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)پژوهش و سازندگی(

چکیده

گونه های مختلف علف هرز نسبت به انواع مختلف علف کش، درجات متفاوتی از حساسیت و یا مقاومت را نشان می دهند. به همین 
منظور جهت بررسی تأثیر کاربرد علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر ترکیب و تنوع گونه ای علف های هرز آزمایشی بر مبنای طرح 
 )SL ٪10( و ایمازتاپیر )EC ٪48( بلوک کامل تصادفی با نه تکرار انجام شد. تیمارهای مورد بررسی در آزمایش علف کش های تریفلورالین
و شاهد بدون مصرف علف کش بودند. نتایج نشان داد که علف کش تریفلورالین باعث کاهش فراوانی 13/2% سلمه تره و 3/7 % سوروف 
و علف کش ایمازتاپیر باعث کاهش فراوانی 6 /11% تاج ریزی در انتهای فصل رشد شدند و هیچ کدام از علف کش ها قادر به کنترل خرفه 
نبودند. گونه های تاتوره، خاکشیر، تاج خروس ریشه قرمز و خوابیده، پیچک، کنف وحشی و گل عقربی نیز از تراکم کمتری در تیمارهای 
علف کش برخوردار بودند. با بررسی مقدار شاخص تنوع شانون-ِوینر مشخص شد مقدار این شاخص در اکثر مراحل رشد نخود در تیمار 
علف کش ایمازتاپیر بیشتر از شاهد بدون مصرف علف کش و شاهد نیز بیشتر از تیمار علف کش تریفلورالین بود، بطوریکه مقدار این شاخص 

در انتهای فصل رشد برای تیمارهای علف کش ایمازتاپیر و تریفلورالین و شاهد بدون مصرف علف کش به ترتیب 1/27، 0/51 و 0/97 بود.
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ساختار جامعه علف هاي هرز  ........

Weed species to various herbicides, show varying degrees of sensitivity or resistance. Therefore, to investigate the effect of 
herbicide application Trifuralin and Imazethapyr the composition and diversity of weeds a trial based on randomized complete 
block design with three replications was acheieved. Treatments were application of Trifuralin herbicide , Imazethapyr herbicide  
and not application of herbicide (control). The results showed that Trifuralin reduced  13/2%  frequency of  Lamb’s quarters 
(Chenopodium Black album) and 3/7% of barnyard grass (Echinochloa crus-galli) and Imazethapyr  reduced 11/6%  frequency 
of nightshade (Solanum nigrum) in final growth stage but non of the herbicides was not effect on Common Purslane (Portu-
laca oleracea). Dyer’s croton (Chrozophora tinctoria), Flower-of-an-Hour (Hibiscus trionum), Redroot Pigweed (Amaranthus 
retroflexus), Prostrate amaranth (Amaranthus blitoides), Flixweed (Descurainia Sophia) and Datura had low densities between 
herbicides treatment.  In Imazethapyr treatment,  Shannon–Wiener diversity index was more than control treatment in Almost 
growth stage and it was 0/97, 0/51 and 1/27 for Imazethapyr herbicide, Trifuralin herbicide  and control treatments respectively 
in final growth stage.

مقدمه
ساختار جوامع علف های هرز در برگیرنده چرخه زندگی، تنوع 
پایداری  در مقابل تغییرات  گونه ای، ترکیب گونه ای، غالبیت و 
محیطی و تغییرات زمانی و مکانی علف های هرز می باشد. تغییرات 
ساختار جوامع علف های هرز در نظام های زراعی عمدتاً ناشی از 
تغییر در تناوب های زراعی، استفاده از کود های شیمیایی، علف 
 .Sandler( )et al, 2004 کش ها و عملیات خاک ورزی می باشد
تغییر جمعیت های علف های هرز به چند گونه غالب بیانگر فراهم 
شدن شرایط الزم برای سازش این گونه ها به عملیات زراعی رایج 
علف  ساختار جمعیت  در  تفاوت   )2004(  Poggio et al باشد.  می 
های هرز در گندم و نخود و نیز جو و نخود را ناشی از تفاوت در 
 )1384( احمدوند  داند.  می  محصول  دو  هرز  های  علف  مدیریت 
تفاوت در عملیات خاک ورزی را یکی از مهمترین عوامل موثر بر 

ساختار جمعیت علف های هرز گندم می داند. 
Andreasen et al )1996( اظهار داشتند که علف کش ها، جزو 
مهمترین عواملی هستند که جوامع علف هرز را در یک نظام زراعی 
به  نسبت  هرز  علف  مختلف  های  گونه  دهد.  می  قرار  تأثیر  تحت 
انواع مختلف علف کش، درجات متفاوتی از حساسیت و یا مقاومت 
را نشان می دهند. عموماً علف کش ها از طریق حذف گونه های 
حساس و یا گزینش بیوتیپ های مقاوم، فشار انتخابی قوی را بر 
جوامع علف هرز اعمال می نمایند. به عقیده Hume )1987( کاربرد 
علف کش ها در مقایسه با سایر روش های کنترل تأثیر بیشتری 
  et al.است داشته  هرز  های  علف  ای  گونه  ترکیب  و  تراکم  روی 
)Froud-Williams )1988 با بررسی جمعیت علف های هرز موجود 
در مزرعه گندم و ذرت در رومانی نشان دادند که بسیاری از علف 

های هرز رایج در سیستم های زراعی پس از رواج کاربرد علف کش 
هرز  های  علف  حالیکه جمعیت  در  یافتند،  کاهش  فنوکسی  های 
 spp . و  Apera spica-venti ، .Polygonum spp  غیر حساس نظیر
Matricaria افزایش یافتند. وی نیز اظهار داشت که افزایش کاربرد 
علف کش های قبل از کاشت و  پیش رویشی در سویا، باعث افزایش 
فراوانی گونه های علف هرزی می شود که دارای بذر درشت بوده و 

سریع تر جوانه می زنند.
اقلیمی، به  تنوع گونه ای علف های هرز نیز عالوه بر شرایط 
نوع محصول زراعی و مدیریت مزرعه )مانند استفاده از علف کش 
ها( وابسته است. در همین ارتباط ( Tomas )1985 در ساسکا چوان 
کانادا، نقشه پراکنش علف های هرز را در محصوالت زراعی مختلف 
تراکم  و  نسبی  یکنواختی  نسبی،  فراوانی  تعیین  با  وی  کرد.  تهیه 
علف  حضور  مختلف  های  جنبه  هرز،  علف  گونه  هر  برای  نسبی 
ای  آدینه  کرد.  بررسی  را  مختلف  زراعی  محصوالت  در  هرز  های 
بیان  اسفراین  پنبه  مزارع  از  برداری  نمونه  با   )1391( و همکاران 
کردند که توزیع غالبیت در مزارعی که علف کش استفاده شده بود 

بیشتر از مزارعی است که علف کش استفاده نشده است. 
های  کش  علف  کاربرد  تأثیر  بررسی  هدف  با  تحقیق  این 
ایمازتاپیر و تریفلورالین بر ترکیب و تنوع گونه ای علف های هرز 

نخود اجرا شد.
مواد و روش ها

آموزشی  مزرعه  در   1388  -89 زراعی  سال  در  تحقیق  این 
شد.  اجرا  مشهد  فردوسی  دانشگاه  کشاورزی  دانشکده  تحقیقاتی 
وضعیت درجه حرارت و بارش در طول دوره آزمایش نیز به صورت 

ذیل بود )سازمان هواشناسی خراسان رضوی، 1389( )شکل1(.
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آزمایش بر مبنای طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام 
شد. تیمارهای مورد بررسی در آزمایش علف کش های تریفلورالین 
)EC ٪48 ( و ایمازتاپیر )SL ٪10( و شاهد عدم مصرف علف کش 

بودند.
برای آماده سازی زمین ابتدا زمین مورد نظر با گاوآهن برگردان 
بار  دو  صورت  به  دیسک  از  استفاده  با  سپس  شد.  زده  دار شخم 
عمود بر هم خاک نرم شده و کلوخه ها خرد شدند. با استفاده از 
لولر زمین تسطیح شد. در نهایت با شیار ساز جوی های الزم جهت 
های  کرت  ورزی  خاک  عملیات  اتمام  از  پس  شد.  ایجاد  آبیاری 
آزمایشی به ابعاد 6×2/8 متر )با فواصل ردیف ها 70 سانتی متر( 
آماده شد. مقادیر کاربرد علف کش هاي پیش کاشت تریفلورالین 
و ایمازتاپیر در شرایط مزرعه کالیبره و تیمار های مربوطه اعمال 
نازل  با   MATABI مدل  از سمپاش شارژی  برای سمپاشی  شدند. 
با فشار پاشش 2/5 کیلو پاسکال و حجم پاشش  بادبزنی 8001  
هنگام  در  ایمازتاپیر  علف کش  شد.  استفاده  هکتار  در  لیتر   250
صبح و تریفلورالین هنگام غروب )به دلیل حساسیت تجزیه نوری 
در تریفلورالین( محلول پاشی شدند. بعد از سمپاشی تریفلورالین، با 

شن کش، محلول علف کش و خاک مخلوط گردید.
بذرهای نخود زراعی ILC482 در دو طرف ردیف با فاصله بین 
ردیف 35 سانتیمتر و روی ردیف 14 سانتیمتر وعمق 5 سانتیمتر 
توسط دست کشت شد. فاصله ی بین بلوکها 3 متر در نظر گرفته 
شد. برای آبیاری زمین مورد آزمایش از لوله استفاده که برای هر 
نیز 10  آبیاری در طول دوره رشد  کرت دو شیر تعبیه شد. مدار 

روز بود.
 1 معادله  از   1)GDD( رشد  روزهای  درجه-  محاسبه  برای 

استفاده شد
معادله 1      

GDD =  ((Tmax + Tmin)/ 2) - Tbase

در این معادله Tmax دمای حداکثر روزانه هوا، Tmin  دمای 
حداقل روزانه هوا و Tbase درجه حرارت پایه برای جوانه زنی) برای 

نخود 4/5 درجه سانتی گراد فرض شد( می باشند. 
در طول فصل رشد شش مرحله نمونه برداری )410 درجه روز- 
رشد، 715 درجه روز-رشد، 975 درجه روز-رشد، 1280درجه روز-

رشد، 1620 درجه روز-رشد و 2025 درجه روز-رشد انجام شد. 
برای نمونه گیری های علف هرز در طول فصل رشد )28، 45، 
57، 70 و 75 روز پس از کاشت( با استفاده از کوادراتی به ابعاد 0/7 
× 0/35 متر )که بطور تصادفی داخل هرکرت گذاشته می شد( علف 
های هرز برداشت و تراکم آنها به تفکیک گونه یادداشت شد ) در هر 
مرحله از هر کرت سه نمونه برداشت شد(. در انتهای فصل رشد نیز 
)90 روز پس از کاشت(، تمامی علف های هرز از نیمه دست نخورده 
از باالی هر  اثرات حاشیه )حذف 50 سانتی متر  با حذف  کرت ) 
کرت و دو ردیف از طرف راست و چپ آن( در سطحی معادل 5/25  
متر مربع برداشت شده و تراکم آنها به تفکیک گونه یادداشت شد.

براي تعیین اهمیت گونه هاي هرز در سطح مزرعه از شاخص 
هاي یکنواختي پراکنش، تراکم گونه و فراوانی نسبی استفاده شد 

:)Thomas, 1985(
استفاده  معادله2   از  پراکنش  یکنواختي  تعیین شاخص  برای 

شد.   

معادله 2   

                                    
در این معادله Uk یکنواختي مزرعه براي گونة k بر اساس بود یا 
نبود آن در کوآدرات هاي انداخته شده در سطح مزرعه صرف نظر از 
سطح تراکم،گویاي درصد کادرهایي که گونة هدف در آنها مشاهده 
شده است، Xi: حضور )1( یا عدم حضور )0( گونة k در کوآدرات 

شمارة i و m: تعداد کادر انداخته مي باشد.
برای تعین تراکم گونه علف های هرز از معادله3 استفاده شد.   

معادله 3

در این معادله Dk تراکم )تعداد بوته در متر مربع( براي گونة 
k در سطح مزرعه، Zi: تعداد بوته از گونة k در کوآدرات هاي 0/7 
× 0/35 متر و m: تعداد کادر انداخته شده مي باشد. برای تبدیل 

تراکم به متر مربعDk  در 4 ضرب شد.
فراوانی نسبی از معادله4  استفاده شد.

معادله 4
RFk=(Fk)k  تراکم گونه  /مجموع تراکم تمام گونه ها   × 100
شاخص تنوع شانون-ِوینر2 با استفاده از معادله 5  محاسبه شد.

معادله 5   

                  
درآن  شاخص تنوع شانون-ِوینر ؛ S تعداد گونه؛ i فراوانی گونه 
و  فراوانی نسبی گونه ای مشخص است که از طریق زیر محاسبه 

می شود:

گونة  هر  تراکم  یا  افراد  تعداد  آن   در  که  نسبت  
مشخص و  تعداد کل افراد یا مجموع تراکم تمامی گونه ها می باشد. 
یکنواختی  و  ها(  )تعداد گونه  غنا  برای  از 1/5  این شاخص  مقدار 
گونه ای )یکنواختی توزیع افراد در بین گونه های مختلف( پایین تا 

3/5 برای غنا و یکنواختی گونه ای باال متغیر است.
وضعیت  ها  داده  تحلیل  و  تجزیه  از  قبل  آماری،  تجزیه  برای 
نرمال بودن توزیع داده های آزمایش با نرم افزار Sigma plot بررسی 
به فلور علف های هرز  اینکه داده های مربوط  به  با توجه  شده و 
نیز دارای توزیع  با تبدیل داده  نبودند و  نرمال برخوردار  از توزیع 
نرمال نشدند از آنالیز کالستر به روش Ward در نرم افزار JMP بر 
اساس صفات مستقل  فراوانی نسبی، یکنواختی در پراکنش و تراکم 
بوته در متر مربع برای گروه بندی گونه های علف هرز  و بررسی 
تأثیر تیمارها استفاده شد. )تجزیه خوشه اي یک عنوان کلي براي 
شباهت  کردن  پیدا  براي  که  است  ریاضي  روشهاي  از  سري  یک 
بین اعضاي یک مجموعه بکار مي رود. هدف بسیاري از فعالیتهاي 
تفاوتها است که کدام یک  و  این شباهتها  به  بردن  تحقیقاتي پي 
متفاوت  یا  و  مشابه  یکدیگر  با  در یک مجموعه  موجود  اعضاي  از 
هستند. بدین منظور بهترین روش استفاده از تجزیه خوشه اي که 
عمل طبقه بندي را با استفاده از فرمولهاي ریاضي انجام مي دهد، 

مي باشد(.
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نتایج و بحث
فلور علف های هرز

هرز  علف  گونه   13 رشد  فصل  طول  در  حاضر  آزمایش  در 
گونه  یک  و  برگ  پهن  گونه   12 ها  گونه  این  از  که  شد  مشاهده 
باریک برگ و همچنین 12 گونه یک ساله و یک گونه چند ساله بود 
)جدول1(. گونه تاج ریزی در طول فصل رشد با بیشترین فراوانی 

نسبی در بین تیمارهای آزمایش، گونه غالب بود )جدول 2(.
بررسی فراوانی نسبی و تنوع گونه ای علف های هرز 

در تیمار علف کش های ایمازتاپیر، تریفلورالین 
در بین تیمارهای علف کش بکار رفته و شاهد بدون کنترل علف 
های هرز، تاج ریزی دارای بیشترین  فراوانی نسبی در طی فصل 
رشد بود )جدول5(. در اکثر مراحل نمونه برداری  فراوانی نسبی 
تاج ریزی در تیمار علف کش تریفلورالین، دارای بیشترین و در علف 
 Mirkamali ارتباط  همین  در  بود.  مقدار  کمترین  ایمازتاپیر  کش 
)پیش  تریفلورالین  )1974( گزارش کردند، علف کش   Maddah و 
کاشت( قادر به کنترل تاج ریزی نمی باشد. پارسا و باقری )1387( 
که  کردند  بیان  آنها  بطوریکه  اند،  کرده  تأیید  را  مطلب  این  نیز 
علف کش تریفلورالین قادر به کنترل تاج ریزی، یا سایر پهن برگ 
های دانه درشت بطور مناسب نیست )پارسا و باقری، 1387(. این 
محققین همچنین کنترل تاج ریزی با علفکش ایمازتاپیر را مناسب 
با علف  تاج ریزی  نیز موید کنترل  آزمایش حاضر  نتایج  دانستند. 

کش ایمازتاپیر و عدم کنترل آن با علف کش تریفلورالین بود. 
 سلمه تره پس از  تاج ریزی دارای بیشترین فراوانی نسبی در 
این علف هرز در  بود )جدول2(.  تیمارهای کاربرد علف کش  بین 
انتهای فصل رشد در تیمار شاهد بدون مصرف علف کش و علف 
کش ایمازتاپیر با 19/4 درصد دارای بیشترین فراوانی نسبی و در 
علف کش تریفلورالین با 10/3 درصد کمترین مقدار فراوانی نسبی 
را داشت. Mirkamali و Maddah )1974( گزارش کردند، علف کش 
تریفلورالین )پیش کاشت( قادر به کنترل سلمه تره به طور مناسب 
با  پژوهش خود  مرادی )1388( در  باشد. در همین خصوص  می 
بررسی علف کش های پیش کاشت ایمازتاپیر و تریفلورالین و شاهد 
کش  علف  با  را  تره  سلمه  بهتر  کنترل  کش،  علف  مصرف  بدون 
تریفلورالین نسبت به ایمازتاپیر گزارش کرد. در آزمایش حاضر نیز 
کنترل  در  بهتری  کارایی  تریفلورالین  علف کش  نظر می رسد  به 

سلمه نسبت به علف کش ایمازتاپیر داشت.
فراوانی نسبی خرفه نیز در تیمار علفکش ایمازتاپیر بیشتر از 
تریفلورالین و شاهد عدم مصرف علف کش بود و مقدار آن در بین 
تیمار های علف کش تریفلورالین و شاهد عدم مصرف علف کش 
تفاوت کمی داشت )جدول2(. به نظر می رسد با توجه به کنترل 
مناسب گونه تاج ریزی  توسط ایمازتاپیر، فضای مناسبی برای رشد 
خرفه فراهم آمده و در نتیجه تراکم این علف هرز در تیمار علف 
کش ایمازتاپیر حتی از شاهد هم بیشتر شده است. شایان ذکر است 
که خرفه گیاهی گرمادوست و C4  است و با پیشرفت فصل رشد و 
گرم شدن هوا شرایط برای گسترش آن مساعد می شود و دارای 
با پیشرفت  تکثیر رویشی  نیز می باشد، به همین دلیل وفور آن 

فصل رشد زیاد شد.
فراوانی نسبی سوروف در تیمار علف کش تریفلورالین نسبت 
کمتر  کش  علف  مصرف  بدون  شاهد  و  ایمازتاپیر  علفکش  به 
خود  پژوهش  در   )1388( مرادی  ارتباط  همین  در  بود)جدول5(. 

وفور سوروف را در تیمار علف کش تریفلورالین در نخود 2/5 برابر 
کمتر از علف کش ایمازتاپیر گزارش کرد. در پژوهش حاضر چنین 
به نظر می رسد که علف کش تریفلورالین کارایی مناسب تری در 

کاهش تراکم سوروف داشته است.
گونه های تاج خروس ریشه قرمز و خوابیده، هفت بند، پیچک، 
خاکشیر، گل عقربی، تاتوره و گاوچاق کن نیز از فراوانی کمتری در 
بین تیمار های علف کش برخوردار بودند. با بررسی مقدار شاخص 
و  تریفلورالین  و  ایمازتاپیر  کش  علف  تیمار  در  شانون-ِوینر  تنوع 
شاخص  این  مقدار  شد  مشخص  کش  علف  مصرف  بدون  شاهد 
بیشتر  ایمازتاپیر  کش  علف  تیمار  در  نخود  رشد  مراحل  اکثر  در 
از شاهد بدون مصرف علف کش و شاهد نیز بیشتر از تیمار علف 
یک  در  ای  گونه  غنای  نوسانات  )جدول3(.  بود  تریفلورالین  کش 
مزرعه زمانی اتفاق می افتد که تغییر در عملیات زراعی سبب حذف 
سازد  آسان  را  ها  گونه  سایر  تهاجم  یا  و  شده  گونه  یک  جایگاه 
ای  گونه  غنای  در  تغییر  ارتباط  این  در   .Libeman et al, 2001((
یک مزرعه ممکن است ناشی از ورود مدیریت شیمیایی علف های 
تغییر مدیریت سایر عوامل  از  ناشی  یا  و  به سیسستم زراعی  هرز 
 Libeman et(( بررسی شود  باید  که  است  نکاتی  از جمله  و  باشد 
Derksen  et al.al, 2001 )1995( گزارش کردند که علف کش ها 
تنوع جمعیت علف های هرز را کاهش نداده و حتی در بعضی از 
موارد شاخص غنای گونه ای را افزایش می دهند، اما در تمام موارد 
استفاده از علف کش باعث کاهش تراکم علف های هرز شد. از آنجا 
به خود  را  نسبی  فراوانی  بیشترین  آزمایش  این  در  ریزی  تاج  که 
اختصاص داده است و از طرفی کنترل مناسب تر این گونه توسط 
علف کش ایمازتاپیر )جدول2(، فضای فیزیکی بیشتری را در تیمار 
علف کش ایمازتاپیر برای بقیه گونه های علف هرز بوجود آوردکه 
باعث افزایش تنوع در این تیمار شد، در صورتی که در علف کش 
تریفلورالین، به علت عدم کنترل تاج ریزی، این گونه اکثر فضاها را 

در اختیار گرفته و در نتیجه باعث کاهش تنوع در این تیمار شد. 
پذیری  انعطاف  ای  گونه  غنای  افزایش  که  است  ذکر  شایان 
ترین  عمده  زمان،  هر  در  دهد.  می  هرز  علف  جوامع  به  بیشتری 
مشکل علف های هرز ناشی از وجود یک یا دو گونه ای )مانند تاج 
ریزی در آزمایش حاضر( که به خوبی قادرند از عملیاتی که توسط 
 .Libeman et al, 2001(( کشاورز مدیریت می شوند فرار کنند، است
اگر غنای گونه ای باال باشد، گونه هایی که قباًل وفور اندکی داشته 
یابند.  افزایش  اثر تغییر در روش های مدیریتی  توانند در  اند می 
عالوه بر این ممکن است غنای گونه ای باالی علف هرز ناشی از غیر 
قابل پیش بینی بودن علف هرز باشد، چرا که گونه های علف هرز به 
تغییرات شرایط آب و هوایی عکس العمل های متفاوتی نشان می 
دهند.به هر صورت حضور گونه های مختلف با قابلیت های متنوع 
در بهره برداری از منابع از همه جهات، گیاه زراعی را با محدودیت 
مواجه ساخته و بدین ترتیب موجبات محدودیت رشد گیاه زراعی 

را فراهم می آورند )موسوی و همکاران، 1384(.  
با استفاده از آزمون خوشه ای به روش Ward تمامی گونه های 
ایمازتاپیر و تریفلورالین و  علف هرز در سه تیمار علف کش های 
شاهد بدون مصرف علف کش برای صفات فراوانی نسبی، یکنواختی 
در  هرز  علف  های  گونه  مربع،  متر  در  بوته  تراکم  و  پراکنش  در 
نسبی،  فراوانی  صفات  است  ذکر  به  )الزم  گرفتند  قرار  گروه  دو 
یکنواختی در پراکنش و تراکم بوته در متر مربع برای گونه های 
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علف هرز قباًل محاسبه شد و از داده های این صفات در گروه بندی 
علف های هرز در تیمارهای علف کش استفاده شد( )شکل2(. در 
هر سه تیمار تاج ریزی به عنوان گونه بسیار مهم در خوشه اول و 

در خوشه بعدی گونه های دیگر قرار گرفت.
 در تیمار شاهد بدون مصرف علف کش سلمه تره در خوشه 
دوم در یک خوشه مجزا قرار گرفت اما با کاربرد علف کش ایمازتاپیر 
و تریفلورالین جایگاه سلمه،کمرنگ تر شده و به همراه خرفه در یک 
خوشه مجزا قرار گرفت. احتماالً به دلیل کنترل بهتر تاج ریزی در 
آشیان  تریفلورالین،  علفکش  در  تره  سلمه  و  ایمازتاپیر  علف کش 
اکولوژیکی3 خالی برای خرفه فراهم شده و به تبع آن نقش خرفه 

در تیمارهای علف کش مهمتر شده است. 
مصرف  بدون  شاهد  تیمار  در  عقربی  گل  همراه  به  سوروف 
علفکش، در یک خوشه مجزا از خوشه دوم قرار گرفت ولی در تیمار 
علف کش  تیمار  در  و  بعدی  های  فاصله  در  تریفلورالین  علفکش 
ایمازتاپیر این گونه در یک خوشه مجزا پس از سلمه جای گرفت. 
همانطور که در بحث فراوانی نسبی اشاره شد علف کش تریفلورالین 

سوروف را نسبت به ایمازتاپیر بهتر کنترل می کند. 
در خوشه های بعد تیمارهای علف کش ایمازتاپیر و تریفلورالین 
نیز گونه های کم اهمیت تاج خروس خوابیده و ریشه قرمز، علف 
هفت بند، خاکشیر، و پیچک قرار داشتند )شکل2(. عملیات زراعی 
شامل شخم،آبیاریی، مدیریت کود، علف کش و زمان انجام فعالیت 
های فوق بر درجه رقابت علف های هرز با گیاه زراعی تأثیر گذاشته 
و ترکیب جوامع علف هرز را تحت تأثیر قرار می دهد. احتماالً تغییر 
در نوع گیاه زراعی و یا کاربرد علف کش ها برای برخی گونه ها 
مطلوب و برای سایر گونه ها نامطلوب بوده و ترکیب جامعه را تغییر 
خواهد داد ))Libeman et al, 2001. علف کش ها، جزء مهمترین 
زراعی تحت  نظام  را در یک  عواملی هستند که جوامع علف هرز 
تأثیر قرار می دهند. عموماً علف کش ها از طریق حذف گونه های 
حساس و یا گزینش بیوتیپ های مقاوم، فشار انتخابی قوی را بر 
 Froud-Williams )1988(  et al .جوامع علف هرز اعمال می نمایند
با بررسی جمعیت علف های هرز موجود در مزرعه گندم و ذرت در 
رومانی نشان دادند که بسیاری از علف های هرز رایج در سیستم 
کاهش  فنوکسی  های  علف کش  کاربرد  رواج  از  پس  زراعی  های 
افزایش  حساس  غیر  هرز  های  علف  جمعیت  حالیکه  در  یافتند، 
یافتند. نامبرده همچنین اظهار داشت که افزایش کاربرد علف کش 
فراوانی  افزایش  باعث  زنی در سویا،  و جوانه  از کاشت  های پیش 
گونه های علف هرزی می شود که دارای بذر درشت بوده و سریع 
های  علف کش  کاربرد  نیز  آزمایش حاضر  در  زنند.  می  جوانه  تر 
ایمازتاپیر و تریفلورالین باعث تغییر در ترکیب گونه ای علف های 
با کاهش برخی گونه ها فضا برای برخی گونه  هرز شد، بطوریکه 
های دیگر فراهم و در نتیجه درجه اهمیت گونه های علف هرز در 
علف  بدون مصرف  به شاهد  نسبت  علف کش  دو  این  های  تیمار 

کش متفاوت شد.
نتیجه گیری 

این  در  شده  استفاده  های  کش  علف  کاربرد  تاثیر  بررسی 
آزمایش بر ترکیب گونه ای علف های هرز نشان داد که سلمه تره 
با علف کش  و سوروف توسط علف کش تریفلورالین و تاج ریزی 
ایمازتاپیر کنترل بهتری دارد، ضمن اینکه خرفه با هیچ کدام  از 
علف کش ها به خوبی کنترل نشد. گونه های تاتوره، خاکشیر، تاج 

خروس ریشه قرمز و خوابیده، پیچک، کنف وحشی و گل عقربی نیز 
از پراکنش محدودی در این تیمارهای علف کش برخوردار بودند. 
کش  علف  تیمار  در  شانون-ِوینر  تنوع  شاخص  مقدار  بررسی  با 
ایمازتاپیر و تریفلورالین و شاهد بدون مصرف علف کش مشخص 
شد مقدار این شاخص در اکثر مراحل رشد نخود در تیمار علف کش 
ایمازتاپیر بیشتر از شاهد بدون مصرف علف کش و شاهد نیز بیشتر 
از تیمار علف کش تریفلورالین بود. در هنگام کاربرد علف کش ها 
باید به ترکیب گونه ای علف های هرز مزرعه را مورد توجه قرار داد. 
تاج  مناسب  کنترل  ایمازتاپیر  تیمار علف کش  در  مثال  عنوان  به 
ریزی باعث فراهم شدن فضای رشد برای سلمه و کنترل مناسب 
سلمه بوسیله تریفلورالین باعث بوجود آمدن فضای رشد برای تاج 
ریزی شد. در همین راستا  )Libeman et al )2001بیان کردند که 
در مدیریت علف های هرز ترکیب جمعیت علف های هرز باید به 
سمت گونه های کم تهاجمی که به راحتی کنترل می شوند تغییر 
یابد.گونه های علف هرز از نظر میزان خسارت وارده بر گیاه زراعی 
و مشکالتی که در مدیریت گیاه زراعی و عملیات برداشت ایجاد می 
کنند، متفاوت هستند. در نتیجه بهتر است ترکیب علف های هرز 
منطقه از گونه های سمج غالب به نفع گونه هایی که گیاهان زراعی، 
چارپایان و کشاورزان بهتر آنها را تحمل می کنند، تغییر بابد. این 
امر بوسیله انتخاب و اعمال فشار بر گونه های نامطلوب علف هرز از 

طریق انتخاب مناسب علف کش امکان پذیر است. 
پاورقی ها

1. Growth degree day (GDD)
2. Shannon-Wiener Diversity Index
3. Ecological Niche
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