشاايه ماازارع گناادم نااداردب دیگاار
پهنبرگکشها هر چند که در یک گروه ماری قارار
گرفتند اما لوگران نسبت به گرانستار در حاشيه مزارع
بيشتر عمل کرده است چناين باه نظار مایرساد کاه
علفکش لوگران با توجه باه ایان کاه توانساته باود
کارایی بهتاری در کااهش تاراکم گياهاان پهانبارگ
نسبت به گرانستار داشته باشد لذا توانسته بود درلاد
وزن شک یون ه رد یکساله حاشيه مازارع گنادم را
به یور مو رتری پایين وردب

حسامی و ه کاران :ارزیابی شاخصهای ج عیتی علفهایهرز97 ...
جدول :5اثر تی ارهای مختلف علفکش بر تج ع ماده خشک یونجه زرد یکساله  ،خردل وحشی و یوالف وحشی
تی ار

وزن خشک

وزن خشک

وزن خشک

علف کش

یونجه زرد

خردل وحشی

یوالف وحشی

یکساله

(گرم در

(گرم در

(گرم در متربع)

متربع)

متربع)

آکسیال  450میلی لیتر

0.51a±

23.21b±

4.2b±

آکسیال  650میلی لیتر

0.46a±

24.81b±

1.32c±

آکسیال  +450لوگران 200

0.045b±

2.76d±

3.42b±

آکسیال  +650لوگران 200

0.058b±

2.27d±

0.98c±

تاپیک +1گرانستار 25

0.093b±

4.78c±

4.17b±

آکسیال + 450گرانستار 25

0.076b±

4.91c±

3.96b±

آکسیال + 650گرانستار 25

0.083b±

5.12c±

1.41c±

تی ار بدون وجین

0.58a±

25.21a±

9.89a±

شاهد با وجین

0.59a±

25.1a±

10.11a±

مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف علفکش کاربردی در

باریک برگ یویف وحشی داشتب در نتي اه تيماار

مزارع گندم بر وزن خشک گیاه یوالف وحشی( Avena

کسيال  + 650لوگران با کاربرد در مزارع گنادم ،در

 )ludoviciana Lدر حاشیه گندم

بين تيمارهای مختلف از نظر ميزان وزن شک گياه
یویف وحشی در حاشيه مزارع گندم پا از اعماال

حاشيهایان مازارع باه یاور کاهشای بار روی وزن
شک یویف وحشی عمل کردب

تيمار در سطح یک درلاد ا اتمف معنایدار باود
(جدول )4ب بيشترین وزن شک یاویف در تيماار

مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف علفکش کاربردی در

کساايال 450و مشاااهد شااد ،تيمااار کساايال +650

مزارع گندم بر وزن خشک گیاه خردل وحشفی( Sinapis

لوگران کاربردی در مزارع گنادم تار ير بيشاتری بار
گياه یویف وحشی در حاشيه مزارع داشات کاه باا
تيمار تاپيک و گرانساتار ا اتمف معنایدار داشات
(جاادول )5ب نتااایج نشااان داد کااه در کاااهش وزن
شک یویف در حاشيه مازارع ميازان 650کسايال
تا ير بيشتری نسبت به ميزان 450داشات و ا اتمف
معنیدار بودب به دليل استفاده بيش از حد علفکاش
تاپيااک در منطتااه و متاوماات نساابی گياااه یااویف
وحشی نسبت به این علفکش موجا

شاد تاا باا

تيمار کسيال با ميزان  650ا تمف معنی دار شاودب
علف کش لوگران که در ا تمل با کسيال در مزارع
کاربرد داشت ،مشاهده شد ا ر کاهشی بر روی گيااه

 )arvensis Lدر حاشیه گندم

بين تيمارهای مختلف از نظار ميازان وزن شاک
گياه ردل وحشی در حاشيه مازارع گنادم پاا از
اعمال تيمار در سطح یک درلد ا تمف معنای دار
بود(جدول)4ب تيمار کسيال  450و  650کمترین ا ر
کاهشی را داشاته از ایان رو بيشاترین وزن شاک
مربوط به این تيمارهای علفکشی در حاشيه مزارع
گندم بود (جدول)5ب کمترین وزن شک در حاشيه
در ميان تيمارهای علف کشی ميزان کسايال + 650
لوگران و کسيال  +450لوگران کاربردی در مازارع
گندم بدست ماد در باين ایان دو تيماار ا اتمف
معنیداری وجود نداشت (جدول)4ب کاهش اردل
وحشی بوسيله لوگران اکسترا بيشتر از گرانستار بودب
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که ن هام احتماای بادليل اساتفاده بايش از انادازه

منفی و کاهش تنوع و ننای گوناهای قارار گرفاتب

گرانستار در منطته و ای اد متاومت نسابی باه ایان

ا اارا

مالااول

علاافکااش بااوده و دلياال دیگاار اینکااه علاافکااش

علفکاش کسايال باه لاور

گرانستار معمویً در مرحله  2برگی گيااه پهانبارگ

م رفی  650ميلی ليتر نسبت به ميزان م ارفی 450

نتي ه بيشتر نشاان مایدهاد ( .)Khan et al., 2003

ميلی ليتر ن تا ير کاهشی بيشتر داشتب تار ير منفای

علفکاش کسايال در هار دو ميازان کااربردی در

بر تنوع زیستی و کااهش شاا ص شاانون-وینار و

مزارع گنادم ،ا ارا

ن در حاشايه بار علاف هارز

باااد بردگاای و جاب ااایی قطاارا

االص باا ميازان

تراکم گونه داشتب

ااردل وحشاای ناااچيز بااودب در ميااان تيمارهااای

بنابراین برای افزایش تنوع زیساتی و چشامانادازه

پهنبرگ کش لوگران توانست بيشتر از گرانستار در

های مثبت در بومنظامهای زراعی گندم ،روش های

کاهش وزن شک ردل وحشی در حاشيه مازارع

زراعی و دوستدار ماايط زیسات ،مانناد تغييار در

داشته باشدب

رویه م رف علفکشها و توجه به الاول ا ام
فرهنگی در بومنظام زراعی ،مو رترین برای رسايدن

نتیجهگیری

بااه نگهااداری و افاازایش تنااوع زیسااتی چااون

بر اساس نتایج پژوهش حارر ،حاشايه کار هاای

علفهایهرز استب

گندم با اعمال تيمارهاای علافکاش در هار کار
زمایشی و با بادبردگی وجاب ایی قطارا

مالاول

علفکش ،تنوع زیستی علفهایهارز تاات تار ير
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ABSTRACT

Biodiversity weeds marginal lands as a contributing factor in the distribution and spatial
distribution of pests and also can be used as trap plants or habitat for beneficial insects and
original product to protect against pests. The purpose of this study was to investigate the
biodiversity changes of weeds in the margins of the wheat crop system that were affected by
the use of herbicides. So this experiment in a randomized complete block design with four
replications was performed College of Agriculture Branch. Treatments include: Axial 450 ml
per hectare, Axial + Logar Extra respectively 450 ml and 200 grams per hectare ,Axial 650 ml
per hectare, Axial + Logar Extra respectively 650 ml and 200 grams per hectare, Thread +
Granstar respectively 1 liter and 25 grams per hectare, Axial + Granstar at 450 ml and 25g/ha,
respectively Axial + Granstar respectively 450 ml and 25 g per hectare, Treatments with the
weeding and weed control. The results showed that, Marginal biodiversity with the lowest
density and dry weight of one-year yellow alfalfa (Melilotus officinalis L) weed in treatment
with application of herbicides Axial 450 ml + Logran Extra 200 g/ha and the lowest Density
and dry weight of wild mustard (Sinapis arvensis L) in the treatment with application of
herbicides Axial 650 ml + Logran Extra 200 g / ha and the lowest density and dry weight of
wild oat weed (Avena ludoviciana L) in Treatment with herbicides Axial 650 ml + Logran
Extra 200 g / ha was observed. Therefore, by using and increasing the effectiveness of
herbicides Axial + Logran Extra, it reduced the biodiversity of weeds in the margins of the
herd system compared to other herbicides. The highest value of Shannon-Wiener diversity
index based on weed density (in 0.25 m2) was observed in weeding treatment with 0.643 and
the lowest in Axial treatment of 650+ Logran 200 with 0.397. Therefore, due to the decrease
in Shannon-Wiener diversity index and weed density and dry weight, we will have special
concerns in reducing plant biodiversity along the ecosystem of irrigated systems due to the
use of chemical herbicides.
Keywords: Herbicide, Margin, Weed, Density, Shannon-Wiener index

