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بررسی تنوع زیستی علفهای هرز مزارع گندم شهرستان گرگان (حوزه قرهسو) با استفاده از
سامانه اطالعات جغرافیایی ()GIS
Study of weeds biodiversity on wheat fields of Gorgan using geographic information
)system (GIS
لیال سالخورده ،*1بهنام کامکار ،5جاوید قرخلو ،3زهرا عربی0

چكیده:
این تحقیق به منظور بررسی تنوع زیستی علفهای هرز مزارع گندم شهرستان گرگان (حوزه قرهسو) و تعیین
مهمترین عوامل محیطی مؤثر بر آن در بهار سال  9831انجام گردید .بدین منظور  4روستا در  4جهت
جغرافیایی نسبت به شهر گرگان انتخاب شدند .تعداد  02مزرعه در سطح  4روستا انتخاب گردید ،سپس نمونه-
برداری به روش )(wکل و با پرتاب کوآدرات  2/5×9متر مربعی انجام و گونههای علفهرز هر کادر به تفكیک
جنس و گونه شناسایی و تعداد آنها مورد شمارش قرار گرفت و مختصات جفرافیایی هر نقطه نیز توسط دستگاه
 GPSثبت گردید .سپس شاخصهای تنوع شانن -واینر و شاخص یكنواختی سیمپسون برای اندازهگیری تنوع
زیستی مورد محاسبه قرار گرفتند .نقشه این شاخصها با وارد کردن دادههای جمعآوری و محاسبه شده در
محیط نرمافزار ( ArcMapنسخه  )1 ,8 ,9از مجموعه نرمافزارهای ) ArcGis (ESRI, 2009و انجام پردازش-
های الزم تهیه شد .نقشههای بدست آمده نشان داد که دامنه تغییرات شاخص یكنواختی سیمپسون بین  2/55تا
 2/35بود و  52درصد از مساحت مزارع گندم حوزه قرهسو حداکثر شاخص سیمپسون را داشتند که شامل
روستاهای توشن و حیدرآباد میباشند .همچنین دامنه تغییرات شاخص تنوع شانن -واینر نیز بین  9/5تا 8/29
تعیین شد .حداکثر شاخص شانن -واینر در  59درصد از مساحت مزارع گندم در نواحی غربی این حوزه
مشاهده شد .روستاهای توشن و حیدرآباد دارای حداکثر شاخص شانن -واینر بوده و عوامل محیطی نظیر دمای
حداکثر و دمای حداقل بر روی این شاخص تأثیر مثبت داشتند.
کلمات کلیدی :شاخص تنوع شانن -واینر ،شاخص یكنواختی سیمپسون ،دامنه تغییرات ،عوامل محیطی ،گونه.

مقدمه

برهمکنش بین آنها در یک سیسوت گفتوه مویشوود

تنووووی زیسوووتی بوووه کلیوووه موجوووودات زنوووده و

تاریخ پذیرش1313/70/11 :

تاریخ دریافت1313/71/52:

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان
 -5دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
 -3استادیار دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
 -0استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان
* -نویسنده مسئول Email:Le.salkhordeh@gmail.com
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که در آن این موجودات روابط بسویار پیییودهای بوا

هتروژنیتی ،1اندازهگیری یکنواختی و غنای گونوهای

هو دارنوودا کشوواورزی بزرگتوورین اسووتفادهکننووده از

را با ه در بر میگیردا در این شاخص فور

شوده

تنوی زیستی محسوب میشود کوه زراعوت و امنیوت

است که افراد از یک جامعه بینهایوت بوزرو و بوه

غذا به آن وابسته است ).(Kocheki et al., 1995

صووورت تالووادفی نمونووهگیووری شوودهانوود و تمووام

از بووین رفووتن تنوووی زیسووتی در بوووم ن ووام زراعووی،

گونووههووای موجووود در جامعووه در نمونووه آموودهانوودا

تهدیدی جدی برای بقوای ایون بووم و نهایتوان امنیوت

شاخص سیمپسون یکی از معروفترین شاخصهای

غذایی جهان محسوب میشود ).(Thrupp, 1998

هتروژنیتی و اولین شواخص ناپوارامتری تنووی اسوتا

علفهای هرز به عنوان یکی از اجزای مکمو بووم

این شاخص بوه شودت متوجوه گونوههوای غالوب در

ن وووام کشووواورزی و جزجوووی جووودایی ناپوووذیر در

نمونه بوده ولی به غنوای گونوهای حساسویت انودکی

سیست های کشاورزی محسوب مویشووندا بوه دلیو

دارد ()Ejtehadi et al., 2009ا

آثار مخرب ناشی از رقابوت برعملکورد محالوو ت

هوودف از ایوون تحقیوور بررسووی تنوووی زیسووتی

زراعووی ،علووفهووای هوورز از دیوور بوواز بووه عنوووان

علفهای هرز مزاری گندم شهرستان گرگان (حوزه

جزجی نامطلوب از بوم ن ام کشاورزی شوناخته شوده

قرهسو) و دستیابی به الگوی تغییور تنووی علوفهوای

کواهشدهنووده میووزان

هوورز در منطقووه موویباشوود کووه مووا را بووه نوووعی پوویش

محالوول بوه شومار مویرونود (Kochek et al.,

آگاهی در مورد شیوی و غالب شدن بعضی از گروه

)2006ا

های علفهرز در مزرعه میرساند تا بتوان با استفاده

و یکوی از مهو تورین عوامو

از آن از شوویوی و غالووب شوودن علووفهووای هوورز در

کاهش تنوی گونهها و تخریب بوم ن ام به علوت

مزاری جلوگیری کردا

استفادههای نابجا و تغییر کاربری زمین اسوت و اگور
قرار است از چنوین تخریوبهوایی جلووگیری شوود،

مواد و روشها

بایستی به روشهوایی متوسو شود کوه باعو حفو

ایوون مطالعووه در سووال زراعووی  ،1333-1331در

تنوی زیستی گیاهان شوند )(Scott, 1998ا

اراضووی تحووت کشووت گنوودم آبووی و دیو بخشووی از

شاخصهای عددی تنوی بوا اراجوه یوک عودد بوه

حوزه قرهسوو در شهرسوتان گرگوان واقوع در بخوش

عنوان نتیجه ،تنوی را در یک واحد نمونهبورداری یوا

مرکوووزی اسوووتان گلسوووتان در عووور

یک جامعه نشان میدهندا شاخص شانن -واینور کوه

جغرافیوووایی

" 36˚06'50تا  36˚22′51″شمالی و طول جغرافیایی

بر جزء غنای تنوی و شاخص سیمپسون کوه بور جوزء

 20˚13′21″تا  20˚37′06″شرقی انجام شدا

یکنووواختی تیکیوود دارنوود رایو توورین شوواخصهووایی

دادههای مورد نیاز جهت این مطالعه از سطح 57

هستند که بورای کمیوی سوازی تنووی زیسوتی اسوتفاده

مزرعه گندم واقع در  0روستا در  0جهت جغرافیایی

موویشوووند )(Magurran, 1988ا شوواخص تنوووی

نسووبت بووه شهرسووتان گرگووان ،شووام روسووتاهای

شووانن -واینوور بووه عنوووان یکووی از شوواخصهووای

محموودآباد در شوومال ،توشوون در جنوووب ،جلووین در
- Heterogeneity
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شوورو و حیوودرآبوواد در غوورب شهرسووتان گرگووان،

اطمینان است و هرچه مقدار این شواخص بوزروتور

بدست آمد.

باشوود ،عوودم اطمینووان بیشووتر اسووت و تحووت عنوووان
شاخص تنوی گونهای نامیده میشودا

بوودین من ووور پووش از مشووخص شوودن مووزاری،

 : Piسه افراد در گونه iام نسبت بوه کو نمونوه

نمونهبرداری به نحوی که کو مزرعوه پوشوش داده
شود ،به روش سیستماتیک  Wشک در محدوده هر

است که به صورت

مزرعه انجام شد ،سپش در هر مزرعه در  57نقطه بوه

n
Pi  i
N

تعریف میشود و به آن

طور تالوادفی اقودام بوه پرتواب کووآدرات بوه ابعواد

نسبت گونهای هو اطوالو مویشوود و  sنیوز تعوداد

 7/2×1متوور مربووع شوود و در داخ و هوور کوووآدرات

گونهها را نشان میدهدا
برای انجام مودلسوازی و تخموین شواخصهوای

علفهای هرز به تفکیوک جونش و گونوه شناسوایی

1

شووده و مختالووات مکووانی آنهووا توسووط دسووتگاه

تنوی زیستی ،از دادههای هفت ایسوتگاه سوینوپتیک

موقعیووتیوواب جهووانی ) (GPSموودل GARMIN

واقلی شناسی استان جهت برآورد پارامترهای اقلیمی

 ،MAP 72 CSXثبووت گردیوودا شوواخصهووای

و بوورای سوواخت یووههووای خووا شناسووی ،از نقووا

یکنواختی سیمپسون و تنوی شانن -واینور بوه ترتیوب

نمونوهگیوری شوده خوا

با استفاده از معواد ت  1و  5محاسوبه گردیودا طبور

کشاورزی اسوتان تهیوه شوده بوود و از مودل رقوومی

ن ر ( (Pielo,1969برای محاسبه شاخص سیمپسون

ارتفای ) (DEMمنطقه با قدرت تفکیوک مکوانی 07

در یووک جامعووه محوودود (کوچووک) ،از رابطووه زیوور

متر مربع جهت تهیه یههای توپوگرافی استفاده شد

استفاده میشود:

که دادههای مورد ن ر جهت ایجاد پایگاه اطالعوات

)n (n  1
1  Dˆ  1   i i
معادله ()1
)i 1 N ( N  1

مکانی در نورمافوزار ArcMapنسوخه  1:3:1اسوتفاده

s

کوه از سوازمان تحقیقوات

گردید تا از این اطالعات مکانی در محاسبه مدلهوا

در این معادله:

استفاده گرددا شاخصهوای تنووی محاسوبه شوده در

̂ : 1 Dشاخص تنوی سیمپسونا

جدول اطالعات مزاری قرار داده شود و بورای انجوام

 : niتعداد افراد گونه iام در نمونها

موودلسووازی و تخمووین شوواخصهووای تنوووی زیسووتی،
روش رگرسوویون چنوود متغیووره مووورد اسووتفاده قوورار

: Nتعدادک افراد در نمونها

گرفتا بدین من ور مجموعه اطالعات موثثر موزاری

 : sتعداد گونهها در نمونها

و پارامترهای اقلیمی و خاکی موثثر ،در برناموه SAS

مقدار شاخص شاخص شانن -واینر بین صوفر توا

نسوووخه  1وارد شوووده و از روشهوووای ،stepwise

 0/2متغیر اسوت و از رابطوه زیور محاسوبه مویشوود

 backwardو موووالو ) (Cpجهوووت تعیوووین عوامو و

)(Shanon, Weaver,1949

تیثیرگذار بر شاخصهای تنوی استفاده شودا در بوین

s

معادله (H    Pi ln Pi )5

مدلهای مورد مطالعه بیشترین ضریب تبیین تالحیح

i 1

در این معادله:

 : H محتوای اطالعات نمونه و اندازهای از عدم

-Synoptic
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شده مربو به شاخص مالو ( )Cpبود کوه در نتیجوه

های تنوی نشواندهنوده تغییور در ترکیوب گونوههوا و

به عنوان بهترین مدل انتخواب شودا سوپش از معادلوه

تووراک جوامووع علووفهووای هوورز بوور اثوور تیمارهووای

استخراج شوده یوههوای رسوتری سواخته شوده و از

مدیریتی و زمان است ))Stevenson, 1997ا

روش وزندهی معکوس ( )IDWنقشه شاخصهوای

حداکثر شاخص شوانن -واینور در  61درصود از

تنوی زیستی علوفهوای هورز بورای محودوده موورد

مساحت مزاری گنودم در نوواحی غربوی ایون حووزه

بررسی از حوزه قرهسو به دست آمدا

مشواهده شوودا روسوتاهای توشوون و حیوودرآباد دارای
حداکثر شاخص شانن -واینر میباشند کوه بوه علوت

نتایج و بحث

با بودن درصد فراوانوی علوفهوای هورز در آنهوا

شووک ( )5نقش وههووای کالسووهبنوودی پوویشبینووی

میباشدا

شاخصهای تنوی سیمپسون و شانن -واینر را کوه بور

قاسومی ( )Ghasemi, 1999در بررسوی تنووی

اساس مدل رگرسیونی چندگانوه خطوی (جودول )1

زیستی علفهای هرز اراضی تحت کشت گنودم در

تولید شدند ،نشان میدهدا
دامنه تغییرات شاخص یکنواختی سیمپسوون بوین

بخشووی از شهرسووتان گرگووان نشووان داد کووه دامنووه

 7/62تا  7/36بود که در شک ( )5نمایش داده شده

تغییرات شواخص تنووی سیمپسوون بوین  7/73توا  1و

اسووتا  67درصوود از مسوواحت مووزاری گنوودم حوووزه

دامنه تغییرات شاخص تنوی شانن -واینر نیز بین 7/5

قرهسو دارای حداکثر شاخص سیمپسون میباشوند و

تا  0/2میباشدا
بوه من وور بررسوی تنووی گونوهای ،کوارکردی و

در نیمووه غربووی ایوون حوووزه قوورار دارنوود کووه شووام

ساختار جوامع علفهوای هورز موزاری گنودم اسوتان

روستاهای توشن و حیدرآباد میباشندا
عوام محیطی ن یر دمای حداکثر ،دمای حداق

خراسان در مطالعهای چهار سواله تعوداد  521مزرعوه

و ارتفووای بووا شوواخص سیمپسووون دارای رابطووه مثبووت

در  51شهرستان اسوتان خراسوان رضووی ،شومالی و

میباشند و مقدار عنالور روی دارای رابطوه منفوی بوا

جنوووبی را از مرحلووه سوواقهدهووی تووا پایووان مرحلووه

ایون شواخص مویباشوود (جودول ،1مودل)1ا بررسووی

خوشهدهی گندم مورد بررسی قرار گرفت .محاسوبه

همبسووتگی متغیرهووای فیزیوووگرافی و بارنوودگی بووا

شاخص شانن -واینر نشان داد که شهرستان اسوفراین

جوامووع گیوواهی موجووود در حوووزه آبخیووز باب و رود

و بیرجنوود بووه ترتیووب بووا  5/13و  5/62بیشووترین و

(اسووتان مازنوودران) بووا اسووتفاده از سیسووت اطالعووات

نهبندان با  7/20کمترین میزان شاخص شانن -واینور

جغرافیایی نشان داد که به ترتیب ارتفوای و بارنودگی

را داشتندا این روند در مورد شاخص سیمپسوون نیوز

مه ترین عوام در تفکیوک جواموع گیواهی منطقوه

مشووابه بووود و شهرسووتانهووای اسووفراین و بیرجنوود بووا

هستند ()Mehdiniya et al., 1116ا

شاخص 1بیشترین میزان تنوی گونوهای و نهبنودان بوا

طبر نتای به دست آمده ،دامنه تغییرات شاخص

شاخص  7/02کمترین میزان تنوی گونهای را داشتند

تنوی شانن -واینر (جدول ،1مدل )5نیوز بوین  1/2توا

))Norozzadeh et al., 2008ا همینووین ایوون

 3/71پیشبینی شد (شوک )3ا تفواوت در شواخص-

محققان اعالم کردند بوا توجوه بوه ایونکوه اسوفراین
60
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بیشووترین فراوانوووی و نهبنووودان کوو تووورین فراوانوووی

علفکش محتم است که ضرورت توجه بیشتر بوه

علفهای هرز را داشتند و ایون شواخصهوا متویثر از

مدیریت مالرف علف کشها را متذکر میشوودادر

درصد فراوانی علفهای هرز مویباشوند ،ایون رونود

موردگونووههووای باریووک بوورو یووو ف وحشووی و

منطقی به ن ر میرسدا

خونیواش گزارشی مستند مبنوی بور مقاوموت آنهوا
به علفکش در مزاری استان گلستان وجود داردا

نمودار پراکنش گونهها در مزاری سمپاشی شوده
نیز نشان داد که روستاهای توشن و حیدرآباد که در

از آنجا کوه شواخصهوای تنووی زیسوتی تحوت

غرب و جنوب غربی حووزه قورهسوو قورار دارنود بوه

تیثیر فراونی علفهای هرز قرار دارند و میزان آنهوا

ترتیب با داشتن  11و  10گونوه علوف هورز بیشوترین

در ناحیه غرب و جنوب غرب منطقه موورد بررسوی،

تعداد گونه علف هرز را به خوود اختالواد دادهانود

با میباشد وهمینین علفهای هورز در روسوتاهای

که نشاندهنده با بودن تنوی علفهای هرز در این

توشون و حیودر آبوواد کوه در ناحیووه غورب و جنوووب

بخش از محدوده مورد بررسی میباشد (شک )0ا

غربی حوزه قرهسوو قورار دارنود ،از درصود فراوانوی
با یی برخوردار بودند در نتیجوه ایون رونود منطقوی

همینین در میان گونههوای علوف هورز موجوود

میباشدا

تعووداد  3گونووه کووه در هوور  0روسووتا دیووده شوودند از
فراوانی با یی برخوردار بودندا ایون گونوههوا شوام

نتیجه گیری

گونووووههووووای پهوووون بوووورو پییووووک صووووحرایی
)arvensis

بررسی نقشه شاخصهای تنوی زیسوتی نشوان داد

 ،(Convolvulusآناگوووووووالیش

که میزان این شاخصها در نوواحی غورب و جنووب

) ،(Anagalis arvensisورونیکووا (Veronica

غربی از سوایر نوواحی بوا تر مویباشودکه مهمتورین

) ،persicaشووواهتوووره )،(Fumaria vailantii

علووووت آن عوووودم موووودیریت صووووحیح مووووزاری

هفتبند ) ،(Polygonum patulumشبدر خوشبو

مووویباشووودا علوووفهوووای هووورز

زردیکسوواله ) (Melilotus indicusو گونووههووای

(Convolvulus

) ،arvensisورونیکووووا )،(Veronica persica

باریک برو فوا ریش بوذر کوچوک (Phalaris

هفووتبنوود ) ،(Polygonum patulumفووا ریش

)minorو یووو ف وحشووی )(Avena fatua

) (Phalaris minorو یووو فوحشووی (Avena

موویباشووند (شووک )2ا علووف هوورز پییووک دارای

) fatuaدارای بوووا ترین درصووود فراوانوووی بودنووودا

با ترین درصد فراوانی میباشد که به علوت داشوتن

پییک از جمله علفهای هرز سمجی اسوت کوه در

ریزوم و سوبز شودن دورهای دارای بوا ترین درصود

تمام مزاری مشاهده شده است ،ایون علوف هورز هور

فراوانی میباشد و کنترل شیمیایی آن موفقیوتآمیوز

ساله تعداد زیادی جوانه تولید میکنود و ایون موورد

نمویباشودا  Stellaria mediaو هفوتبنود تحمو

موویتوانوود یکووی از د ی و عوودم موفقیووت سووریع در

نسبتان با یی نسبت به پهن بورو کوشهوا دارنود کوه

کنترل آن محسووب شوودا موثثرترین برناموه کنتورل

عام ماندگاری بیشتر آنها در ک مزاری میباشودا

این علف هرز میتواند شام عملیات شخ  ،کاشت

در مورد سایر گونهها نیز احتموال بوروز مقاوموت بوه

گیاهووان رقیووب و اسووتفاده از علووف کووشهووا باشوودا
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هفتبند از جمله علفهای هرزی اسوت کوه تحمو

علووفهووای هوورز در ناحیووه غربووی و جنوووب غربووی

نسووبتان بووا یی بووه پهوون بوورو کووش هووا داردا یووو ف

محدوده مورد بررسی ،توصویه مویشوود کشواورزان

وحشی و فا ریش از جمله علفهوای هورز باریوک

جهت مدیریت مثثر علفهای هرز مواردی از قبیو

برگی هستند کوه مقاوموت آنهوا بوه علوفکوشهوا

آشوونایی بوووا اولویوووتهووای موجوووود در خالوووود

محتم استا این موضوی اهمیت جودیتور گورفتن

مشکالت علفهای هرز ،انتخاب روشهای مناسوب

موودیریت علووفهووای هوورز در ایوون منوواطر جهووت

کنترل علفهای هرز از جملوه اسوتفاده از توداخ و

از انودامهوای

رقابت گیاه زراعی -علف هرز ،دخالت دادن آستانه

زایشی آنها را متذکر مویشوودا در صوورت اعموال

اقتالادی و خسارت ،تلفیر چند روش کنتورل علوف

روشهای صحیح ،جمعیت آنها را مویتووان چنوان

هرز به همراه علفکشهای انتخابی و ن ارت مداوم

کاهش داد تا رقابت آنها با گیاه زراعی بوه حوداق

بر مزرعه و مدیریت علف هرز را مد ن ر قرار دهندا

برسد ،برای رسیدن به این هدف بایود از تولیود بوذر

همینین افزایش تراک گیاه زراعی مانع رشد سوریع

در ایوون گیاهووان جلوووگیری کوورده و اجووازه اسووتقرار

و اسوتقرار زودتور علوف هورز شوده و باعو

برتووری

کام آنها را در مزرعه ندهی ا

رقابتی گیاه زراعی میگرددا

تضعیف بانک بذر و یوا تخلیوه خوا

با توجه به بوا بوودن میوزان شواخصهوای تنووی

شک  -1موقعیت مکانی روستاها و مزاری گندم سمپاشی شده شهرستان گرگان (حوزه قره سو)
)Figure 1- Villeges and herbicide-applied wheat field’s location of Gorgan (Gharasoo basin
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شک  -5نقشه طبقات شاخص یکنواختی سیمپسون علفهای هرز مزاری گندم سمپاشی شده شهرستان گرگان (حوزه
قرهسو)
Figure 2- Simpson uniformity index classification map for weeds in herbicied-applied wheat fields of
)Gorgan (Gharasoo basin

جدول -1مدلها و تجزیه مدلهای رگرسیونی چندگانه شاخصهای تنوی زیستی علفهای هرز مزاری گندم سمپاشیشده
حوزه قرهسو
Table 1- Models and Multiple regression models analysis for weeds biodiversity indices in wheat fields of
Gharasoo basin
متغیر های
آمارهها
مستق

متغیر وابسته
مدل

دمای حداکثر

دمای حداق

غل ت

ارتفای

Dependent
Variable

Maximum

Minimum
temperatur

Altitude

سطح معنی

روی

M.R

R2

R2adj

RMSE

داری
Significance
level

Zn

1

Simpson

1.979

8.67

0.044

0.578

0.088

0.78

0.71

0.032

0.01

2

&Shanon
Winer

2.579

-3.286

--

-2.588

0.91

0.82

0.76

0.19

0.01

عوام محیطی ن یر دمای حداکثر و دمای حداق در جهت مثبت و مقدار عنالر روی در جهت منفی بر روی این شاخص تیثیرگذار بوده است
(جدول  ،1مدل)5ا

60

" بررسی تنوی زیستی علفهای هرز مزاری گندم شهرستان گرگان "

شک  -3نقشه طبقات شاخص تنوی شانن -واینر علفهای هرز مزاری گندم سمپاشی شده شهرستان گرگان (حوزه قرهسو)
)figure3- shanon&winer diversity index weeds in used herbicied wheat fields Gorgan (Gharasoo basin

شک  -0پراکنش گونههای علفهرز مزاری گندم سمپاشی شده شهرستان گرگان (حوزه قرهسو)
)Figure4 - Distribution of weeds species in herbicied-applied wheat fields of Gorgan (Gharasoo basin
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) فراوانی گونههای علف هرز موجود در مزاری گندم سمپاشی شده شهرستان گرگان(حوزه قرهسو-2 شک
Figure5- weeds species frequency in herbicide-applied wheat fields of Gorgan (Gharasoo basin)

Reference

فهرست منابع

Ardakani, M. 2000. Agronomy ,Tehran University Press. 331 pp.
Brenchley, W. W.1918. Buried weed seeds, J. Agric, Sci. 9: 237-258.
Ejtehadi, H., Sepehri, E and Akafi, H. R. 2008. Ways of measuring biodiversity. Printing and
Publishing Institute, Ferdowsi University of Mashhad. 228pp
Enright, N. J., Miller, B. P,and Akhter, R., 2005. Desert vegetation and vegetationenvironment relationships in Kirthar National Park, Sindh, Pakistan. Journal of Arid
Environments,61:397-418.
Garcia, M. A. 1995. Relationships between weed community and soil seed bank in a tropical
agroecosystem. Agriculture Ecosystems and Environment, 55: 139-146.
Ghasemi, M. 2011. Study the weed biodiversity of Gorgan wheat fields. . M.Sc Thesis,
Golestan Agriculture University, 100 pp.
Ghorbani, R., Bagheri, A, and Minbashi Moeni, M. 2008. Usage Evaluation and Geographic
Information System in weed science. First Edition, Banafshe Press.164pp.
Gough, L., Shaver, G. R., Carrol, J., Royer, D. L., and Launder, J. A. 2000. Vascular plant
species richness in Alaskan arctic tundra: the importance of soil pH. Journal of Ecology,
88: 54-66.
Gupta, A., Joshi, S. P., and Manhas, R. K. 2008. Multivariate analysis of diversityand
composition of weed communities of wheat fields in Doonvalley, India.Tropical
Ecology, 2: 103-112.
Kocheki, A., Kamkar, B., Jamey Alahmadi, M., Mahdavi Damghani, A., Farsi,
M.,Rezvani, P, and Barzegar, A. 2006. Agriculture Biodiversity. Mashhad Ferdowsi
University, 608pp.

61

" " بررسی تنوی زیستی علفهای هرز مزاری گندم شهرستان گرگان
Koocheki, A., Nasiri Mahalati, M., Tabrizi, L., Azizi, G, and Jahan, M. 2006.
Evaluation spicese variation, functional and weeds society structure in wheat fields and
Beta vulgaris in different provinces in country. Iran Agriculture Research Journal,
1:105-129.
Legere, A., Stevenson, F. C, and Benoit, D. L. 2005. Diversity and assembly of weed
communities: contrasting responses across cropping systems. Weed Research. 45: 303-315.
Majnoniyan, H. 1996. Biodiversity is a key source for development. Environment Term,2:2-7.
Magurran A. E. 1988. Ecological diversity and its measurement. Princeton University
Press, New Jersey, pp. 179.
Mehdeyniya, T., Ejtehadi, H, and Sepehri, A. 2006. Study of Correlation between
physiographic variables and rainfall with plant communities in the watershed Babolrood,
province of Mazandaran using geographic information systems. Gorgan Natural
Resources and Agriculture Science Journal, 1:99-107.
Nodost, F., Ejtehadi, H, and Tavakoli, H. 2005. Study of relationship between species
diversity and percent coverage with environmental variables altitude, slope and aspect
components in Tandooreh National Park using geographic information systems. Mashhad
Ferdosi University Sciences Journal, 1:29-37.
Norozzadeh, Sh., Rashed Mohasel, M.H., Nasseri Mahallati, M., Koocheki, A. and
Abbaspour, M. 2008. Evaluation of species functional and structural diversity of weeds in
wheat fields of Northern, Southern and Razavi Khorasan provience. Iran Agricultur
Research Journal. 2: 471-485.
Pielou, E. C. 1969. An introduction to mathematical ecology. John Wiley, NewYork. 294pp.
Scott, L. C., Knapp, A. K. Briggs,J. M., Blair,J. M., and Steinauer, E.
M.
1998.
Modulation of diversity by grazing and moving in native tallgrassprairie. J. of Science,
280:745-747.
Shannon, C. E. and Weaver, W. 1949. The mathematical theory of communication. University
of Ilinois Press, Urbana. 27: 379-423.
Stevenson, F., Legere, A.,Simard, R.,Pageav.,D. 1997. Weed species diversity in spring barley
varies with crop rotation and tillage, but not with croprotation and tillage, but not
with
nutrient source. Weed Science., 45: 798-806.
Thrupp, L. A. 1998. Cultivating Diversity, Agrobiodiversity and Food Security. World
Resource Institute, Washington D.C. 38pp.

07

