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بررسی تنوع گونهای و ساختار جوامع علفهایهرز مزارع گندم آبی منطقه ایبکآباد
شهرستان اراک
Survey of weeds species diversity and community structure in irrigated wheat fields of
Aibak Abad region of Arak city
1

گودرز احمدوند ،*3جواد غالمی ،2سید سعید موسوی ،3سمیه حاجی نیا

چكيده:
به منظور شناسایی و تعيين تراکم ،تنوع گونهای و غالبيت علفهایهرز مزارع گندم منطقه ایبکآباد در
شهرستان اراک ،در یک مطالعه ميدانی 05 ،مزرعه در دامنه مساحت کمتر از  1هكتار 1 ،تا  2هكتار 2 ،تا  4هكتار،
 4تا  8هكتار و  8تا  11هكتار ،در سال  1932مورد بررسی قرار گرفتند .نمونهبرداری با توجه به مساحت مزارع
بطور تصادفی و مطابق الگوی  Wبا استفاده از کوادرات  1×5/0مترمربع انجام شد .در این بررسی  14گونه علف
هرز از  29خانواده گياهی شناسائی شد .خانواههای  Poaceaeو  Brassicaceaeبا  11درصد شاخص اهميت
نسبی ،بيشترین اهميت را در بين خانوادههای گياهی داشتند .بر اساس این نتایج علفهایهرز غالب مزارع
گندم آبی منطقه ایبکآباد به ترتيب اهميت عبارت بودند از ،Descurainia sophia ،Centaurea depressa
Carduus ،Vaccaria pyramidata ،Silen conidea ،Alopecurus myosuroides ،Convolvulus arvensis
 pycnocephalusو  .Cardaria drabaنتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش مساحت مزارع تراکم بوته ،و
تنوع گونهای علفهایهرز و همين طور شاخصتنوع شانون -وینر وسيمپسون کاهش یافت .بررسی پرسشنامه
هایی که در خصوص نحوه مدیریت مزارع توسط کشاورزان تكميل شده بود نشان داد که شيوه مدیریت مزارع
مخصوصاً مصرف علف کشها به عنوان عامل اصلی ایجاد تغييرات در ترکيب گونهای علفهایهرز مزارع گندم
آبی منطقه ایبکآباد به حساب میآید.
واژههای کليدی :تراکم ،فراوانی ،شاخص تنوع شانون -وینر ،سيمپسون ،غنای گونهای ،یكنواختی

مقدمه

علفهایهرز مهمترین عامل محدودکننده تولید

کشاورزی فشدرده حدذک کامدل طهدا هددک ادرار

در بومنظامهای زراعی به شمار میروندد راابدت بدا

گیددرد  )Legere et al., 2005در کشدداورزی

گیاه زراعی بدرای مندابعی همندوط رتوبدت ،ندور و

اکولوژیددک علددفهددایهددرز بدده عنددواط ب شددی از

مواد غذایی باعث میشود تا در نظامهای مرسدوم بده

تولیدکنندگاط اولیه مزارع شدناتته مدیشدوند کده از
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کارکردهددددای بددددوم شددددناتتی مهمددددی همنددددوط

تسددارت را بدده محوددول وارد مددیکنددد

چرتش مواد غذایی ،حفاظدت تداو و حمایدت از

)1999

Altieri,

سد د وح بدددا تر در زنجیدددره غدددذایی برتوردارندددد

ترکیب فلور علدفهدایهدرز در جوامدع زراعدی

 )Hyvonen et al., 2008علدفهدایهدرز نیدز

نتیجۀ ت ییدرات فودلی ،تنداوب زراعدی ،تدراکمهدای

مانندددد سدددایر اجدددزای بدددوم نظدددام دارای ت ییدددرات

م تلف گیاه زراعدی ،ت ییدرات دراز مددت محی دی

دائمی بوده و از مفاهیم توالی اکولوژیک تبعیت می

م ددل فرسددایش تدداو و ت ییددرات االیمددی اسددت

کنند ،اما از نجا که بوم نظامهای زراعی در معرض

 )Noruzzadeh et al., 2009عرامدل دیگدری

ت ییرات ناگهانی و مکرر ارار دارند فلور این گیاهاط

نیز از ابیل سیستم شد م ،گوندۀ زراعدی ،کدوددهی،

در زمینهای زراعی بسدیار پویدا مدیباشدد Froud-

روشهدددای م تلدددف کنتدددرل علدددفهدددایهدددرز

 )Willimas, 1988این گیاهاط جزء جدائیناپذیر

و میزاط تشعشع موجدب ت ییدر در ترکیدب و سداتتار

سیستمهای زراعی میباشند ،ولی میتواط با اسدتفاده

گونههای گیاهی میشوند ;(Dutoit et al., 2003

از روشهای م تلف مدیریتی طها را کنتدرل نمدود

) Enright et al., 2005پوگیدو (Poggio et

 )Daglas, 1995بندابراین نحدوه مددیریت علدف

) al., 2004معتقدد اسددت ،سداتتار جوامدع و تنددوع

هددایهددرز در سیسددتمهددای م تلددف یکددی از عناصددر

گونهای علدفهدایهدرز در نتیجده عوامدل محی دی،

کلیدی در تولید گیاهاط زراعی و پویایی جمعیدت و

مدددیریتی و راابددت بددینگونددهای بددین علددفهددای

تنوع گونهای بشمار مدیرود شناسدایی ندوع گونده و

هدددددرز و گیاهددددداط زراعدددددی و راابددددددت دروط

گددددددددددددددددددددداهی از تدددددددددددددددددددددراکم و

گونهای بین علفهدایهدرز تعیدین مدیگدردد منالدد

غالبیددت طهددا در مددزارع گددام اصددلی و اساسددی در

) (Menalled et al., 2001تفاوت در گوندههدای

مدددیریت علددفهددایهددرز و افددزایش عملکددرد گیدداه

گیاهی را ناشی از تأ یر ش م ،کدوددهی ،اسدتفاده از

زراعددی مددیباشددد همددان وری کدده کددولر و نینددی

علفکشها و سایر روشهای کنترل علفهایهدرز

) .(Kooler & lanini, 2005گدداهی از نحددوه

مددیدانددد یددر )(Lair and Redente, 2004

پراکنش علفهایهرز از سالی بده سدال دیگدر را در

معتقد است استفاده متوالی از علفکشهایی با یک

مدیریت م لوب علدفهدایهدرز مدر ر دانسدتند ،بدا

باعددددث ت ییددددر در

مکانیسددددم عمددددل مشدددد

گاهی از تنوع زیستی ،تراکم و غالبیدت علدفهدای

جمعیددت علددفهددایهددرز حسدداس بدده علددفهددای

هرز در هر من قه میتواط در مدیریت کوتاه مدت و

هددرز متحمددلتددر مددیشددود بدده نظددر بلددک شددا

دراز مدت طها در من قه موفق بدوده و از گسدترش

) (Blackshaw et al., 2001کشددت متددوالی

علفهایهرز جلوگیری نمود م العه تنوع زیستی و

غالت برای چنددین سدال و اسدتفاده از علدف کدش

گروهبندی علفهایهدرز مدیتواندد در تعیدین دوره

های با مکانیسم عمل مشابه میتواند موجب ت ییر در

بحرانی کنترل طها مر ر و مفید باشدد ایدن امدر ایدن

ترکیب و ساتتار گونههای گیاهی شود مدواردی از

امکاط را به وجود می ورد تا زماط مبارزه ،من بدق بدا

افزایش جمعیت علفهایهرز باریکبدر

پدا از

دورهای انت اب شدود کده علدفهدایهدرز حدداک ر

چندین سال مورک متوالی علفکش توفدوردی در
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غالت نیز گزارش شده است Anderson et al.,

گندم بی من قه ایبک باد شهرستاط اراو در سدال

)2007

زراعددی  3132 -3133انجددام شددد ارتفدداع متوسدد

در مزارع گندم و جدو بدی اسدتاط زنجداط331 ،

شهرستاط اراو از س ح دریا  3011متدر مدیباشدد و

گونه علفهرز از  13تانواده گیداهی شناسدایی شدد

دارای االیمی نیمهتشک و سرد با متوس بارنددگی

که علفهایهرز غالدب ط شدامل Convolvulus

 261میلیمتدر در سدال اسدت من قده ایبدک بداد در

،Polygonum aviculare L. ،arvensis L.

شهرستاط اراو و به فاصله  30کیلومتری از ط وااع

Galium

گردیده و مساحت ط معادل  316هکتدار مدیباشدد

شد

بر اساس بررسیهای میدانی و اتالعدات موجدود در

کددددددده تدددددددانواده  Brassicaceae ،Poaceaeو

بانک اتالعات جهداد کشداورزی شهرسدتاط اراو،

 Asteraceaeبددده ترتیدددب بدددا  31 ،33و  31گونددده

مزارع گندم من قه بر حسب مساحت بده پدنس سد ح

بیشترین تنوع گونهای را داشدتند (Nazer kakhki

کمتر از  3هکتار 3 ،تا  2هکتار 2 ،تا  1هکتدار 1 ،تدا

) et al., 2009در بررسی تدراکم و غالبیدت علدف

 8هکتددار و  8تددا  36هکتددار) تقسددیم شدددند در هددر

هایهرز مدزارع جدو بربایجداطشدرای ،تعدداد 233

س ح از مساحتها تعدداد  31مزرعده و مجموعدا 11

گونه علدفهدرز شناسدایی شدد کده علدفهدایهدرز

مزرعه در من قده انت داب گردیدد نموندهبدرداری از

Convolvulus

علددفهددایهددرز بدده صددورت توددادفی بددا توجدده بدده

 arvensis L.و  Galium tricornutum D.بده

مسدداحت مددزارع بددا اسددتفاده از کددوادرات  1/1در 3

ترتیب به عنواط علفهایهدرز غالدب در ایدن اسدتاط

مترمربع م ابق الگوی  Wانجدام شدد بددین ترتیدب

شناسددددایی شدددددند همننددددین چهددددار تددددانواده

که در مزارع کمتر از  3هکتار  1نمونه ،مزارع بدین 3

 Poaceae ،Brassicaceae ،Asteraceaeو

تا  2هکتار  1نمونه ،مزارع بین  2تا  1هکتار  6نمونه،

 Fabaceaeبیشترین تنوع گونههای علفهدرز را بده

مزارع  1تا  8هکتار  3نمونه و مزارع  8تدا  36هکتدار

تدود اتتوداد دادندد (Hasan Nejad et al.,

 36نمونه برداشت شد نمونهبرداری از ابتدای مرحله

)2009

سااهدهی تا انتهای مرحله گلدهی گنددم انجدام شدد

L.

album

 Chenopodiumو

 tricornutum D.بود ،در این بررسی مش

،Polygonum aviculare L.

علفهایهرز موجود در هر کدودارات بده تفکیدک

با توجه به اهمیت ااتوادی گندم و نقدش علدف
هایهرز در تولید ط ،این پژوهش به منظور ارزیابی

جنا و گونه شناسایی و شمارش شدند

ساتتار جوامع و تنوع گونهای ،کارکردی علفهای

پا از بررسی گونههای علفهایهدرز و تعیدین

هرز مزارع گندم بدی من قده ایبدک بداد شهرسدتاط

تدانواده

نهدا ،بدا اسدتفاده از معداد ت ارائده شدده

اراو انجام شد

 3تدددا  )1فراواندددی ،یکندددواتتی ،تدددراکم ،میدددانگین
تددددراکم علددددفهددددایهددددرز در مددددزارع مددددورد

مواد و روشها

بازدیددد و شددات

این تحقیق به منظور شناسدایی سداتتار جوامدع و

غالبیددت گونددههددای م تلددف

در سدددد ح شهرسددددتاط اراو محاسددددبه گردیددددد

ارزیابی ترکیب و تنوع گونهای علفهایهرز مزارع

(Thomas, 1985 ; Minbashi Moeini et
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)al., 2008b

معادله  )0شات

معادله )3

تنوع

= Fk

1-D= 1-

سیمپسوط

)Simpson index

 :Fkفراوانی گونه k؛  :Yiحضور گونه  )3 Kو

زمانی کده اجتمداع گیداهی بده وسدیله کدوادرات

عدم حضور ط  )1در مزرعه شماره i؛  :nتعداد

نمونهبرداری میگردد ،برای بر ورد غندای گوندهای

مزارع مورد بازدید

معادله )2

×100

میتواط از روش غنای گونهای جدکندایف اسدتفاده

= Uk

کرد

 :Ukیکنواتتی مزرعه برای گونه k؛  :Xijحضور

معادله )8

 )3و یا عدم حضور گونه  )1گونه  kدر کوادرات

 :بر ورد غنای گونهای بده روش جدکندایف؛

شماره  jو در مزرعه شماره i؛  :mتعداد کوادرات

 :Sتعداد کل گونههدای حاردر در  nکدوادرات؛ :n

در مزرعه شماره i

معادله )1

تعداد کل کدوادراتهدای نمونده بدرداری؛  :kتعدداد

= Dk

گونههای منحور به فرد

 :Dkتراکم گونه  kدر مزرعه شماره  iبوته در

معادله  )3شات

مترمربع)؛  :Zjتعداد گیاهاط در  3مترمربع

تشابه موریسدتا

) Index

of similarity Morisita
= MDk

معادله )1

×k

=

,

,

=

 :MDkمیانگین تراکم گونه  kدر مزارع مورد
بازدید؛  :Dkتراکم گونه  kدر مزرعه شماره i

معادله )1

 :Xijتعداد افراد گونهiم در نمونه j؛  :Xikتعدداد

AIk = Fk+Uk+MDk

 :AIkشات

افراد گونهiم در نمونه k؛  :Niتعداد افدراد در نمونده

غالبیت گونه k

i؛  :Nkتعداد افراد در نمونه k

برای بررسی تنوع علفهایهرز بین مساحتهای

فرمولهای مربدوط بده مدوارد م تلدف و مقدادیر

م تلف مزارع گندم شهرستاط اراو ،از شات
تنوع گونهای شانوط – وینر
سیمپسوط و شات

) ،شات

شددات

تنوع

 Excelو  Ecological Methodologyتعیدددین

غنای جکنایف استفاده شد

گردیددد  )Krebs, 2001ابددل از انجددام تجزیدده

)Booth et al., 2003
معادله  )6شات
شانوط -وینر

واریانا ،نرمال بودط توزیع دادهها توس ندرمافدزار

تنوع

Shannon

هددای تنددوع زیسددتی بددا اسددتفاده از نددرمافددزار

 Minitabبدددا اسدددتفاده از زمدددوطکولمدددوگراک-

Hَ= -

)and Wiener index

اسددمیرنوک مددورد بررسددی اددرار گرفددت تجزیدده

 :Piفراوانی نسبی افراد گونه  iبوده که به صورت

واریانا ماری شات

های تنوع در بدین مدزارع بدا

=  Piمحاسبه میشود و  Lnبه معنای لگاریتم

مسددداحت م تلدددف بددده صدددورت تدددرح کدددامال

تبیعی است  :Nتعداد کل افراد؛  :niتعداد افراد

توادفی تعداد  31مزرعه در هر مساحت ،بده عندواط
تکرار) با نرمافزار  SASو رسم نمودارها بدا Excel

مربوط به گونه  :s ،iتعداد گونهها
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انجام شد مقایسه میانگینها با زموط چندد دامندهای

هددایهددرز از  1/26درصددد تددا  11/03درصددد مت ییددر

دانکن انجام شد

است به تدوری کده  C. arvensis ،D. sophiaو
 C. depressaبه ترتیب با حضور در  12 ،11و 12

نتایج و بحث

درصد کوادراتها از بیشدترین میدزاط یکندواتتی در

در نمونهگیری از مزارع گندم من قه ایبدک بداد

پراکنش برتودار بودند حال نکه  21درصد گونده

شهرستاط اراو 61 ،گونده علدفهدرز متعلدق بده 21

ها به صورت اتفداای در مدزارع گنددم ظداهر شدده و

تانواده گیاهی شناسایی شد جدول )3

تنها در کمتر از  3درصد کوداراتها مشاهده شددند

نتایس نشاط داد که علفهایهدرز Centaurea

جدول )3

،Descurainia sophia L. ،depressa M.B

از نظددر میددانگین تددراکم ،علددفهددایهددرز D.

Silen conidia ، Convolvulus arvensis L.

 C.arvensis ،A. myosuroidis ،sophiaو

Cardaria ، Vaccaria pyramidata M. ، L.

C. depressaبددده ترتیدددب بدددا 2/21 ،1/12 ،1/20

Alopecurus myosuroides ، draba L. D.

و 3/03بوته در مترمربع ،بیشدترین میدانگین تدراکم را

 H.و  Carduus pycnocephalus L.بده ترتیدب

در بین علفهایهرز داشتند جدول )3

بدددا حضدددور در  02 ،06 ،08 ، 81 ،86 ،88 ،36و01

برای رتبهبندی علفهایهرز مسئلهساز در س ح

درصد مزارع گندم از علفهایهرز مشکلسداز بدا

من قه از شات

فراوانی با ی  61درصد) بودندد جددول  )3علدف

باشدی و همکداراط )(Minbashi et al., 2008

هایهدرز Malcolmia ،Veronica persica P.

،Papaver dubium L. ،africana L.

استفاده شد نتدایس حاصدل از محاسدبه ایدن شدات

Galium

نشاط داد که پهنبر های غالب مزارع گنددم بدی

 Bromus commutatus S. ،tricornutumو

من قه ایبک باد را ،D. sophia ، C. depressa

 Lithospermum arvense L.به ترتیب با حضور

pyramidata

در  11 ،11 ،16 ،16 ،18و  11درصددد مددزارع من قدده

C.

غالبیددت

 36/38 ،38/3 ،323/16 ،311/31و  33/62تشدددکیل

فراوانی بین  11تا  61درصد) میباشند در بین گونده

میدادند علف هرز باریکبر

های شناسایی شده 31درصد گوندههدا از علدفهدای

غالب مزارع گندم

بی من قه ایبک باد شدامل  A. myosuroidesبدا

فراوانددی بددین  11تددا 13

شددات

درصد) و  61درصد گوندههدا از علدفهدایهدرز بدا
پراکنش زیر متوس

conidia ،V.

 S.و

 pycnocephalusبدده ترتیددب بددا شددات

ایبک باد از علدفهدایهدرز در حدال گسدترش بدا

هددرز بددا پددراکنش متوس د

وفدور  AIارائده شدده توسد مدین

غالبیددت  33/61مددیباشددد عددالوه بددر ایددن

مهمترین رستنیهای مدزاحم ابدل از برداشدت گنددم

فراواندی زیدر  11درصدد) مدی

بی در ایدن شهرسدتاط  C. aevensisو C. draba

باشند با بودط درصد گونههدایی بدا پدراکنش زیدر

به ترتیب با شات

متوس نشاط میدهدد کده تندوع گوندهای در مدزارع

غالبیت  321/86و  32/12بودندد

جدول  )3این گونههای علفهرز در اک در مدزارع

گندم این من قه با ست جدول )3

گندم بی من قه از پراکنش مناسبی برتودار بوده و

در این بررسی مشاهده شد دامنه پدراکنش علدف

تددود را بددا شددرای محی ددی و روشهددای مدددیریتی
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های مدورد اسدتفاده از ابیدل زمداط مودرک و نحدوه

سازگار نمودهاند
نتایس فوق با نتدایس بررسدی مشدابهی کده توسد

کدداربرد طهددا بددازبینی شددود و همننددین م العددات

حسددینی و همکدداراط )(Hosseini et al., 2013

فنولوژیکی در ارتباط با ان باق مراحدل رشددی ایدن

انجام گرفته است و تعداد علفهدایهدرز در مدزارع

گونه با زماط کاربرد علفکشهای مذکور صدورت

گندم استاط تراساط جنوبی را  16گونه متعلق بده 36

گیرد برای کنترل گوندههدای  C. arvensisو C.

تددانواده گیدداهی گددزارش نمودنددد و تددانوادههددای

 drabaبا توجه به اینکه زمداط سدبز شددط و مراحدل

 Brassicaceae ،Asteraceae ،Poaceaeو

رشدی این علفهایهرز پا از مورک پهدنبدر

 Chenopodiaceaeبه ترتیب بدا  31گونده 26/03

کشهدای رایدس در گنددم مدیباشدد بایدد بده دنبدال

درصددد) 3 ،گوندده  36/0درصددد) 6 ،گوندده 31/03

راهکارهای نوین مدیریتی بود

درصددد) و  6گوندده  31/03درصددد) را متنددوعتددرین

در بررسی تانوادههای گیاهی بر اساس شدات

تانوادههای علفهایهرز در مزارع گنددم تراسداط

اهمیت نسدبی ،در سد ح تشدابه  11درصدد ،تدانواده

جنوبی گزارش دادند م ابقت دارد

های م تلف علفهایهرز در دو توشه گروهبنددی

مقادیر با ی فراواندی و یکندواتتی بدرای برتدی

شدند تانوادههای  Poaceaeو  Brassicaceaeبدا

گونددههدددا نشدداطدهندددده تناسدددب بیشددتر طهدددا بدددا

دارا بودط با ترین میدزاط شدات

اهمیدت نسدبی بده

شدددرای االیمدددی و تددداو اسدددت در حدددالی کددده

ترتیب با  30/8و  30/1درصد ،در گروه اول و سدایر

مقدددادیر بدددا ی میدددانگین تدددراکم مزرعددده بدددرای

تانوادههای علدفهدرز در گدروه دوم ادرار گرفتندد

بعضددی گونددههددا نشدداطدهنددده توانددایی راابددت و

شکل)3
در توود تعیین تنوع گونهای علفهدایهدرز

تولیدددم ددل بیشددتر نسددبت بدده سددایر گونددههاسددت
 )Minbashi Moeini et al., 2008aعلدف

از تریق اندازهگیری شات

هدددایهدددرز بدددا بیشدددترین فراواندددی دارای بیشدددترین

گردیددد بیشددترین شددباهت گونددهای علددفهددایهددرز

یکنواتتی و بیشترین میانگین تراکم مزرعه هسدتند و

مربوط به مزارع با مساحت زیر یک هکتار و  3تدا 2

نشاط داده شده است که این گونهها به س تی کنترل

هکتار  )1/31بود جدول  )2بددین معندی کده ایدن

مددیشددوند ) (Kamal-Uddin et al., 2009بددا

مزارع در مقایسه با سایر مزارع از نظر نوع گونههدای

توجدده بدده اینکدده اک ددر مددزارع مددورد م العدده سددابقه

علددفهددرز بیشددترین شددباهت را بددا یکدددیگر دارنددد

موددرک متددوالی علددفکددش توفددوردی را داشددتند،

همننین گونههای علفهرز مزارع با مساحت  1تا 8

حضور علفهرز باریکبرگی مانند دمروبداهی کده

هکتار با  8تا  36شباهت زیدادی  )1/31بدا یکددیگر

تارج از تیف کنترل این علفکش است ،مهمترین

نشاط دادند جدول  )2کمترین میزاط تشدابه مربدوط

دلیل حضور این علدفهدرز محسدوب مدیشدود در

بدده مددزارع بددا مسدداحت  8تددا  36هکتددار و مددزارع بددا

ارتباط با غالبیت گونه  D. sophiaکه توسد پهدن

مساحت کوچکتر از  1هکتار میباشدد جددول )2

بر کشهای رایس انت ابی گندم بده تدوبی کنتدرل

شات

تشدابه موریسدتا تحدت تدأ یر میدزاط فراواندی

میشود باید نکات و مشکالت مدیریتی علدفکدش

گونههای علفهرز میباشد
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نتایس تجزیه واریانا نشداط داد کده تدراکم کدل

ترتیددب بدده میددزاط  3/81و  3/00بددهدسددت مددد و

بوتههای علفهرز ،تراکم بوتههای یکساله ،تراکم

تنوع شانوط -ویندر در مدزارع

بوتههدای چندسداله ،شدات

کمترین میزاط شات

تندوع شدانوط -ویندر و

با مساحت  8تدا  36هکتدار بده میدزاط  1/31بدهدسدت

تنوع سیمپسوط علفهایهرز به تدور معندی

مد کاهش میزاط تنوع شدانوط -ویندر در مدزارع بدا

داری  )P< 0.01تحت تأ یر مسداحت مدزارع ادرار

مساحت  8تا  36هکتار نسبت به مدزارع بدا مسداحت

گرفت جدول  )1اما تأ یر مساحت مزارع بدر غندای

زیر یک هکتار معادل  13/33درصد بود جدول )1

شات

نتایس شات

گونهای جکنایف معنیدار نبود جدول )1

شددات

مزارع با مسداحت حدداک ر دو هکتدار ،بیشدترین

تندوع سیمپسدوط روندد مشدابهی بدا

شددانوط -وینددر نشدداط داد ،بدده تددوری کدده

تراکم بوته علفهایهرز را در واحد س ح بده تدود

بیشترین میزاط شات

اتتواد دادند و با افزایش انددازه مدزارع از میدزاط

مساحت زیر  2هکتار و کمترین میزاط ط در مزارع

لودگی طها به علفهایهرز کاسدته شدد جددول

با مساحت  8تا  36هکتدار مشداهده گردیدد کداهش

 )1میزاط کاهش تراکم کل بوته علفهدایهدرز در

میزاط شات

تنوع سیمپسوط در مزارع با س ح  8تدا

مزارع با س ح  8تا  36و  1تا  8هکتار ،در مقایسده بدا

 36هکتار نسبت به مزارع با مسداحت زیدر  3هکتدار،

مزارع با مساحت زیر  2هکتار ،به ترتیب معدادل /33

معادل  11/20درصد بود جدول )1

 86و  08/88درصد بود

تنوع سیمپسدوط در مدزارع بدا

با توجه به با تر بدودط کدارایی کنتدرل شدیمیایی

این نتایس در تراکم بوتههای علفهرز یکسداله

علفهایهرز نسبت به روش غیرشیمیایی و با توجده

و چندساله نیز مشاهده شد به توری کده بدا افدزایش

به اینکه با افزایش س ح مزارع ،مدیریت این مدزارع

مساحت ،میزاط تراکم بوتهعلفهای هرز یکساله و

به سمت مورک نهادههای شیمیایی بیشتر پرنهداده)

چندساله کاهش یافت کاهش میزاط تراکم بوتههای

پیش میرود ،در این س ح از مزارع ،علفکشهای

علفهایهرز یکساله در مزارع با س ح  8تدا  36و

شیمیایی با تأ یر بدر علدفهدایهدرز ،باعدث کداهش

 1تدا  8هکتدار ،نسدبت بده مدزارع بدا مسداحت زیددر 2

ترکیب و تنوع طها میگردندد در همدین راب ده بده

هکتار ،به ترتیب برابدر  80/31و  81/13درصدد بدود

عقیده هیوم ) (Hume, 1984کاربرد علفکدشهدا

جدول  )1همننین میزاط کاهش تراکم بوتدهعلدف

در مقایسه با سایر روشهدای کنتدرل ،تدأ یر بیشدتری

های هرز چندساله در مزارع با س ح  8تدا  36و  1تدا

روی تراکم ،ترکیب گونههدا و ت ییدر گیاهداط علدف

 8هکتددار ،در مقایسدده بددا مددزارع بددا مسدداحت زیددر 2

هایهرز داشته است به تور کلی چنین بهنظدر مدی-

هکتار ،به ترتیب معادل  08 /01و  00/00درصد بود

رسد که اگر چه مددیریت سیسدتم پرنهداده بده دلیدل

جدول )1

عملیات تاوورزی وسیعتدر و مودرک کدودهدای
تندوع

شیمیایی ،سبب تحریک و شکستن تواب بذر علف

با افزایش مساحت مزارع ،میدزاط شدات

تنددوع سیمپسددوط کدداهش

هایهرز و در نتیجه جوانهزنی یکنواتت گیاهاطهرز

تنوع شانوط -ویندر در

در تول فول رشدد مدیشدود ،ولدی مودرک علدف

مزارع بدا مسداحت زیدر 3هکتدار و  3تدا  2هکتدار بده

کشها به عنواط یکدی از نهدادههدای بسدیار مدر ر در

شددانوط -وینددر و شددات
یافت بیشترین مقدار شات
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تود اتتواد دهند

ت ییرات جمعیت علفهایهرز باعث کداهش چشدم
گیددر تددراکم ایددن گیاهدداط مددیگددردد درکسددن و

یکدی از عوامدل کاهندده تندوع گیاهداط ،کدداربرد

همکاراط ) (Dereksen et al., 1995بدا توجده بده

علددفکددشهددا در سیسددتمهددای کشدداورزی اسددت

نتایس تحقیقات تود گدزارش دادندد کده اسدتفاده از

 )Gabriel & Tscharntke, 2007سدددایر

علفکش باعث کاهش تراکم علفهدایهدرز مدی-

عملیددات زراعددی از جملدده تندداوبهددای نامناسددب و

گردد در همین راب ه بررسی شیوه مددیریت مدزارع

کوتاه و یدا کشدتهدای مدداوم نیدز از جملده عرامدل

م ووصا نحوه مبارزه با علف هایهرز نشاط داد کده

مر ر بر کداهش تندوع گوندهای علدفهدایهدرز مدی

برتالک مزارع با س وح با تر ،در بسیاری از زمدین

باشند )Barberi et al., 1997

های کوچک کدم مسداحت) ،کشداورزاط بدا علدف

به نظر میرسد کده مودرک مکدرر و گداه بسدیار

هددددددددددددددددایهددددددددددددددددرز مبددددددددددددددددارزه

زیاد علفکشها در مزارع بزر

تأ یر عمدهای بدر

نمیکنند ،زمینهدای طهدا بدرای مددت بیشدتری بده

تنوع گونهای علفهرز داشته اسدت بده تدوری کده

صورت یش باای میماندد و در تدول مددت یدش

با افزایش مورک علفکشهدا شدات

هدای تندوع

نیز با علفهای هرز مبارزهای صورت نمیگیدرد ،در

گونددهای شددانوط-وینددر و سیمپسددوط کدداهش یافددت

زمددینهددای کوچددک منددابع هجددوم علددفهددایهددرز

گزارش ها حاکی از ط است که به تور کلی تندوع

زیددادتر اسددت و اسددتفاده از کددود دامددی در ایددن

گونههای گیاهی در سیستمهای کشاورزی کم نهاده

شددددیوه مدددددیریت ،باعددددث افددددزایش تددددراکم

بیشددتر از سیسددتمهددای کشدداورزی پرنهدداده اسددت

علفهایهرز در مزارع کوچک مقیاس شده اسدت

& (Manhoudt et al., 2005; Gabriel
)Tscharntke, 2007

ایدددن امدددر بدددا یافتدددههدددای برتدددی از محققدددین
 )Baskin et al., 2004; Milberg, 1997نیدز

نتيجهگيری
مزارع با مسداحت کدم در من قده ایبدک بداد بده

م ابقت دارد
از د یل این که گونههدای چندسداله در مدزارع

علددت مدددیریتهددای زراعددی کددمنهدداده کدده دارای

اسدت شداید بده ایدن

حداال بکدارگیری ماشدین ت کشداورزی و عددم

دلیل باشد کده بدا کوچدک شددط مدزارع اسدتفاده از

کاربرد نهادههای شیمیایی از ابیل سموم و کدود مدی

تناوب زراعی کمتر میگردد و به علدت محددودیت

باشدند از تدراکم و تندوع گوندهای بدا تری برتدودار

ب ،زمینهای مورد کشت در اک ر روسدتاها ،بدیش

هستند به توری که با فشرده شدط مدیریت زراعدی

از یک سال به صورت یش بداای مدیمانندد و ایدن

به ویژه مورک علفکشهدای مدر ر بدر گوندههدای

امر در کنار مبارزه کمتر با علفهایهرز ،استفاده از

پهنبر

نده تنهدا از تندوع گوندهای علدفهدایهدرز

تناوب گندم ،یش ،گندم این فرصت را برای علف

کاسددته مددی شددود بلکدده ترکیددب جامعدده گیدداهی نیددز

هایهرز چندساله فدراهم مدی ورد تدا دوره رویشدی

دست وش ت ییدر شدده و بده چیدره شددط چندد گونده

تدود را در مدزارع کوچدک تکمیدل نمایندد و سدهم

غالب منتس مدی گدردد بدا افدزایش تندوع در مدزارع

بیشتری از علدفهدایهدرز موجدود در مزرعده را بده

کوچددک ،توزیددع غالبیددت بددین گونددههددای بیشددتری

کوچک بیشتر از مزارع بزر
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شیمیایی است که از تبعات ط لودگیهدای محدی

متمرکز شدده و ایدن عامدل باعدث کداهش تسدارت

زیست و تهدید پایداری کشاورزی است

علفهایهرز میگردید در حالی که پیامدد کداهش
وابستگی بیشتر بده نهدادههدای

) علفهایAI غالبیت

تنوع در مزارع بزر

) و شاتMD  میانگین تراکم،)D  تراکم،)U  یکنواتتی،)F  فراوانی، تانواده، نام علمی-3 جدول
3132 هرز مزارع گندم بی من قه ایبک باد در شهرستاط اراو در سال

Table 1- Scientific name, Family name, Frequency (F), Uniformity (U), Density (D), Mean Density (MD) and
Abundance Index (AI) of wheat field weeds during 2013 of the Aibak Abad region in Arak city.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

نام علمی

تانواده

Scientific name
Achillea millefolium L.
Acroptilon repens (L.) Hidalgo
Adonis aestivalis L.
Agrostis gigantea Roth
Alopecurus myosuroides Huds
Amaranthus retroflexus L.
Anchusa italica P. Mill.
Androsace maxima L.
Avena ludoviciana L.
Bromus commutatus Schrad.
Bromus tectorum L.
Capsella bursa- pastoris (L.) Medik.
Cardus pycnocephalus L.
Cardaria draba (L.) Desv.
Cephalaria syriaca L.
Centaurea depressa M.
Chenopodium album L.
Chondrilla juncea L.
Conringia orientalis
Conringia orientalis (L.) Dumort.
Convolvulus arvensis L.
Daucus carota L.
Descurainia sohpia L.
Eremopyrum bonapartist
Eruca sativa Mill.
Erysimum cheiranthoides
Euclidium syriacum L.
Euphorbia helioscopia L.
Falcaria scioides Loisel
Fumaria vaillantii
Galium tricornutum Dandy
Glycyrrhiza glabra L.
Goldbachia laevigata (M. Bieb.) DC.
Hordeum murinum L.
Hypecoum pendulum L.
Ixiolirion spp
Koelpinia linearis pall
Lactuca serriola L.
Lamium amplexicaule L.
Lepidium perfoliatum L.
Lepyrodiclis holosteoides
Lithospermum arvense L.

Family name
Asteraceae
Asteraceae
Ranunculaceae
Poaceae
Poaceae
Amaranthaceae
Boraginaceae
Primulaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Brassicaceae
Dipsaceae
Asteraceae
Chenopodiaceae
Asteraceae
Brassicaceae
Ranunculaceae
Convolvulaceae
Appiaceae
Brassicaceae
Poaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Euphobiaceae
Appiaceae
Fumariaceae
Rubiaceae
Fabaceae
Brassicaceae
Poaceae
Papaveraceae
Amaryllidaceae
Asteraceae
Asteraceae
Lamiaceae
Brassicaceae
Caryophyllaceae
Boraginaceae
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F

U

D

MD

AI

10
28
40
8
72
2
8
6
14
50
38
16
70
76
8
96
20
12
6
6
86
4
88
34
4
2
14
42
12
16
50
4
46
44
26
22
8
22
28
24
4
50

1.32
7.37
9.21
1.05
22.63
0.26
2.11
0.79
2.11
8.68
8.42
2.37
20.79
15.26
1.84
32.37
3.42
1.58
1.05
1.32
32.63
0.79
35.79
6.32
0.53
0.26
2.63
8.16
1.84
2.89
14.74
0.53
13.95
6.84
4.21
3.42
1.05
3.42
4.74
6.84
0.53
9.74

9.13
24.11
26.6
8.33
251.1
0.13
3.22
0.47
5.06
54
33.76
7.06
41.39
53.08
7.11
87.9
6.71
3.57
4.89
14.44
111.3
2
263.6
29.4
2.67
0.67
3.08
11.71
11.58
6.21
40.78
0.25
22.58
42.81
11.19
4.06
3.67
4.81
30.92
8.83
0.25
26.39

0.18
0.48
0.53
0.17
5.02
0.002
0.06
0.01
0.1
1.08
0.68
0.14
0.83
1.06
0.14
1.76
0.13
0.07
0.1
0.29
2.23
0.04
5.27
0.59
0.05
0.01
0.06
0.23
0.23
0.12
0.82
0.01
0.45
0.86
0.22
0.08
0.07
0.1
0.62
0.18
0.01
0.53

11.5
35.8
49.7
9.2
99.6
2.2
10.1
6.8
16.2
59.7
47.1
18.5
91.6
92.3
9.9
130
23.5
13.6
7.1
7.6
120
4.8
129
40.9
4.5
2.2
16.6
50.3
14.0
19.0
65.5
4.5
60.4
51.7
30.4
25.5
9.1
25.5
33.3
31.0
4.5
60.2
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No.
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

نام علمی

تانواده

Scientific name
Lolium perenne L.
Malcolmia africana (L.) R. Br.
Malva nicaeensis All.
Muscaria spp
Neslia apiculata
Nonea lutea (Desr.) DC.
Papaver dubium L.
Polygonum aviculare L.
Ranunculus arvensis L.
Rapistrum rugosum
Scandix pecten-veneris L.
Secale cereale
Senecio vernalis Waldst. & Kit
Setaria viridis
Silen conidia L.
Sinapis arvensis L.
Sisymbrium irrio L.
Tragopagon graminifolius DC
Turgenia latifolia L. HOFFM.
Vaccaria pyramidata Medik.
Veronica persica Poiret
Vicia villosa Roth

Family name
Poaceae
Brassicaceae
Malvaceae
Iridaceae
Brassicaceae
Boraginaceae
Papaveraceae
Polygonaceae
Brassicaceae
Polygonaceae
Appiaceae
Poaceae
Asteraceae
Poaceae
Caryophyllaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Appiaceae
Caryophyllaceae
Scrofulariaceae
Fabaceae

F

U

D

MD

AI

12
56
16
4
6
2
56
34
2
4
32
32
6
6
80
26
4
14
8
78
58
22

1.58
15.26
2.37
0.53
0.79
0.26
9.21
10.79
0.26
0.79
7.63
8.16
0.79
0.79
17.37
5.26
0.53
1.84
1.32
17.89
11.05
2.89

10.42
77.83
4.31
1.67
0.75
1
26.44
16.63
0.13
2.67
32.65
13.82
1.11
10
76.78
15.56
1.13
2.83
1.78
54.15
55
7.47

0.21
1.56
0.09
0.03
0.02
0.02
0.53
0.33
0
0.05
0.65
0.28
0.02
0.2
1.54
0.31
0.02
0.06
0.04
1.08
1.1
0.15

13.7
72.8
18.4
4.5
6.8
2.2
65.7
45.1
2.2
4.8
40.2
40.4
6.8
6.9
98.9
31.5
4.5
15.9
9.3
96.9
70.1
25.0

 تجزیه توشهای تانوادههای گیاهی علفهایهرز مزارع گندم بی من قه ایبک باد در شهرستاط اراو بر اساس شات-3 شکل
اهمیت نسبی
Figure 1- Cluster analysis of weed families in wheat fields of Aibak Abad region in Arak city based on relative
importance.
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تشابه موریستا علفهای در مزارع گندم با مساحتهای م تلف
Table 2- Morisita similarity index of weeds in wheat farms with different area
Area (5)
Area (4)
Area (3)
Area (2)

1

1
0.90

1
0.86
0.83
0.77

1
0.78
0.61

Area (1)
1
0.93
0.81
0.84
0.75

– شات2 جدول
Area (1)
Area (2)
Area (3)
Area (4)
Area (5)

Area (1): Less than 1 hectare; Area (2): 1 to 2 hectares; Area (3): 2 to 4 hectares; Area (4): 4 to 8 hectares; Area (5): 8 to 16
hectares.

 سیمپسوط و غنای گونهای جکنایف علف، وینر-های تنوع شانوط

 تجزیه واریانا میانگین مربعات) تراکم و شات-1 جدول

هایهرز در مزارع گندم بی من قه ایبک باد شهرستاط اراو
Table 3- Analysis of variance (Mean squares) of plant density, Shannon-Weiner, Simpson and Jacknife Species
Richness diversity indices of weeds in wheat fields of Aibak Abad region in Arak city.
Jacknife
Simpson
ShannonDensity of
Density of
weed
Sources of
df
Index
Index
Weiner Index
perennial weeds
annual weeds
density
variation
60.54ns
0.0162**
1.750**
4.444**
42.67**
42.46**
4
Fields area
4
32.608
0.00024
0.0255
0.2443
0.797
0.6231
Error
5
)% CV
22.31
7.43
11.72
23.23
17.63
14.39
ns: non significant; ** significant at the 1% probability levels.

 سیمپسوط و غنای گونهای علفهایهرز در مزارع گندم بی، وینر-های تنوع شانوط

 مقایسه میانگین تراکم بوته و شات-1 جدول
من قه ایبک باد شهرستاط اراو

Table 4- Mean comparison of weed density (plant/m2), Shannon-Weiner, Simpson and Jacknife Species Richness
diversity indices of Aibak Abad region in Arak city.
Weed density (plant/m2)
Simpson
Shannon-Weiner
Field area
Index
Index
Perennials
Annuals
Total
1.85a
0.808a
4.3b
38.1a
42.46b
Area (1)
a
a
a
a
a
1.77
0.800
10.8
64.3
75.10
Area (2)
1.13b
0.562bc
3.3bc
23.3c
6.65c
Area (3)
1.12b
0.581b
2.4c
12.8d
3.80d
Area (4)
0.94c
0.523c
2.3c
7.75d
2.52d
Area (5)
Means followed by the same letters in each column are not significantly different according to Duncan, s multiple range test
(p >0.05)
Area (1): Less than 1 hectare; Area (2): 1 to 2 hectares; Area (3): 2 to 4 hectares; Area (4): 4 to 8 hectares; Area (5): 8 to 16
hectares.
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