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چکیده
هاي غالب پهن ویژگی گونهبا هدف بررسی تأثیر نوع، مدیریت بقایا و نیتروژن بر خصوصیات جوامع علف هرز، به خصوص تنوع و 

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید چمران اهواز 93- 94درسال زراعی  هاي هرز، آزمایشی برگ و باریک برگ علف
(کلزا و هاي کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل نوع بقایا آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوك. اجرا شد

% 100فاکتور سوم مدیریت نیتروژن ( % بقایا به خاك و حذف بقایا) و30مدیریت بقایا (سوزاندن، برگرداندن گندم)، فاکتور دوم، 
هاي هرز هاي علفبررسی میانگین وزن خشک گونه% شیمیایی و اوره با پوشش گوگردي) بود. 50شیمیایی(اوره)، آلکازوت پالس + 

مربوط به به ترتیبخشک وزن گرم بر متر مربع)96/0(ترین و کمگرم بر متر مربع)987/22(ترین وزنبیشباریک برگ نشان داد
هاي در گونه% شیمیایی، بدست آمد. 100برگرداندن بقایاي گندم + و )% شیمیایی50باآلکازوت پالس (حذف بقایاي گندم +هايتیمار

وزن خشک ترینکمو% شیمیایی +حذف بقایاي گندم بود100) مربوط به تیمار گرم بر متر مربع36/47(باالترین وزن خشک پهن برگ 
.بودآلکازوت پالس + سوزاندن بقایاي گندم با% شیمیایی 50) مربوط به تیمار گرم بر متر مربع52/11(

هاي غالباوره کندرها، آلکازوت پالس، گونهمدیریت بقایاي گیاهی، تنوع زیستی، کلمات کلیدي:

Investigating the effect of different residue type and management and nitrogen on weed

community biodiversity of durum wheat (Behrang cultivar)

Esfandiar Fateh 1 , Zahra Shahpari2 and Amir Aynehband3

1,3. Agroecology Associate professor  of Shahid Chamran University of Ahvaz.
2. Agroecology student of Shahid Chamran University of Ahvaz.

Abstract
In order to investigate the effect of different residue type and management and nitrogen on weed community

biodiversity of wheat (Triticum aestivum), an experiment was conducted at Agricultural Faculty of Shahid

Chamran University of Ahvaz in 2012-2013. The experimental design was completely randomized block design

with three replications. The treatments including residue types (wheat and canola), residue management (residue
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burning, residue moving and 30% of residue incorporated to the soil) and the third factor was different nitrogen

resources (100%urea, 50% urea+Alkazotplus and  sulfur seed coated urea). The results of grass weed dry weight

showed that the highest grass weed dry weight (22.987 g/m2) and the lowest grass weed dry weight (0.96 g/m2)

were obtained at residue moving + 50%urea+ alkazotplus and 100% urea + residue incorporated to the soil,

respectively. The results of broadleaf dry weight showed that the highest broadleaf dry weight (47.36 g/m2) was

obtained at 100%urea+ residue moving and the lowest (11.52 g/m2) were obtained at alkazotplaus+50% and

residue burning treatments.

Key words: residue management, biodiversity, slow release urea, alkazotplus and dominance species.

مقدمه
از قرن ها پیش انسان به مفهوم و اهمیت تنوع زیستی واقف بوده است. افالطون بارها به اصل فراوانی تأکید کرده و موتقد بوده 

کنترل علف هاي هرز ). 1379که هر چه در جهان گوناگونی بیش تري وجود داشته باشد، جهان بهتر می شود (بیضا پور 
.یاهی است که شامل تقویت گیاهان مطلوب و فرونشانی گیاهان نامطلوب استراهکار یا جزئی از راهبرد کلی مدیریت گ

هامواد و روش
هاي هاي هرز، به خصوص تنوع و ویژگیتأثیر نوع، مدیریت بقایا و نیتروژن بر روي خصوصیات جوامع علفبه منظور بررسی 

در مزرعه تحقیقاتی شماره یک دانشکده 93-94زراعی  درسال هاي هرز، آزمایشی هاي غالب پهن برگ و باریک برگ علفگونه
هاي کامل تصادفی در سه تکرار آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوك. کشاورزي دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شد

(سوزاندن، انجام شد. فاکتور اول شامل نوع بقایا در دو سطح (کلزا و گندم)، فاکتور دوم شامل مدیریت بقایا در سه سطح 
% شیمیایی(اوره)، آلکازوت 100فاکتور سوم مدیریت نیتروژن در سه سطح ( بقایا به خاك و حذف بقایا) و%30برگرداندن 

هاي مختلف بقایا در اواخر شهریورماه بقایاي گیاهان گندم % شیمیایی و اوره با پوشش گوگردي) بود. جهت مدیریت50پالس + 
ر به خاك اضافه و با توجه به طرح آزمایشی در کرت هاي مشخص شده حذف، سوزانده یا به خاك بر و کلزا با توجه به نوع تیما

رقم مورد گرفت. انجاممتر 2و عرض 3هایی به طول گردانده شد. اجراي آزمایش با کشت گندم در اواسط آبان ماه در کرت
به صورت تصادفی و توسط کوادرات به مساحت یک متر هاي علف هرز بود. نمونهبوته در متر مربع350نظر بهرنگ، تراکم 

و و ترسیم SASها توسط نرم افزار ها محاسبه گردید. در نهایت تجزیه آماري دادهمربع انجام شده و سپس وزن خشک آن
.بیان شدExcelنمودارها به کمک نرم افزار 

نتایج و بحث
وزن خشک

% 50،هاي مدیریتی حذف بقایاي گندمروشهاي علف هرز باریک برگ نشان داد بررسی مقایسات میانگین وزن خشک گونه
هاي با که دلیل آن وجود گونههاي هرز را دارا بودترین میانگین وزن خشک علفبیش) 987/22(زوت پالسشیمیایی+ آلکا

تیمار) مربوط به96/0هاي هرز (ترین وزن خشک علفمقایسات میانگین نشان داد کمرقابت پذیري باال در این تیمار بود.
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-تنوع گونهبود. این روش مدیریتی که سازگاري مناسبی با اصول اکولوژیکی دارد، % شیمیایی، 100برگرداندن بقایاي گندم + 

هاي علف هرز باریک برگ را در وضعیت مطلوبی نگاه داشت که این موضوع نشان دهنده وجود اثرات متقابل مثبت بین گونه 
مطابقت داشت و همکارانبهارينتایج هاي هرز می باشد که نتیجه با حضور علفت بهره مندي از منابع و در نهایت ها در جه

).1(شکل 

هاي مختلفروشنوع بقایا وهاي هرز باریک برگ تحت تأثیر: مقایسات میانگین وزن خشک علف1شکل 
مدیریت بقایا و کودي

% 100) مربوط به تیمار 36/47ترین وزن خشک (بیشهاي هرز پهن برگ نشان داد وزن خشک علفمیانگینمقایسات
% شیمیایی و آلکازوت پالس + 50) مربوط به تیمار 52/11وزن خشک (ترین+ بقایاي گندم بود. کمشیمیایی +حذف بقایا

).2مطابقت داشت (شکل (2009)و همکارانجاننتایج با حاصل با مشاهدات سنکه بدست آمد سوزاندن بقایا + بقایاي گندم 

هاي مختلفهاي هرز پهن برگ تحت تأثیر نوع بقایا و روشخشک علفمقایسات میانگین وزن : 2شکل 
مدیریت بقایا و کودي

میانگین 
وزن خشک 

هاي گونه
علف هرز 

باریک برگ 
(گرم بر متر 

مربع)

میانگین 
وزن خشک 

هاي گونه
علف هرز 
پهن برگ 
برگ (گرم 

بر متر 
مربع)
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هاي علف هرزتنوع زیستی در جمعیت
توان هاي هرز باریک برگ، علف هرز چچم داراي بیشترین حضور بوده که علت آن را میاد در بین علفاین بررسی نشان د

. اما این در حالی است که در بین جوامع پهن برگ هاي هرز دانستمقایسه با دیگر علفهاي فیزیولوزیکی این گیاه در قابلیت
مشاهده طور که در این جدول همانها نسبت داد.اي باالي در آنتوان به تنوع گونهعلت آن را میکهگونه غالبی مشاهده نشد

ترین تنوع مربوط به و کمها بدست آمدبا دیگر تیماربقایا حذفروشو پهن برگ در هرز باریک ترین تنوع علفبیششود می
روش سوزاندن بقایا در ترکیب با بقیه تیمارها بدست آمد. 

تنوع زیستی جوامع علف هرز-1جدول 

بقایاي کلزا%شیمیایی* 100حذف بقایا*
حذف بقایا * اوره کند رها* بقایاي گندم

%شیمیایی + آلکازوت پالس* بقایاي کلزا50حذف بقایا*
حذف بقایا*اوره کند رها * بقایاي کلزا

%شیمیایی + آلکازوت پالس * بقایاي گندم 50حذف بقایا *
%شیمیایی* بقایاي گندم100حذف بقایا *

وت پالس* بقایاي کلزا%شیمیایی +آلکاز50سوزاندن بقایا *
سوزاندن بقایا*اوره کندرها * بقایاي گندم

%شیمیایی +آلکازوت پالس* بقایاي گندم50سوزاندن بقایا *
% شیمیایی * بقایاي گندم100سوزاندن بقایا *

سوزاندن بقایا *اوره کندرها * بقایاي کلزا
%شیمیایی * بقایاي کلزا100سوزاندن بقایا *

وره کند رها * بقایاي گندمبرگرداندن بقایا *ا
% شیمیایی * بقایاي کلزا100برگرداندن بقایا *
% شیمیایی * بقایاي گندم100برگرداندن بقایا *
%شیمیایی+آلکازوت پالس* بقایاي کلزا 50برگرداندن بقایا * 
%شیمیایی+آلکازوت پالس * بقایاي گندم50برگرداندن بقایا *

بقایاي کلزابرگرداندن بقایا *اوره کند رها *

مرغ
چچم
مرغ
چچم
چچم
حلفه
مرغ
چچم
--

چچم
--

چچم
حلفه
چچم
حلفه
چچم
--

چچم

آناقالیس
آناقالیس
یونجه
--

شبدر
یونجه
شبدر
یونجه

آناقالیس
--

یونجه
--

شبدر
--
--

یونجه
آناقالیس
شبدر
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