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چکیده
بهمنظور بررسي اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط سریهای افزایشي گاودانه و خلر بر تنوع و تراکم علفهایهرز در کشت گندم تحت سامانههای
مختلف خاکورزی ،آزمایشي بهصورت کرتهای خردشده بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه تحقیقااتي دانشاگاه ایادم در دو
سال زراعي  7981-89و  ،7989-88اجرا شد .کرتهای اصالي شاامل خااکورزی در ساه سا ( اخااکورزی متاداول ،خااکورزی حادالل و بادو
خاکورزی) و کرت های فرعي ،شش سری کشت مخلوط افزایشي گاودانه ،خلر با گنادم اکشات خاالن گنادم ،کشات مخلاوط افزایشاي  711درصاد
گندم 01+درصد گاودانه ،کشت مخلوط افزایشي  711درصد گندم 01+درصد خلر ،کشت خالن گاودانه ،کشت خالن خلر و شاهد ابادو کشات گیااه
زراعي) بودند .صفات مورد بررسي شامل جمعیت ،تنوع و تراکم علفهایهرز بودند .نتایج نشا داد کشت مخلوط افزایشي گندم+گاودانه موجب کااهش
تراکم علفهایهرز بیشتر از سایر تیمارها شد .میزا کاهش تراکم بوته علفهایهرز در الگوی کاشت گندم+گاودانه و گندم+خلر تحات شارایب بادو
خاکورزی نسبت به شاهد بهترتیب  11و  98/8درصد بود .این میزا کاهش تحات شارایب خااکورزی حادالل باهترتیاب  91/7و  19/7درصاد و در
خاکورزی متداول بهترتیب  11/2و  05/0درصد بود .بیشترین شاخن تنوع علفهایهرز اشانو -وینر ،بریلویین و غنای گونهای مارگاالف) در شااهد و
کشت خالن خلر مشاهده شد .خاکورزی متداول بیشترین تعداد و تنوع علفهای هرز را به خود اختصاص داد .در هر دو سال بیشترین شاخن غالبیات
ا )1/99در الگوی کاشت گندم+گ اودانه مشاهده شد .بر اساس نتایج این تحقیق ،کشت مخلوط افزایشي گیاها بقوالت با گندم ميتواند گاامي مارثر در
راستای مدیریت علفهای هرز در سامانههای کشاورزی پایدار باشد.
واژههای کلیدی :الگوی کشت ،بقوالت ،جمعیت علفهایهرز ،خاکورزی حفاظتي
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در کشاورزی رایج ،کشاورزا معموالً جهت بهبود ساختما خااک
و کنترل علفهایهرز از ابزار خاکورزی استفاده ميکنند .به هر حال،
ایاان عملیاااتهااا در دراز ماادت تخریااب ساااختما خاااک و کاااهش
حاصاالخیزی خاااک را بااهدنبااال خواهااد داشاات ا .)28سیسااتمهااای
خاک ورزی با جابجایي و انتقال بذور علفهایهرز به اعماا مختلاف
خاک ،برگرداند بقایا به خاک و در نتیجه تغییر چرخه عناصر غاذایي
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تأثیر زیادی بر جامعه علفهایهرز دارند ا .)50باهطاور کلاي شاخم،
ترکیب و خصوصیات مورفولوژیك و فیزیولوژیك جوامع علفهایهرز
را متأثر ميسازد ا.)9
در سالهای اخیر ،استفاده از کودهای شایمیایي ،علافکاشهاا و
خاکورزیهای فشرده و مرسوم هزینههای تولید را افزایش داده و باا
کاهش ماده آلي خاک ،کااهش کیفیات محصاوالت زراعاي و ایجااد
آلودگيهای زیست محی اي ،ریساك تولیاد در نظاامهاای زراعاي را
افزایش داده است؛ بنابراین بهکارگیری راهکارهای مرثری که شارایب
بهینه ای را برای مدیریت علفهاایهارز ،چارخش عناصار غاذایي و
افزایش عملکرد گیاه زراعي را فراهم آورده ،ضروری کارده اسات ا.)8
به همین خاطر ،پژوهشگرا در تاد هساتند امنیات غاذایي را باا
طراحي و اجرای سامانههای برخوردار از پایداری تأمین نمایند .در این
راستا ،به نظر مي رساد کاه بتاوا باا کااهش عملیاات خااکورزی و
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بالي گذاشتن بقایای گیاهي در س ( خاک باه عناوا راهکاار زراعاي
مناسب در جهت مدیریت بهتر علافهاایهارز ،در جهات باازچرخش
عناصر غذایي و حفظ پتانسیل عملکرد گیاها زراعي الدام نماود ا 8و
.)71
یکااي از مرلفااههااای مهاام کشاااورزی حفاااظتي عملیااات باادو
خاک ورزی است که در نتیجه اجرای آ س ( خاک توسب حدالل 91
درصد از بقایای گیاهي پوشش داده ميشود ،در ایان رو هاین ناوع
عملیات شخم صورت نميگیرد و تنها ماشین کاشت ،بذر و کاود را باا
حاادالل باارهمخااوردگي در خاااک لاارار ماايدهااد ا .)29بااهکااارگیری
خاکورزیهای حفاظتي و کاهشیافته در بلندمدت از طریاق کااهش
تلفااات عناصاار غااذایي و کاااهش آبشااویي باعاار بهبااود باااروری و
حاصلخیزی خاک ميشاود ا .)9باا وجاود مزایاای بسایار خااکورزی
کاهشیافته نسبت به خاکورزی متداول ،در بیشتر موالع با این تغییار
سامانه ،مشکل علفهایهرز افازایش مايیاباد و اساتقرار و عملکارد
گیاها زراعي را متأثر ميسازند ا .)29لذا تغییر در عملیات خاکورزی
یااا نااوع عملیااات شااخم ماايتوانااد باعاار تغییاار در تااراکم و تنااوع
علفهایهرز گردد ا .)70بر اساس تحقیقات رنتو و فادور ا )99بار
اثر کاربرد شخم متداول با گاوآهن برگرداندار و سیستم بدو شخم بر
جمعیت علفهایهرز ،مشاهده شاد کاه در زماا برداشات محصاول
تعداد علفهایهرز در سامانه بدو خاکورزی به آستانه بحراني رسید
که در نتیجه آ عملکرد محصول کاهش یافات .نتاایج ایان تحقیاق
نشا داد استفاده ساالنه از شخم برگرداندار بارای مادیریت جمعیات
علفهای هرز مرثر است .در والع مدیریت علفهایهرز در نظامهاای
خاکورزی حفااظتي در مقایساه باا نظاامهاای متاداول خااکورزی،
پیچیدهتر و متمایز اسات و مايتاوا گفات ،حادالل در کوتااهمادت،
وابستگي بیشتری به مصرف علفکشها با توجه به نوع گیااه زراعاي
دارد ا.)79
جمعیت علفهای هرز همچنین ممکان اسات تحات تاأثیر تناوع
گونهای در سامانههاای خااکورزی حفااظتي کااهش یاباد ا .)75باا
افزایش تنوع ،آشایا هاا و فاااهای خاالي موجاود در زماین اشاغال
ميشوند و علفهایهرز کمتر فرصت حاور در عرصه را پیدا ميکنند
ا .)0و از این رو از کشت مخلوط را بهعنوا یکي از راهکارهای ایجاد
تنوع در سامانههای کشاورزی استفاده کرد .کشت مخلاوط ،عباارت از
کشت دو یا چند گیاه در یك ل عاه از زماین و در یاك ساال زراعاي
اساات .در حقیقاات ،ایاان سیسااتم کشاات ،الگااوی التباااس شااده از
سامانههای پایدار طبیعاي گیاهاا مانناد مراتاع ،جنگالهاای بکار و
دست نخورده مي باشد و بیانگر این است که طبیعت ،همواره ترکیب از
گونهها را بر یك گونه ترجی( ميدهد ا .)79بهکارگیری کشت مخلوط
مي تواند منجر به بهبود استفاده از مناابع لابالدساترس توساب گیااه
زراعي و کاهش فرصت استقرار و رشد علفهایهارز شاود ا .)75باه

همین خاطر کشت مخلوط تبدیل به یاك رو مادیریت کشااورزی
شده است که ميتواند بارای کااهش وابساتگي باه علافکاشهاای
شیمیایي در کنترل علفهایهرز مورد استفاده لرار گیرد ا .)1سارکو
علفهایهرز و کاهش رشد علافهارز بار اثار تاداخل گیااه زراعاي
بهعنوا یك عامل تعیینکننده برتری عملکرد کشت مخلاوط للماداد
ميشود ا .)98حاور گیاه زراعي ،سلساله مراتاب گوناههاای اجتمااع
علفهرز را تغییر ميدهد .بهعبارت دیگر ،اضافه کرد گونه دوم گیااه
زراعي به کشت خالن توزیع زیساتتاوده باین گوناههاا در اجتمااع
علفهایهرز را تغییر خواهد داد ا.)21کشت مخلوط بهدلیل تأثیری که
بر جنبه های مختلف تولید و باهویاژه کاارایي اساتفاده از مناابع دارد،
ميتوانند افزایش عملکرد گونههای مخلوط نسبت به کشت خاالن را
در پي داشته باشند ا .)91یکي از دالیال افازایش عملکارد در چناین
سامانههایي این است که گونههای کشت شاده در کشات مخلاوط از
منابع یکساني در یك آشیا اکولوژیك استفاده نميکنناد و در نتیجاه
منابع لابل دسترس مانناد آ  ،عناصار غاذایي و تشعشاع خورشاید را
بهصورت مکمل جذ ميکنند ا .)77بهطور کلي بررساي عملکارد در
سامانههای کشت مخلاوط در گارو انتخاا گیاهاا ساازگار و واجاد
صاافات مناسااب باارای ایجاااد حاادالل رلاباات و حااداکسر مساااعدت و
به کارگیری عملیات زراعي مناسب ااز جمله تراکم و نسابت اخاتدط)
گزار شده اسات ا .)2در میاا گیاهاا زراعاي مختلاف غادت از
مهامتارین محصاوالت زراعي در س ( جها ميباشند که باهطااور
متوساب در حادود  01-00درصاد کاالری مصارفي انساا را تاأمین
مينمایند .در این باین گناادم ا )Triticum aestivum L.بااهدلیال
لدرت سازگاری باال و تنوع فارآوردههاای حاصاله از اهمیات زیاادی
برخوردار است ،بهطوریکه امروزه اولین محصول مهم غذایي جهااا
بهشمار ميآیاد ا .)25بناابراین بایاد باازنگری در رو هاای متاداول
کشاورزی و استراتژیهای مربوط به استفاده بهینه از زمین و افازایش
تولید در زمینه غدت به ویژه گندم ،بیش از پیش مورد توجه لرار گیرد
ا.)79
امروزه بر کسي پوشیده نیست که وارد شد بقوالت علوفاهای در
تناو دیمزارها با اصدح الگوی کشت و ایجاد تنوع محصاول ،منجار
به افزایش پایاداری تولیاد مايشاود .در ایان راب اه برخاي بقاوالت
علوفهای یاكسااله شاامل خلار ا )Lathyrus sativus L.و گاوداناه
ا ،)Vicia ervilia L.نتایج بسیار امیدبخشي نشا دادهاند .کشت این
گیاها عدوه بر افزایش مواد آلي و نیتروژ به خاک و تولیاد علوفاه
برای دام ها ،عملکرد غدتي که بعد از آ هاا یاا هماراه آ هاا کشات
مي شوند را نیز بهبود ميبخشد ا .)9در پژوهشي ،کشت مخلوط گنادم
و شبدر زیرزمیناي ا )Trifolium subterraneum L.باعار کااهش
تراکم و زیستتوده علفهایهرز در مقایسه با کشت خالن گندم شد
ا .)72در م العااه دیگااری ،کشاات مخلااوط گناادم و نخااود ا Cicer
 )arietinumموجب کاهش تراکم و زیساتتاوده علافهاایهارز در
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مقایسه با کشت خالنهای گندم و نخود شد ا .)1پاتیناسه و همکارا
ا )99گزار کردند کاه در کشات مخلاوط تناوع علافهاایهارز در
مقایسه با کشت خالن افزایش ،در حاليکه زیستتوده علفهایهارز
کاهش یافت .همچنین پاالزر و همکارا ا )90بیا کردند که کشات
مخلوط گندم و نخود مي تواند موجب تولید عملکارد بااالیي از گنادم
شود ،بهطوریکه عدوه بر پایداری التصادی ،سازگار با محایبزیسات
نیز باشد.
خسارت علفهای هرز و عدم مدیریت صحی( پیشگیری و کنتارل
آ ها ،یکي از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر کاهش محصول گنادم در
خاکورزی حفاظتي ميباشد .بهطوریکه میزا کاهش عملکرد گنادم
تحاات شاارایب عاادم کنتاارل علاافهااایهااایهاارز در سااامانههااای
بيخاکورزی تا  11درصد گزار شده است ا .)55با توجه باه تغییار
نگر در زمینه پرهیز از استفاده از علفکشهای شایمیایي ،انتخاا
رو مناسب برای کنترل علفهایهرز گندم که عدوه بر کارآمادی،
کمترین خسارت را به محیب زیست وارد نمایاد از اهمیات باهسازایي
برخوردار است .از سوی دیگر ،با در نظر گرفتن نقاش مسبات گیاهاا
علوفه ای از خانواده بقوالت در بهبود خصوصایات خااک و کماك باه
رشد و عملکرد سایر گیاهاا در کشات مخلاوط ،اساتفاده از گیاهاا

علوفه ای مانند خلر و گاودانه به عنوا گیاها پوششي ،مفید باه نظار
مي رسد .بنابراین ،این تحقیق با هادف بررساي کاارایي دو ناوع گیااه
علوفه ای خلر و گاودانه از خانواده بقوالت بر پویاایي و تناوع جمعیات
علفهایهرز گندم در سامانههای مختلف خاکورزی طراحاي و اجارا
شد.

مواد و روشها
این آزمایش بهمنظور بررسي تأثیر کشت مخلوط گیاها علوفهای
از خانواده بقوالت بر جمعیت و تنوع علفهاایهارز گنادم در مزرعاه
تحقیقاتي دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ایدم به عرض جغرافیاایي 99
درجه و  98دلیقاه شامالي ،طاول جغرافیاایي  59درجاه و  22دلیقاه
شرلي ،و ارتفاع  7715متر از سا ( دریاا طاي دو ساال زراعاي -89
 7981و  7989-88اجرا گردید .در طول فصل رشد مجماوع بارنادگي
در سال اول و دوم بهترتیب  7171و  907میليمتار ،میاانگین دماای
حاادالل و حااداکسر در طااول دوره رشااد ،بااهترتیااب  9و  71/9درجااه
سانتيگراد در سال اول؛  9/7و  79/9درجه ساانتيگاراد در ساال دوم
بود اجدول .)7

جدول  -1دمای حداقل ،دمای حداکثر ،دمای متوسط و میزان بارندگي در طول دوره رشد گندم در سالهای  1931-1931و -1933
1931
Table 1- Maximum (T max), minimum (T min), average temperature (T mean) and rainfall during wheat
growing season in2018-19 and 2019-20

سال زراعي 1931-33
بارش
(میليمتر)
Rainfall
)(mm

Year 2019-2020
دمای
دمای

سال زراعي 1931-31
دمای

حداقل
حداکثر
متوسط
T min
T max
T mean
درجه سانتيگراد ()◦C
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بارش
(میليمتر)
Rainfall
)(mm

Year 2018-2019
دمای
دمای

دمای

حداقل
حداکثر
متوسط
T min
T max T mean
درجه سانتيگراد ()◦C

40.9

13.2

20

6.5

221

12.9

18.1

7.8

173.7

8.3

13.7

2.8

170.4

9

13.7

4.3

67.3

5.9

11.8

0

91.7

5.2

10.5

-0.1

77.9

4.8

10.2

-0.6

189.3

6.2

11.9

0.6

266.1

10.5

16.2

4.9

104.6

6.5

11.9

1.1

18

12.4

18.5

6.3

222.2

11.7

17

6.3

7.2

19

26

11.9

10.9

17.4

25.1

9.8

0

25.5

33.8

17.3

0

26.3

34.5

18

ماه
Month

آبا
October- November

آذر
November- December

دی
December- January

بهمن
January- February

اسفند
February-March

فروردین
March- April

اردیبهشت
April- May

خرداد
May- June
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آزمایش به صاورت کارت هاای خارد شاده در لالاب طارح پایاه
بلوکهای کامل تصادفي با سه تکرار اجرا شد .در کارتهاای اصالي،
خاکورزی در سه س ( اخااکورزی متاداول ،خااکورزی حادالل و
بدو خاکورزی) و در کرتهای فرعي ،شش الگاوی کاشات شاامل
اکشت خالن گندم ،کشت مخلوط افزایشاي  711درصاد گنادم01 +
درصد گاودانه ،کشت مخلوط افزایشي  711درصد گنادم 01 +درصاد
خلر ،کشت خالن گاودانه ،کشت خالن خلر و شااهد ابادو کشات

گیاه زراعي) لرار گرفتند 500 .بذر گندم در متر مربع 211 ،بذر گاودانه
در مترمربع و  721بذر خلر در مترمربع در کشت خالن و تاراکم 711
درصد کاشته شد.
بافاات خاااک ساایلت لااوم رسااي بااود .جهاات مشااخن نمااود
خصوصیات فیزیکي و شیمیایي خاک لبل از کاشت از عمق صافر تاا
 91سانتيمتری از نقاط مختلف مزرعه نمونهبرداری خاک انجاام شاد
اجدول .)2

جدول  -2خصوصیات فیزيکي و شیمیايي خاک مزرعه آزمايش (عمق  3-93سانتيمتری)
)Table 2- Physical and chemical characteristics of experimental field soil (0-30 cm depth

نیتروژن کل

پتاسیم قابلجذب

فسفر قابلجذب

ماده آلي

اسیديته

هدايت الکتريکي

سال

)Total N (%
0.12
0.19

)K (mg kg -1
386.66
339.68

)P (mg kg-1
10.80
3.52

)OM (%
2.34
3.09

pH
7.86
8.09

()EC (dS m-1

Year
2018-2019
2019-2020

در هر دو سال ،آماده سازی و شخم زماین در اواساب مهرمااه بار
اساس خاکورزی متاداول ،خااکورزی حادالل و بادو خااکورزی
انجام گردید .برای انجام خاکورزی متداول از دستگاههای متاداول و
مرسوم من قه که به صاورت کامال خااکورزی را انجاام مايدهناد،
استفاده شد .زمین پس از گاورو شد در آغااز باا گااوآهن برگردانادار
شخم و پس از آ برای نرمکرد کلوخهها دو بار دیسك زده شاد .در
رو خاکورزی حدالل ،زمین با استفاده از گاوآهن للماي شاخم زده
شد بهطوریکه حدالل  91درصد از بقایاا گیاهاا روی سا ( خااک
بالي مانده و بقیه با خاک مخلوط شدند .در رو بدو خاکورزی نیز
کشت بدو شخم صورت گرفت .برای کشت گندم از بذر گواهي شده
رلم آبي بهارا که از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعاي ایادم
تهیه شده بود استفاده گردید این رلم گندم جزء ارلام زودرس با عادت
رشدی بهاره مناسب کشت در مناطق معتادل ،مقااوم باه خوابیادگي،
میانگین ارتفاع بوته  98سانتيمتر و میانگین وز هزار داناه  55گارم
بود .برای کاشت گیاها علوفهای خلر و گاودانه از تاودههاای محلاي
استفاده گردید .میزا بذر الزم برای گندم  211کیلاوگرم در هکتاار و
بذر مصرفي گیاها خلر و گاودانه در کشت خالن آ هاا باه ترتیاب
 701و  11کیلوگرم در هکتار و متناسب با شیوه کشت مرسوم من قاه
در نظر گرفته شد .کرتهای فرعي آزمایش به مساحت شش مترمربع
ا 9×2متر) بود ،فاصله بین کرتهای فرعي از هم  1/0متار و فواصال
بین کرتهای اصلي از هم سه متر در نظر گرفته شد.
عملیات کاشت گندم و گیاها همراه در هر دو سال در هفته دوم
آبا ماه بهطور همزما و با دست باهصاورت ردیفاي انجاام گردیاد.
کاشت گندم در ردیفهای با فاصله  21سانتيمتر و در کشت مخلاوط
افزایشي ،بذر گیاها علوفهای در وسب ردیفهای کاشت گندم ،کشت
شدند بهطوریکه در کشت مخلوط افزایشي فاصله بین ردیافهاا 71

0.56
0.30

سانتيمتر بود.
در مرحله سنبلهدهي گندم با توجه به توسعه کامل کانوپي گندم و
سبز شد و رشد حداکسر علفهایهرز در این زما و همچنین لبل از
رسیدگي کامل و ریز اندامهای برخي علفهای هارز ،نموناهبارداری
جهت تعیین تراکم و تناوع علافهاایهارز باهصاورت تصاادفي و از
مساحتي معادل  1/20مترمربع با اساتفاده از یاك کاوادرات 1/0×1/0
متاری و باا رعایات اثار حاشایهای باهصاورت تخریباي انجاام شااد.
علفهای هرز موجود در هر کوادرات پس از شمار  ،به تفکیك گونه
شناسایي گردیدند.
درصد فراواني نسبي برابر با فراواني م لق هار گوناه تقسایم بار
فراواني م لق کل گونههای علافهارز ضاربدر  711اسات .فراواناي
م لق هر گونه نیز برابر با تعداد نمونه حاوی گونه مورد نظر تقسیم بر
تعداد کل نمونه هاست .شاخنهای تنوع گونهای علافهاایهارز باا
استفاده از معادالت ذیل محاسبه گردید ا 71و .)79
7
s [P
]) H = -∑i=1 i Ln(Pi
معادله ا )7شاخن تنوع شانو  -وینر
در این معادله Pi ،فراواني نسبي افراد گونه  iام S ،تعداد گونه1- ،
و ΄ Hشاخن تنوع گونهای شانو  -وینر ميباشد .مقدار΄ Hبا افزایش
تعداد گونهها در اجتماع فزوني مي یابد و از نظر تئوریکي مي تواند باه
مقادیر بسیار زیادی برساد ،اماا در عمال از  5/0بیشاتر نیسات .ایان
شاخن نیز واحد ندارد.
1
N
2
̂
( H= log
)
معادله ا )2شاخن تنوع بریلویین
N
…!n1!n2!n3
در این معادالت N ،تعداد کل افراد :n1 ،تعداد افراد متعلق به گونه
7؛  :n2تعداد افراد متعلق به گونه  :n3 ،2تعداد افراد متعلق به گوناه 9
ميباشد .همچنین این شاخن واحد ندارد.
1- Shannon and Wiener index
2- Brillouin diversity index

امینی و همکاران ،ارزیابی تأثیر كشت مخلوط گندم با گاودانه و خلر بر تراكم و تنوع علفهايهرز در سامانههاي مختلف خاکورزي

معادله ا )9شاخن یکنواختي پیت

7

H′
)Ln (S

=Ep

در این معادله Ep ،شاخن یکنواختي پیت بادو واحاد S ،تعاداد
گونه و ΄ Hشاخن تنوع گونهای شانو  -وینر مايباشاد .مقادار ایان
شاخن از  1اعدم یکنواختي) تا  7ایکنواختي کامل) متغیر است.
S−1
2
=R
معادله ا )5شاخن تنوع مارگالف
)Ln(N
که در ایان معاادالت N ،تعاداد کال افاراد S ،تعاداد گوناه و R

شاخن غنای گونهای و بدو واحد ميباشد.
معادلااه ا )0شاااخن غالبیاات
)n (n − 1
̂ = ∑[ i i
𝐷
]
9
)N(N − 1
سیمپسو
i=1
s

در این معادله N ،تعداد کل افراد ni ،تعداد افراد مربوط به گوناه ،i
 Sتعداد گونه و ̂𝐷 شاخن غالبیت سیمپسو ميباشد .شاخن غالبیت
سیمپسو بدو واحد و دامنهای از صفر اتناوع زیااد) تاا تقریبااً یاك
اتنوع کم) دارد.
دادههای آزمایش با استفاده از نرمافزاری آمااری SAS ver. 9.1
آنالیز گردیدند .لبل از تجزیه واریانس مرکب دادهها ،ابتادا یکناواختي
واریانس خ اهای آزمایشي با استفاده از آزمو بارتلت بررسي گردیاد.
متغیرهای مستقل شامل سامانه های خاکورزی ،الگوی کاشت و سال
و متغیرهای وابسته شامل تاراکم بوتاه علافهاایهارز ،تعاداد گوناه
علف هرز ،شاخن تنوع گونهای شاانو  -وینار ،بریلاویین و شااخن
یکنواختي گونهای ،شاخن غنای گونهای مارگالف و شاخن غالبیات
سیمپسو علفهایهرز بودند .مقایسه میانگین باا اساتفاده از آزماو
چند دامنهای دانکن در س ( احتمال پنج درصاد انجاام شاد و جهات
ترسیم شکلها از نرمافازار  MS Excel 2010اساتفاده گردیاد .تاابع
تشخین بارای تعیاین و شناساایي علافهاایهارز غالاب و راب اه
گونه های مختلف بر اساس تراکم در الگوهای مختلف کشت مخلاوط
تحت سامانه های مختلف خاکورزی در دو سال زراعاي  7989-81و
 7981-89به صورت جداگانه و بر اساس رو گاام باه گاام صاورت
گرفت و مقدار توابع تشخین استخراج شده برای هار گاروه و رسام
نمودار تابع تشخین در ساال دوم باا نارمافازار  SPSSانساخه )21
محاسبه گردید.

نتايج و بحث
در سال اول در تیمارهای مختلف خاکورزی و الگوی کاشات 28
گونه علفهرز از  79خانواده مختلف گیاهي مشاهده شد اجدول  .)9در
سال دوم نیز  91گونه علفهرز از  70خانواده مختلاف گیااهي وجاود
1- Evenness Peet index
2- Margalef’s diversity index
3- Simpson’s dominance index
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داشت .در هر دو سال ،خانواده گنادمیا ا )Poaceaeبیشاترین تعاداد
علفهرز ا 8گونه علف هارز) را دارا باود و خاانوادههاای شاببویاا
ا )Brassicaceaeدر سال اول با  5گونه علفهرز و در سال دوم باا 9
گونه علفهارز و بقاوالت ا )Fabaceaeدر هار دو ساال باا  9گوناه
علفهرز از نظر تعداد علفهرز در رتباههاای بعادی لارار داشاتند .در
سامانه بدو خاک ورزی در سال اول ،فراواني نسابي علافهاایهارز
جودره و یوالفوحشي بهترتیب با  77/95و  71/09درصاد و در ساال
دوم یوالف وحشي و جاودره باا فراواناي نسابي باهترتیاب  72/99و
 77/81درصد بیشترین جمعیت علفهرز را در بین گونههای علفهرز
شناسایي شده داشتند .در مرحله بعدی علافهارز شایرپنیر در هار دو
سال بیشترین فراواني نسبي را در سامانه بادو خااکورزی دارا باود.
علفهایهرز للیانك ،وایه گل سفید و کاهوی وحشي در هر دو ساال
در شرایب بدو خاکورزی مشااهده نشادند .همچناین در تیمارهاای
بدو خاکورزی در سال اول علفهایهرز ساوز چوپاا  ،سانگدانه
وحشي ،ماستونك ،ماشك برگ پهن و در ساال دوم علافهاایهارز
خردل وحشي ،شقایق و پیچك صحرایي مشااهده نگردیدناد اجادول
 .)9تحت سامانه خاکورزی حدالل ،علفهرز جاودره در ساال اول باا
 71/92درصد فراواني ،علافهارز غالاب مزرعاه باود و در ساال دوم
علفهرز جودره و گلرنا وحشاي باا  9/28درصاد فراواناي نسابي،
بیشترین جمعیت علفهایهرز را باه خاود اختصااص دادناد .در ایان
سامانه در سال اول ،علفهایهرز شاخبه سر ،کلهگنجشکي و یاوالف
وحشي و در سال دوم علفهایهرز گلرن وحشي و یوالف وحشي از
نظر فراواني نسبي در رتبههای بعدی لرار گرفتند .علفهایهرز خردل
وحشي و پنیرک در سامانه خاکورزی حدالل دیده نشادند .همچناین
در سال اول ،علفهای هرز ماستونك ،کاهوی وحشي ،سوز چوپاا ،
سنگدانه وحشي ،ماشك برگ پهن ،غربیلك و پیچك صاحرایي و در
سال دوم ،علفهایهرز وایه گال سافید و هترتلیاوم در مازراع گنادم
وجود نداشتند اجدول  .)9تحت شرایب خااکورزی متاداول ،در ساال
اول علفهایهرز جودره ،کله گنجشکي ،یوالف وحشي و شاخ به سار
به ترتیب با  8/5 ،71 ،71و  8/5درصد فراواني بهعنوا علفهایهارز
غالب مشاهده شدند .در سال دوم نیز بیشترین درصاد فراواناي نسابي
مربوط به علفهایهرز یوالف وحشي و جودره باود .علافهاایهارز
سنگدانه وحشي ،کاهوی وحشي ،خردل وحشاي ،پنیارک ،هترتلیاوم و
یونجه در هر دو سال در خاکورزی متداول وجود نداشاتند .همچناین
در سال اول علافهاایهارز ساوز چوپاا  ،ماساتونك ،گیامساتك،
غربیلك و در ساال دوم علافهاایهارز وایاه گال سافید و پیچاك
صحرایي در سامانه خاکورزی متداول مشاهده نشدند اجدول .)9
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 ارزیابی تأثیر كشت مخلوط گندم با گاودانه و خلر بر تراكم و تنوع علفهايهرز در سامانههاي مختلف خاکورزي،امینی و همکاران

33-1931  و31-1931  تجزيه واريانس مرکب اثرات خاکورزی و الگوی کاشت مخلوط بر شاخصهای تنوع علفهایهرز طي دو سال-4 جدول
Table 4- Combined analysis of variance of the effect of tillage and intercropping on weeds diversity indices in 2018-19 and 201920

منابع تغییرات

درجه

Source of
variation

آزادی

سال
Year

بلوک
Block

تکرار× سال
Rep (Year)

خاکورزی
Tillage

×سال
خاکورزی

تراکم بوته
علفهایهرز

تعداد گونه

شاخص

شاخص

علفهایهرز

 وينر-شانون

غنای

ShannonWeiner
index

مارگالف
Margalef
index

شاخص غالبیت

شاخص تنوع

شاخص

بريلويین

يکنواختي

Brillouin
index

Evenness
index

Simpson’s
dominance
index

سیمپسون

df

Weed
density

The number
of Weed
species

1

11367ns

14.083ns

0.00024ns

0.8838ns

0.0029ns

0.0775ns

0.0242ns

2

27590ns

1.083ns

0.0543ns

0.0007ns

0.0539ns

0.0159ns

0.0159ns

2

39440

45.083

0.3722

1.2541

0.3478

0.0136

0.0113

2

77000**

44.111**

2.7050**

2.3566**

2.2639**

0.2492**

0.2751**

2

26218*

22.333*

1.2448**

1.1070**

1.0076**

0.1863**

0.1468**

8

3678

4.180

0.0335

0.1185

0.0308

0.0019

0.0019

5

250017**

55.661**

0.3235*

0.6349**

0.4255**

0.0614**

0.0152ns

10

15497**

5.788ns

0.1591ns

0.1930ns

0.1435ns

0.0232ns

0.0202ns

5

21910**

21.439**

0.4738**

0.6363**

0.4302**

0.0029ns

0.0465**

10

7044ns

6.589ns

0.1425ns

0.1721ns

0.1417ns

0.0158ns

0.0178ns

60

3728

4.548

0.1089

0.1525

0.0979

0.0137

0.0106

-

25.99

22.51

18.93

24.53

18.95

17.60

40.29

Year×
Tillage

خ ای کرت
اصلي
Error a

الگوی کاشت
Planting
pattern

×خاکورزی
الگوی کاشت
Tillage×
Planting
pattern

سال× الگوی
کاشت
Year×
Planting
pattern

×سال
×خاکورزی
الگوی کاشت
Year×
Tillage×
Planting
pattern

خ ای کل
Error total

ضریب تغییرات
)ادرصد
CV (%)

*

 غیر معنيدار:ns ؛%7  و%0  به ترتیب معنيدار در س ( احتمال:** ،*
and **: significant at 5% and 1% probability levels, respectively; ns: Not-significant
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کاشت) و اسال× الگوی کاشت) بر تراکم بوتاه علافهاایهارز باود.
خاکورزی ،الگوی کاشت ،اثرات دوگانه اسال× خاکورزی) و اساال×
الگوی کاشت) تأثیر معنيداری بر تعداد گونه علافهاایهارز داشات.
همچنین اثرات خاک ورزی ،الگاوی کاشات و اثارات دوگاناه اساال×
الگوی کاشت) تأثیر معنيداری در س ( احتمال یك درصد بر شاخن
غالبیت سیمپسو علفهایهرز داشت اجدول .)5
بر اساس نتایج ،کشت مخلوط افزایشاي گنادم +بقاوالت موجاب
کاهش تراکم بوته علفهایهرز مي شود .میزا کااهش تاراکم بوتاه
علفهای هرز در الگوی کاشت گندم +گاوداناه و گنادم +خلار تحات
شرایب بدو خاک ورزی به ترتیب  11و  98/8درصد بود .ایان میازا
کاهش تحت شرایب خاکورزی حدالل  91/7و  19/7درصد و تحات
شرایب خاکورزی متداول  11/2و  0/05درصد باود .بیشاترین تاراکم
علفهایهرز  009در تیمار بدو کشات گیااه زراعاي تحات ساامانه
بدو خاکورزی مشاهده شد .تیمار بدو کشات گیااه زراعاي تحات
سامانههای خاکورزی متداول با حدالل اختدف معنيداری نداشات و
در رتبه دوم لرار گرفت .تراکم علفهایهایهرز در کشت خالن خلر
در مقایسه با کشت خالن گاودانه و گندم نیز بیشتر بود اشکل .)7

در بین علفهایهرز ،جودره باالترین فراواناي نسابي را باه خاود
اختصاص داد و بیشترین فراواني نسبي جاودره نیاز در شارایب بادو
خاکورزی مشاهده شد .جودره دارای تناوع ژنتیکاي اسات و یکاي از
علفهایهرز سمج و مهاجم مزارع گندم مايباشاد کاه اکسار باریاك
برگکشهای رایج توصیه شده برای مزارع گندم لادر به کنترل کامل
آ نیستند ا .)97افزایش تاراکم علافهارز جاودره در شارایب بادو
خاکورزی در مقایساه باا خااکورزی رایاج در تحقیقاات دیگار نیاز
مشاهده شده است ا .)28جوانهزني بیشتر جاودره در شارایب تااریکي
نسبت به نور اثبات شده است ا .)21به همین دلیل باتوجه به ایانکاه
در شرایب بدو شخم و شخم حدالل ،بذور آ در زیر کاه و کلش لرار
ميگیرند ،شرایب برای جوانهزني و رشد این علفهرز فراهم ميشاود.
از طرف دیگر برگهای گیاها باریكبارگ بارخدف پهانبارگهاا
به راحتي از میا کاه و کلاش بار جاای ماناده بار روی زماین خاارج
ميشوند ا .)57این شرایب ممکن است به استقرار زودهنگام و غالبیت
این علف هرز کمك کرده باشند.
نتایج تجزیه مرکب دادهها بیانگر معنيدار بود اثرات خاکورزی،
الگوی کاشت ،اثرات دوگانه اسال× خاکورزی) ،اخاکورزی× الگاوی
کشت مخلوط گندم  +گاودانه Wheat+ Bitter vetch
کشت مخلوط گندم  +خلر Wheat+ Grass Pea
کشت خالن گاودانه Bitter vetch
کشت خالن خلر Grass Pea
کشت خالن گندم Wheat
عدم کشت گیاه زراعي No crop planting

600

a

500

b

b
c

cd cd

cd

300
cde

cdef
defg
fghi

200

efgh
ghi
hi

ghi
hi

i

100

0

خاکورزی متداول
Conventional- tillage

خاکورزی حدالل
Minimum- tillage

بدو خاکورزی
No- tillage

اثر متقابل خاکورزی× الگوی کاشت
Tillage× Planting pattern
شکل  -1اثرات الگوهای کاشت بر تراکم بوته علفهایهرز تحت شرايط مختلف خاکورزی
Figure 1- Effect of planting pattern on weeds density under different tillage

تراکم بوته علفهای هرز ابوته در مترمربع)
)Weeds density (plant m-2
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امینی و همکاران ،ارزیابی تأثیر كشت مخلوط گندم با گاودانه و خلر بر تراكم و تنوع علفهايهرز در سامانههاي مختلف خاکورزي

گزار هایي در مورد افزایش تراکم علفهایهرز در سامانههاای
خاکورزی حادالل وجاود دارد ا 51و  .)59سایدی و حمازهئاي ا)59
گزار دادند که بیشترین تراکم علفهایهرز ا 01بوته علافهارز در
مترمربع) در کشت خالن آفتابگردا بدو وجین علفهای هرز تحت
سااامانه خاااکرزی حاادالل اچیاازل) مشاااهده شااد ،در صااورتيکااه
خاک ورزی متداول در کشت خالن آفتابگردا بدو کنترل علفهرز،
بهطور معنيداری تاراکم علافهاایهارز  25/10درصاد کااهش داد.
همچین این محققا کاهش تراکم علفهایهارز در کشات مخلاوط
افزایشي  81درصد سویا +آفتابگردا در سامانه خاکورزی متاداول را
گزار دادند .توا رلابتي نظام کشت مخلوط باا توجاه باه افازایش
تراکم گونه های زراعي نسبت به کشت خالن هر گونه بیشتر خواهاد
بود که این امر مهار مناسب علفهایهرز را در پي دارد ا.)27
الگوی کشت افزایشي گاودانه و خلر با گندم باعر کاهش تاراکم
علفهایهرز در سامانههای مختلف خاکورزی شد .احتماالً باهدلیال
تنوع بیشتر گیاها در الگوهای چندکشتي در مقایسه با کشت خالن،
در نتیجه گیاهاا زراعاي ناینهاای اکولاوژی بیشاتری را در اختیاار
مي گیرند و با جذ بیشتر منابع لابلدسترس برای رشد ،باعر کاهش
رشد و در نتیجه جمعیت و تراکم علفهایهارز را کااهش مايدهناد؛
راشد زما و جوهانسو ا )99نیز گزار دادند کشت مخلاوط باعار
کنترل علفهایهرز بهخصوص در سامانههاای کامنهااده مايشاود.
بانیك و همکارا ا )1گزار دادند تراکم علفهایهارز در الگوهاای
مختلف کشت مخلوط گنادم و نخاود کااهش ماي یاباد .کاوچکي و
همکارا ا )25گزار دادند که کشت مخلوط گندم و کلزا باا داشاتن
پوشش متراکم تر و بیشتر بر س ( زمین باعر افازایش تاوا رلاابتي
گیاها زراعي برای مصرف منابع رشد مانند عناصر غذایي ،آ و نور،
در مقایسااه بااا کشاات خااالن شااده کااه در نتیجااه ،تااراکم و تنااوع
علفهایهرز در چندکشتي در مقایسه با کشت خالن کاهش ميیابد.
در سامانه خاک ورزی متاداول ،کشات مخلاوط گنادم و گاوداناه
بیشترین تأثیر را در کاهش تراکم علفهایهرز داشت .احتماالً بیشاتر
بود زیستتوده و ارتفاع گاودانه باعر کاهش تراکم علفهایهرز در
مقایسه با الگوی کشت خلر شده است ادادهها ارائه نشده است) .کشت
خالن خلر در سامانه بدو خاکورزی بیشاترین تاراکم علافهارز را
داشت .با توجه به بیشتر بود تراکم علفهایهارز در کشات خاالن
خلر ،بهنظر ميرسد این گیاه رشد ضعیفتری در برابر علافهاایهارز
دارد .بهنظر ميرسد با افزایش توا رلابتي الگوهای چندکشتي با توجه
به افزایش تراکم گونههای زراعي در مقایسه با تكکشتي هار گوناه،
منجر به کاهش رشد و تراکم علفهایهرز شود ا.)78
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شاخن هاای تناوع شاانو  -وینار ،بریلاویین و غناای گوناهای
مارگالف تحت تأثیر اثرات خاک ورزی ،الگوی کاشات ،اثارات دوگاناه
اسال× خااکورزی) و اساال× الگاوی کاشات) لارار گرفتناد .اثارات
خاکورزی ،الگوی کاشات و اثارات دوگاناه اساال× خااکورزی) بار
شاخن یکنواختي علفهایهرز در س ( احتمال یك درصد معنايدار
بود اجدول .)5
بیشترین تعداد گونه علفهاایهارز ا 79/77گوناه علافهارز در
مترمربع) در سال اول در شاهد مشاهده گردید و الگوی کاشت گندم+
گاودانه با  0/99علفهرز در مترمربع کمترین تعداد علفهایهرز را به
خود اختصاص داد .در سال دوم نیاز روناد مشاابهي مشااهده گردیاد
اجدول  .)0بیشترین تعداد گونه علفهاایهارز ا 77/98علافهارز در
مترمربع) در سال دوم تحت شرایب خاکورزی حدالل مشاهده شد که
با خاکورزی متداول ا )71/71در یك گروه آماری لرار داشتند .تیماار
بدو خاکورزی در هر دو سال کمترین تعداد علفهایهرز را داشات
اجدول .)9
در سال اول ،بیشترین میزا شاخن تنوع شاانو  -وینار ا)2/18
در تیمار عدم کشت گیاه زراعي اشاهد) باهدسات آماد کاه باا کشات
خالن گاودانه و گندم تفاوت معنيداری نداشت .در ساال اول الگاوی
کاشت گندم +گاودانه و گندم +خلر به ترتیب  98/72و  20/15درصاد
شاخن تنوع علفهای هرز را نسبت به شاهد کاهش دادناد .در ساال
دوم کشت مخلوط افزایشي خلر و گاودانه با گندم تأثیر معنيداری بار
شاخن تنوع شانو  -وینر علفهایهرز نداشتند اجدول  .)0در ساال
اول ،کشت خالن گندم ،گاودانه و خلار باا تیماار عادم کاشات گیااه
زراعي از نظر شاخن تنوع بریلویین تفاوت معنايداری نداشاتند؛ اماا
الگوی کاشت گندم +گاودانه و گندم +خلر بهترتیاب  52/28و 29/20
درصد شاخن تنوع بریلویین علفهایهرز را نسبت به شاهد کااهش
دادند .در سال دوم ،میزا کاهش شاخن تناوع بریلاویین در الگاوی
کشت گندم +گاودانه در مقایسه با عدم کشت گیاه زراعي  5/29درصد
بود اجدول .)0
در سال اول ،شاخن غنای گونه ای مارگاالف در الگاوی کاشات
گندم +گاودانه و گندم +خلر ،کشت خالن گاوداناه و کشات خاالن
خلر در مقایسه با تیمار شااهد اعادم کشات گیااه زراعاي) باهترتیاب
 29/89 ،98/90 ،58/92و  8/80درصد کاهش یافت ادادههاا نماایش
داده نشده) .در سال دوم ،شاخن غنای گونهای مارگالف تحات تاأثیر
الگوهای مختلف کشت مخلوط و خالن گندم و بقوالت لرار نگرفات
اجدول .)0
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جدول  -5اثر متقابل دوگانه سال و الگوهای کاشت بر شاخصهای تنوع علفهایهرز
Table 5- Effect of planting patterns on weeds diversity indices

شاخص غالبیت

شاخص غنای

شاخص تنوع
شاخص تنوع بريلويین

تعداد گونه

سیمپسون

مارگالف

Simpson
dominance index

Margalef
index

Brillouin index

شانون -وينر

علفهایهرز

ShannonWeiner index

Weed species
)(Species m-2

0.16c

1.95a

2.04a

2.09a

13.11a

0.20bc

1.48bc

1.72abc

1.81ab

8.89bc

0.21bc

1.75cd

1.82ab

1.90b

10.89b

0.22bc

1.67ab

1.72abc

1.82ab

9.67b

0.38a

0.98d

1.18d

1.27c

5.33d

0.26bc

1.18cd

1.46cd

1.55bc

6.78cd

0.28ab

1.75ab

1.71abc

1.78ab

11.22ab

0.28ab

1.78ab

1.69bc

1.79ab

10.44b

0.31ab

1.55abc

1.55bc

1.62b

9.56b

0.30b

1.66ab

1.57bc

1.67b

9.56b

0.23bc

1.67ab

1.64bc

1.78ab

8.89bc

0.23bc

1.67ab

1.71abc

1.82ab

9.33b

الگوی کاشت

سال

Planting
pattern

Year

عدم کشت گیاه
زراعي
No crop
planting

کشت خالن
گاودانه
Bitter vetch

کشت خالن خلر
Grass Pea

کشت خالن گندم
Wheat

کشت مخلوط گندم
 +گاودانه
Wheat + Bitter

سال
7981-89
Year
2018-19

vetch

کشت مخلوط
گندم +خلر
Wheat+ Grass
Pea

عدم کشت گیاه
زراعي
No crop
planting

کشت خالن
گاودانه
Bitter vetch

کشت خالن خلر
Grass Pea

کشت خالن گندم
Wheat

کشت مخلوط
گندم +گاودانه
Wheat+ Bitter

سال
7989-88
Year
2019-20

vetch

کشت مخلوط
گندم +خلر
Wheat+ Grass

Pea
میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستو  ،بر اساس آزمو چند دامنهای دانکن در س ( احتمال پنج درصد اختدف معنيداری ندارند.
Means followed by the same letters in each column are not significantly different according to Duncan , s multiple range test (p≤0.05).

بیشترین شاخن تنوع شانو  -وینار ا )2/19در ساال دوم تحات
شرایب خاکورزی حدالل بهدست آمد که با خاکورزی متداول تفاوت

معني داری نداشت و بدو خاک ورزی کمترین شاخن تنوع شاانو -
وینر را به خود اختصاص داد اجدول  .)9شاخن تناوع بریلاویین نیاز

امینی و همکاران ،ارزیابی تأثیر كشت مخلوط گندم با گاودانه و خلر بر تراكم و تنوع علفهايهرز در سامانههاي مختلف خاکورزي

روناادی مشااابه بااا شاااخن تنااوع شااانو ویناار داشاات اجاادول .)9
خاکورزی حدالل در سال دوم بیشترین ا )2/19و بادو خااکورزی
کمترین ا )7/29شاخن غنای گونه ای مارگاالف را داشاتند .در ساال
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اول ،بیشااترین و کمتاارین شاااخن غنااای مارگااالف بااهترتیااب در
خاکورزی متداول و بدو خاکورزی مشاهده شد اجدول .)9

جدول  -6مقايسه میانگین اثر متقابل دوگانه سال و سیستمهای خاکورزی بر شاخصهای تنوع علفهایهرز
Table 6- Effect of different tillage on weeds diversity indices

شاخص غالبیت

شاخص غنای

سیمپسون

مارگالف

Simpson
dominance index

Margalef
index

Brillouin index

ShannonWeiner index

0.27b

1.37d

1.55c

1.63c

8.44c

0.24b

1.47cd

1.65bc

1.74bc

8.89bc

0.21bc

1.66bc

1.77ab

1.86ab

10ab

0.44a

1.23d

1.18d

1.23d

7.94c

0.17c

2.03a

1.95a

2.08a

11.39a

0.20bc

شاخص تنوع بريلويین

شاخص شانون-

تعداد گونه

وينر

علفهایهرز
Weed species
)(Species m-2

خاکورزی

سال

Tillage

Year

بدو خاکورزی
No- tillage

خاکورزی حدالل
Minimumtillage

خاکورزی متداول

سال
7981-89
Year
2018-19

Conventionaltillage

بدو خاکورزی
No- tillage

خاکورزی حدالل
Minimumtillage

خاکورزی متداول

سال
7989-88
Year
2019-20

10.17ab
1.93ab
1.81ab
1.79ab
Conventionaltillage
میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستو  ،بر اساس آزمو چند دامنهای دانکن در س ( احتمال پنج درصد اختدف معنيداری ندارند.

Means followed by the same letters in each column are not significantly different according to Duncan , s multiple range test (p≤0.05).

در هر دو سال تكکشتي خلر و گندم باعر افازایش تعاداد گوناه
علفهایهرز و شاخن غنای مارگالف شد .در کشت مخلوط گاودانه+
گندم و خلر+گندم شاخن غناای گوناهای مارگاالف کمتار از کشات
خالن گندم و خلر بود که نشا دهنده کنترل مرثر علفهاایهارز در
نظام کشت مخلوط اسات .راساتگو و همکاارا ا )91نتیجاه گرفتناد
افزایش تراکم گیاه زراعاي ،باعار کااهش شااخن غناای گوناه ای
مارگالف برای علفهایهرز شد .آ ها علت این امر را به کاهش تعداد
گونههای علفهرز در چندکشتي در مقایساه باا تاكکشاتي گازار
کردند.
اعمال مدیریت خاکورزی متداول بهعلت افزایش تعداد گونههای
علف هرز باعر افزایش شاخن غنای گونهای مارگالف در مقایساه باا
خاکورزی حفاظتي گردید .در این م العه بیشترین غنا و تعاداد گوناه
در خاک ورزی متداول بهدست آمد .بهنظار مايرساد افازایش تاراکم
علفهایهرز در تیمارهای بدو خاکورزی باهویاژه علافهاایهارز
غالب مانند جودره ،باعر کاهش نفوذ نور به س ( زمین شده و بادین
ترتیب باعر کاهش تعداد گونه در خاکورزی حفاظتي شده است.
در سامانههای خااکورزی حادالل و بادو خااکورزی ،بقایاای

محصااول لبلااي در س ا ( خاااک بااالي ماايماننااد؛ در نتیجااه بااذر
علفهایهرز در زیر این بقایا لارار گرفتاهاناد و تحات ایان شارایب،
علفهایهرز باریك برگ مانناد جاودره و یاوالف وحشاي باهراحتاي
مي توانند جوانه بزنند و در سامانه خاکورزی حفاظتي گساتر یابناد
ا .)52سردار و همکارا ا )52نیز گزار کردند جمعیت علفهایهرز
یكساله تكلپه در کشات پنباه در رو هاای خااکورزی حفااظتي
ابدو خاکورزی و خاکورزی حدالل) بیشتر از خااکورزی متاداول
است و دلیل آ را مربوط به عدم جوانهزني بذور این علافهاایهارز
نسبت به نور دانستند .تعدادی از علفهایهرز مخصوصاً علفهایهرز
پهنبرگ برای جوانهزني نیاز به نور دارند ولتاي در زیار کااه و کلاش
بقایا لرار مي گیرند کاه و کلش مانع رسید نور به بذرهای علفهاای
دولپه و پهنبرگها ميشود و جوانهزني آ ها را کاهش ميدهد که در
نهایت جمعیت این علفهایهرز در سامانههای خااکورزی حفااظتي
کمتر است ا.)52
با افزایش تنوع زیستي در کشت مخلوط گاودانه و گندم ،نینهای
اکولوژیکي کمتری در اختیار علفهایهرز لرار گرفته است .در نتیجاه
کاهش شاخن های تنوع علفهایهرز در مقایسه با کشت خاالن را

222

نشریه حفاظت گیاهان(علوم و صنایع كشاورزي) ،جلد  ،35شماره  ،2تابستان 1400

در برداشته اسات .ساایر م العاات نیاز کااهش شااخنهاای تناوع
علفهایهرز در کشت مخلوط در مقایسه باا کشات خاالن گازار
دادند ا 1و  .)25کوچکي و همکارا ا )25با م العه چندکشتي گندم و
کلزا کاهش شاخن شانو  -وینر علفهایهرز ،در کشت مخلاوط در
مقایسه با تكکشتي کلزا گزار کردند .این محققا بیشترین میازا
شاخن تنوع شانو  -وینر ا )1/99در کشت خالن گنادم و کمتارین
میزا آ ا )1/99در کشت مخلوط دو ردیف گنادم +دو ردیاف کلازا،
مشاهده کردند .این محققاا گازار کردناد کاه باا افازایش تناوع،
تخصین منابع و توزیع آ ها بین گونهها با کارایي بیشاتری صاورت
گرفته که این امر منجر به کاهش تعداد و تنوع علفهایهرز شده که
در نهایت کاهش شاخن شانو را به دنبال داشته است ا.)25
با توجه نتایج بهدست آمده ،نتایج شاخنهای تنوع شانو -وینر و
بریلویین روند مشابهي نشا دادند .بهطوریکه شخم متاداول از نظار
تعداد گونه ،تراکم ،غنا و تناوع گوناهای بریلاویین و شاانو  -وینار و
یکنواختي دارای مقادیر باال ولي شخم حفاظتي دارای شاخن غالبیت
سیمپسو بیشتری ميباشد .باالتر بود تعاداد گوناه در ساامانههاای
خاک ورزی حفاظتي نیز منجر به افزایش شاخن تنوع شانو در ایان
سامانهها در مقایسه با خاکورزی متداول شده است .ساتین مونتانیاا و
همکارا ا )51نشا دادند که مادیریت زراعاي از جملاه خااکورزی
شاخنهای تنوع علفهایهرز را بهطور معنيداری تحت تاأثیر لارار
ميدهد .پاالز و همکارا ا )95گزار دادند شاخن غنا ،شاخنهای
یکنواختي و تنوع در سیستم خاکورزی متداول بیشاتر از خااکورزی
حدالل و بدو خاکورزی بود.
شاخنهای تنوع شانو  -وینر و بریلویین در کشتهای مخلاوط
کاهش یافته اند .در کشت مخلوط گاودانه و خلر باا گنادم باا افازایش
تنوع زیستي ،بهنظر ميرسد توزیع منابع بین آ ها با کاارایي بیشاتری
صورت گرفته باشد که در نهایت کاهش شاخنهای تنوع شانو وینر
و بریلویین را در مقایسه با کشت خالن در پي داشته است .همچناین
تراکم و تعداد گوناه بیشاتر در کشات خاالن خلار و گنادم افازایش
شاخن تنوع وینر در مقایسه با کشت خالن گاودانه و مخلوط گردید.
احتماالً اثرات تسهیلکنندگي و مکمل بود گنادم باا گاوداناه باعار
کاهش رشد ،تعداد و در نهایت تنوع علفهاایهارز شاده اسات .ایان
نتایج با نتایج سایر محققا مبني بر کااهش شااخن تناوع شاانو -
وینر در الگوهاای افزایشاي کشات مخلاوط  01درصاد وسامه711+
چایتر و  711درصاد وسامه 711 +درصاد چاایتار  ،م ابقات
داشت ا .)29این محققا افزایش شاخن تنوع شانو  -وینر در کشت
خالن وسمه و چای تار را باه فراواناي بیشاتر حااور گوناههاای
علفهای هرز در کشت خالن نسبت به کشت مخلوط گزار کردناد
ا.)29
بر اساس شاخن تنوع بریلویین و شااخن تناوع شاانو  -وینار

میزا تنوع گونهای در کشات خاالن گاوداناه در مقایساه باا کشات
مخلوط بیشتر است که ایان امار باهعلات حااور بیشاتر گوناههاای
علفهایهرز در کشت خالن در مقایسه با تیمارهای کشات مخلاوط
است .همچنین تاجپوشش بیشتر در سیستم کشتهای مخلوط با تعداد
تراکم باالتر و کاهش فااهای خالي ممکن است منجر به جلاوگیری
از جوانهزني و کاهش رشد علفهایهرز در چند کشتي گاودانه و گندم
شده باشد و بهدنبال آ شاخن تنوع شانو  -وینر نیز کااهش یافتاه
است .سیدی و حمازهیاي ا )59کمتارین میازا شااخنهاای تناوع
شانو  -وینر ا )7/22و مارگالف ا )7/72برای علفهایهارز در تیماار
 81درصد سویا +آفتابگردا در خااکورزی حفااظتي گازار دادناد.
راستگو و همکارا ا )91در نتاایج بررسايهاای خاود اظهاار داشاتند
شاخن شانو  -وینر برای علفهایهرز ،در تیمار کشت خالن ما
بیشتر از الگوهای کشت مخلوط ما و کنجد بود .در ایان آزماایش،
میزا عددی شاخن شانو -وینار بارای علافهاایهارز در کشات
خالن ما  ،کشت مخلوط  10درصد ما  20 +درصاد کنجاد و در
تیمار کشت مخلوط  20درصد ما  10 +درصد کنجد بهترتیب ،1/10
 1/57و  1/50گزار شد .اسدی و خرمدل ا )5نیز گزار کردند کاه
نظامهای تكکشتي ذرت دارای تنوع علفهای در مقایسه با الگوهای
کشت مخلوط هستند.
بیشترین شاخن یکنواختي علافهاایهارز در الگوهاای کشات
افزایشي گندم با گاودانه و گندم با خلر مشاهده شاد و عادم کشات و
کشت خالن گندم و خلر کمترین میزا شاخن یکنواختي را به خود
اختصاص دادند اشکل .)2
شاااخن یکنااواختي علاافهااایهاارز در سااال اول تحاات تااأثیر
خاکورزی لرار نگرفت .در سال دوم بدو خاکورزی باعار کااهش
شاخن یکنواختي گونهای علفهایهرز شد اشکل .)9
شاخن یکنواختي نمایانگر توزیع فراواني افراد در بین گوناههاای
مي باشد .در ارتباط با یکنواختي پراکنش علفهاایهارز در الگوهاای
مختلف کشت مخلوط ،کشات خاالن خلار ،گاوداناه ،گنادم و شااهد
کمترین میزا یکنواختي را دارا بودند؛ کاه ایان نشاا دهناده شادت
غیریکنااواختي گونااههااای علاافهاارز و غالبیاات تعاادادی کمااي از
علفهایهرز مانند جودره و یوالف در این الگوهای کاشت ميباشد .با
توجه به باال بود شاخن یکنواختي علفهایهرز در الگوهای کشت
مخلوط گاودانه و خلار باا گنادم ماي تاوا نتیجاه گرفات کاه فلاور
علفهای هرز در الگوهای کشت مخلوط بقوالت باا گنادم یکنواخات
است .در سامانههای مختلف خاکورزی در سال دوم ،نتایج باهدسات
آمده از تیمار خاکورزی نشا دهنده عدم یکنواختي علفهایهارز در
سامانههای خاکورزی حدالل و متداول اشکل  )9ميباشد.

امینی و همکاران ،ارزیابی تأثیر كشت مخلوط گندم با گاودانه و خلر بر تراكم و تنوع علفهايهرز در سامانههاي مختلف خاکورزي
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شکل  -2اثر الگوهای کشت مخلوط بر شاخص يکنواختي علفهایهرز
Figure 2- Effect of intercroping patterns on weeds evenness index

در سال اول بیشترین شاخن غالبیات ا )1/99در الگاوی کاشات
گندم +گاودانه مشاهده شد و بین سایر الگوهای کاشت با عدم کشات
تفاوت معنيداری مشاهده نشد .در سال دوم نیز الگوی کاشت گنادم+
گاودانه و گندم +خلر کمترین شااخن غالبیات سیمپساو را داشاتند
اجدول  .)0بیشترین شاخن غالبیت ا )1/55در ساال دوم در شارایب
بدو خاکورزی حاصل شد و کمتارین میازا آ ا )1/71در شارایب
خاکورزی حدالل مشاهده شد که با خاکورزی متداول در یك گاروه
آماری لرار داشتند اجدول .)9
شاخن غالبیت باال نشا دهناده کااهش تناوع و محادود شاد
جامعه گیاهي به چندین گونه علفهرز غالب ميباشاد ا .)20در ساال
دوم بدو خاک ورزی بیشترین شاخن غالبیت سیمپسو را باه خاود
اختصاص داد ،دلیل افزایش شاخن غالبیات در خااکورزی حفااظتي
احتماالً به علت افزایش فراواني یك گونه یاا چندگوناه غالاب در ایان
سامانه است ،بهطوریکه بیشترین فراواني مربوط به علفهارز جاودره
در این سامانه خاکورزی است؛ اما سامانههای خاکورزی متاداول باا
تعداد گونه و تنوع بیشتر شاخن غالبیت کمتری داشتند .تغییر جمعیت
علفهایهرز به چندگونه غالب نشا دهنده فراهم بود سااز ایان
گونهها به عملیاات خااک ورزی حفااظتي اسات .بیشاتر باود تناوع
علفهایهرز در تیمارهایي که عمدتاً دارای یك نوع علفهارز غالاب

ميباشند مي تواند با افزایش لدرت رلابت بین گوناههاای علافهارز،
کاهش مقاومت به علفکشها و افزا ناینهاای اکولاوژیکي بارای
دشمنا علفهای هرز دارای اهمیت باشد ا .)92احمدوند و حااجينیاا
ا )7بیشترین شاخن غالبیات علافهاایهارز ا )1/91در تیماار گیااه
پوششااي جااو تااو م بااا کنتاارل تلفیقااي در سیسااتمهااای خاااکورزی
کاهشیافته در کشت سیبزمیناي گازار دادناد کاه باا نتاایج ایان
آزمایش م ابقت دارد.
نتااایج تااابع تشااخین باارای تمااایز بااین گونااههااای مختلااف
علفهایهرز در بین الگوهای کشت مخلوط تحت سامانههای مختلف
خاکورزی در هر دو سال بهصورت جداگاناه در جادول  1نشاا داده
شده است .هما طور که مشاهده مي شود در سال اول کال واریاانس
ا 711درصد) توسب یك تابع بیا گردید .باا توجاه باه ضارایب تاابع
تشخین استخراج شده مي توا این تابع را بهعنوا علفهارز غالاب
جودره معرفي کرد .علفهرز جودره بیشترین ضریب تاابع را باه خاود
اختصاص داده است .در سال دوم دو تابع اول و دوم بهترتیاب  89/2و
 9/9درصااد از واریااانس را توجیااه کردنااد و در مجمااوع  711درصااد
واریانس به وسیله این دو تابع بیا گردید .باا توجاه باه مقاادیر تواباع
تشخین استخراج شده ،ميتوا تابع دوم را بهعنوا علفهرز یوالف
وحشي مشخن کرد اجدول .)1
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Figure 3- Effect of different tillages on weeds evenness index 2018-19 and 2019-20

بر اساس تابع اول ،تیمار علف هرز بدو کشت گیاه زراعي تحات
شرایب بدو خاک ورزی بیشترین میازا ایان تاابع ابیشاترین تاراکم
علف هرز جودره) را به خود اختصاص داد و سپس کشت خالن گنادم
و گاودانه در شرایب بدو خاکورزی بیشترین میزا تراکم علفهارز
جودره را داشتند .کشت مخلوط گندم +گاوداناه و گنادم +خلار تحات
شرایب خاک ورزی متداول و خاک ورزی حدالل کمترین میزا تاراکم
علفهرز یوالف وحشي و جودره را داشتند اشکل  .)5بار ایان اسااس
ماايتااوا علاافهااایهاارز یااوالف وحشااي و جااودره را بااهعنااوا
علفهایهرز غالب در مزرعه گندم تحت شرایب خاکورزی حفااظتي
معرفي کرد .غالب بود علفهای هرز جودره و یوالفوحشي احتمااالً
به علت سازگار شد آنها با شارایب اللیماي و خااکي مزرعاه و عادم
رعایت تناو زراعي در من قه است .همچنین کشت مخلوط گیاهاا
علوفهای از خانواده بقوالت باعر کاهش جمعیت علفهایهرز یوالف
وحشي و جودره در سامانه خاکورزی حفاظتي و متداول شد .باهنظار
مي رسد اللیم من قه و میازا بارنادگي درفصال زراعاي و همچناین
عملیات زراعي مانند شخم ،کوددهي و کاربرد علفکشها در غالبیات
یك گونه نقش داشته است ا.)22

نتیجهگیری
بررسي تراکم و تنوع گونهای علفهایهرز در کشت گندم تحات
سامانههای مختلف خاک ورزی طي دو سال نشاا داد کاه بیشاترین
تراکم بوته علفهایهرز مربوط به عدم خاکورزی و بدو کشت گیاه
زراعي بود .الگوی کشات افزایشاي گاوداناه +گنادم در ساامانههاای
خاکورزی حدالل و متداول کمترین میزا تراکم بوته علفهاایهارز
را داشتند .کمترین شاخن تنوع گونه ای مانند شاخن تنوع شاانو -
وینر و غنای گونهای مارگالف در سامانه خاکورزی حفاظتي یاا عادم
خاکورزی مشاهده شد؛ که ميتواند بهعلت تراکم و غالبیت علفهارز
جودره تحت این شرایب باشد .همچنین نتایج این پاژوهش نشاا داد
که تراکم بوته ،تعداد گونه و شاخنهای تنوع علفهایهرز در کشت
گندم تحت تأثیر کشت مخلوط با گاودانه و خلر لرار مايگیرناد .گیااه
علوفه ای گاوداناه در مقایساه باا خلار ،توانسات تاراکم و تناوع را در
سامانههای خاک ورزی حفاظتي و متداول کاهش دهد .بنابراین بارای
کنترل علفهایهرز در گیاه زراعي گنادم تحات شارایب خااکورزی
حفاظتي ،کشت مخلوط افزایشي با گاودانه مي تواند توصیه ميگاردد.
در نتیجه کاربرد الگوهای کشت مخلوط ميتواند باهعناوا راهکااری
اکولوژیکي ،در جهت کاهش مصرف علفکشها توسب کشااورزا در
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.علفهایهرز ميتواند گام بزرگي در جهت کشاورزی پایدار نیز باشد

 کااربرد رو هاای.سامانههای خاکورزی حفاظتي بهکار برده شاوند
خاک ورزی حفاظتي در تلفیق با الگوی کشات مخلاوط بارای کنتارل

 درصد تبیین واريانس و ضرايب استاندارد شده حاصل از تجزيه تابع تشخیص برای تراکم گونههای مختلف علفهایهرز در، مقادير ويژه-1 جدول
33-1931  و31-1931 الگوهای کشت مخلوط تحت سامانههای مختلف خاکورزی طي سالهای
Table 7- Specific eigenvalue values, explanation rate and standardized coefficient traits of discriminant functions in weeds
plat density in intercropping under differential tillage systemes in 2018-19 and 2019-20

نام علمي

Weed species

وایه گل سفید
ماستونك
گلرن وحشي
کاهوی وحشي
سنگدانه وحشي
ازمك
کله گنجشکي
آجیل مزرعه
خردل وحشي
للیانك
جغجغك
پیچك صحرایي
زیرک
خلر
یونجه
ماشك برگپهن
ماشك معمولي
سوز چوپا
غربیلك
پنیرک
شقایق
آژیلوپس تائوشي
یوالف وحشي
گیامستك
علفپشمکي
دگرگل گندمي
جوموشي
جودره
جو زراعي
چچم
شاخ به سر
شیر پنیر
آالله وحشي
مقدار ویژه
درصد واریانس
واریانس تجمعي

Ammi majus L.

1931 سال

1931 سال

Year 2018

Year 2019

تابع اول

تابع اول

تابع دوم

Function 1

Function 1

Function 2

-0.165

-0.116

0.093

-0.161

0.056

-0.008

0.001

Turgenia latifolia (L.) Hoffm.
Carthamus oxyacanthus M. Bieb.

-0.294

Lactuca scariola L.
Lithospermum officinale L.

0.054

-0.068

Cardaria draba (L.) Desv.

-0.212

0.154

0.045

Euclidium syriacum L.

-0.092

-0.047

-0.058

Neslia paniculata L.

0.076

0.242

0.210

Sinapis arvensis L.

0.046

Silene conoidea L.

0.046

0.006

0.079

Vaccaria pyramidata Medik.

-0.029

-0.121

-0.086

Convolvulus arvensis L.

-0.082

-0.004

-0.041

Cephalaria syriaca L.

-0.077

-0.243

-0.030

Lathyrus aphaca L.

0.061

-0.141

0.063

Medicago sativa L.

0.046

Vicia narbonensis L.

0.098

-0.030

0.125

Vicia sativa L.

0.310

-0.159

0.069

-0.017

0.058

Geranium robertianum L.
Lamium amplexicaule L.

0.036

0.081

-0.046

Malva neglecta Waller.

-0.048

0.107

-0.162

Papaver dubium L.

-0.080

-0.147

0.057

Aegilops tauschii Coss.

0.102

-0.202

-0.002

Avena ludoviciana L.

0.177

0.319

0.948

Bromus commutatus Schrad.

0.108

0.086

0.060

Bromus tectorum L.

-0.038

-0.152

0.038

Heteranthelium piliferum L.

-0.029

-0.336

0.458

Hordeum murinum L.

0.096

-0.077

0.009

Hordeum spontaneum L.

1.000

0.819

-0.574

Hordeum vulgare L.

-0.097

-0.150

-0.002

Lolium perenne L.

0.343

0.284

0.307

Ceratocephalus falcatus L.

-0.058

0.151

-0.006

Galium tricornutum D.

-0.083

-0.052

-0.069

Ranunculus arvensis L.

-0.128

-0.048

0.013

Eigenvalue

7.61

100.12

3.92

% of Variance

100.0

96.2

3.8

Cumulative %

-

-

100.0
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شکل  -4نمودار بای پالت حاصل از تابع تشخیص بر اساس توابع اول و دوم در سال .33-1931
Figure 4- Bi-plot diagram derived from the discriminant function based on the first and second functions in 2019-20.
) :TN(IBالگوی کشت مخلوط گاودانه +گندم تحت شرایب بدو خاکورزی؛ ) :TM(IBالگوی کشت مخلوط گاودانه +گندم تحت شرایب خاکورزی حدالل؛ ) :TC(IBالگوی

کشت مخلوط گاودانه +گندم تحت شرایب خاکورزی متداول؛ ) :TN(IGالگوی کشت مخلوط خلر +گندم تحت شرایب بدو خاکورزی؛ ) :TM(IGالگوی کشت مخلوط خلر+
گندم تحت شرایب خاکورزی حدالل؛ ) :TC(IGالگوی کشت مخلوط خلر +گندم تحت شرایب خاکورزی متداول؛ ) :TN(MBکشت خالن گاودانه تحت شرایب بدو
خاکورزی؛ ) :TM(MBکشت خالن گاودانه تحت شرایب خاکورزی حدالل؛ ) :TC(MBکشت خالن گاودانه تحت شرایب خاکورزی متداول؛ ) :TN(MGکشت خالن
خلر تحت شرایب بدو خاکورزی؛ ) :TM(MGکشت خالن خلر تحت شرایب خاکورزی حدالل؛ ) :TC(MGکشت خالن خلر تحت شرایب خاکورزی متداول؛
) :TN(MWکشت خالن گندم تحت شرایب بدو خاکورزی؛ ) :TM(MWکشت خالن گندم تحت شرایب خاکورزی حدالل؛ ) :TC(MWکشت خالن گندم تحت شرایب
خاکورزی متداول؛ ) :TN(Wعلفهرز بدو کشت گیاه زراعي تحت شرایب بدو خاکورزی؛ ) :TM(Wعلفهرز بدو کشت گیاه زراعي تحت شرایب خاکورزی حدالل؛
) :TC(Wعلفهرز بدو کشت گیاه زراعي تحت شرایب خاکورزی متداول.

سپاسگزاری
از همکاری و مشاوره استاد محترم آلای پروفسور الرس آندرسو

و همچنین موافقت با انتشار این مقاله به زبا فارسي بدو ذکار ناام
ایشا  ،لدرداني ميشود .بهعدوه از دانشگاه ایدم بهخااطر حمایات از
انجام این رساله دکتری تشکر و لدرداني ميگردد.
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Evaluation the Effect of Wheat Intercropping with Bitter Vetch and Grass Pea
on Weed Diversity and Density under Different Soil Tillage Systems
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Introduction: Weeds represent the major biotic problem in wheat cropping systems, especially when are
managed under conservation tillage practices. Indeed, the excessive use of herbicides in agricultural fields
caused hazardous consequences, such as loss of biodiversity and resistant plants, therefore, nowadays there is a
tendency to adopt ecological based weed control measures to improve the sustainability of the agro-ecosystems.
Previous studies showed that cover crops could be successfully intercropped with main cash crops as living
mulch to improve weed management. This experiment was performed to evaluate the effects of bitter vetch
(Vicia ervilia (L.) Willd.) and grass pea (Lathyrus sativus L.) intercropped in additive series with winter wheat
under different soil tillage systems.
Materials and Methods: Two field experiments were conducted at the Agricultural Research Station of Ilam
University, Iran, in 2018-19 and 2019-20. The experimental treatments included three soil tillage systems (no
tillage, reduced tillage, and conventional tillage), and two intercropping patterns (wheat+grass pea and
wheat+bitter vetch). Moreover, a pure stands of bitter vetch, grass pea, and wheat was adopted. A split plot
layout based on randomized complete block design with three replicates was applied where soil tillage systems
and intercropping patterns were arranged as the main and sub plots, respectively. Weed species density was used
to calculate the species diversity indices including Margalef, Shannon-Wiener, Brillouin, Evenness and Simpson
dominance indices. The multivariate analysis was performed to discriminate the difference among species in
response to tillage systems and intercropping patterns.
Results and Discussion: The results showed that based on relative abundance, in both studied years under
the no-till system, wild barley and oat weeds accounted for the highest weed population with the frequency of
11.84 and 10.53%, in the first year, and 11.97 and 12.68% in the second year, respectively. Under the minimum
tillage system, wild barley weeds in the first and second year with 10.62 and 8.29% relative abundance,
respectively, had the highest weed population. Under conventional tillage conditions, in the first year, weeds of
wild barley, Euclidium syriacum, wild oat, and Ceratocephalus falcatus were observed as the predominant
weeds with the frequency of 10, 10, 9.4, and 9.4% respectively. In the second year, the highest relative
abundance was related to weeds of wild oat and barley. The intercropping of wheat+bitter vetch reduces the
weed density more than rest of the treatments under different soil tillage systems. The reductions in weed density
due to intercropping of wheat+bitter vetch and wheat+grass pea were 77 and 69.9 % under no tillage, 80.1 and
76.1 % under reduced tillage, and 70.2 and 54.5 % under conventional tillage systems, respectively. This could
be due to the density and competitive pressure by intercropping to reduce the ecological niche for weed species
to occupy. The weed diversity indices (Shannon and Wiener, Brillouin, and Margalef indices) were highest in
pure weedy and grass pea monocultures. Weed density and diversity were also highest under conventional tillage
system. The highest Simpson dominance index (0.38) was found in wheat+bitter vetch intercropping in both
years compared to the other treatments. No significant difference was found among the soil tillage systems in
Simpson dominance index in the first year, while it showed a significant increase in no tillage (from 0.27 to
0.44), decreased in reduced tillage (from 0.24 to 0.17) and had no significant change in conventional tillage (0.21
to 0.20) systems in the second year. The pattern of Additive wheat+bitter vetch than wheat+grass pea
intercropping reduced the density of weeds in different tillage systems. Probably due to the greater diversity of
plants in intercropping patterns compared to monoculture, as a result, crops obtain more ecological niches and,
by absorbing more available resources for growth, reduce growth and thus reduce population and weed density.
According to the multivariate analysis, 100% of the variances was explained by the first function in 2018-19,
which showed Hordeum spontaneum L. as the dominant species. In 2019-20, 96.2 and 3.8% the variances were
explained by first and second functions, respectively, which showed Hordeum spontaneum L. and Avena
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ludoviciana L. as dominate species. Therefore, these two weed species might be well adapted to the cropping
systems.
Conclusion: The results of this study showed that intercropping patterns could reduce the weed density even
if the reduction was higher in wheat+bitter vetch than wheat+grass pea intercropping. Therefore, bitter vetch can
be considered as an efficient living mulch for intercropping with wheat to control weeds in different soil tillage
systems. Similarly, weed diversity is also affected by soil disturbances and intercropping. Hordeum spontaneum
L. and Avena ludoviciana L. tend to be the dominant weed species. It is concluded that weeds can be controlled
to an appropriate level using wheat+ bitter vetch intercropping under conservation and conventional tillage
systems. This approach can be used to design an efficient weed management strategies toward sustainable
agriculture.
Keywords: Conservation tillage, Cultivation pattern, Legume, Weed population

